CONVOCATÒRIA I BASES REGULADORES DEL FILMAT 2017
1. Indicació de l’aprovació de les Bases reguladores i diari oficial on s’han
publicat
El Ple de l’Ajuntament de Matadepera, en data 26.11.2007, va aprovar
inicialment l’Ordenança general de subvencions (OGS), el text íntegre de la
qual fou publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona número 50
de 27.2.2008, que va entrar en vigor el dia 8.3.2008.
Aquesta Ordenança estableix les bases reguladores generals del procediment
de concessió de subvencions.
D’altra banda, a l’empara d’allò establert a l’article 23.2 a) de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions (LGS), aquesta convocatòria
incorpora les bases específiques que contenen les regulacions particulars
d’aquest procediment de concessió.
2. Objecte
L’objecte d’aquestes bases és regular i fixar els criteris i el procediment de
concessió del premi del VlI Festival de creació audiovisual Jove de Matadepera,
d’ara en endavant, el FILMAT 2017, promogut i organitzat per l’Ajuntament de
Matadepera mitjançant Matadepera Televisió i el Punt Jove, que conclourà amb
el passi de les obres seleccionades i l’entrega de premis el divendres 9 de juny
de 2017.
El FILMAT pretén ser un aparador i una plataforma de difusió de la cultura
audiovisual jove com a mitjà d’expressió, facilitant la projecció de creacions i
nous llenguatges audiovisuals de joves realitzadors/es, productors/es i/o
directors/es.
3. Caràcter del premi
El premi objecte d’aquestes bases té caràcter voluntari i eventual i és concedeix
a criteri del jurat.
4. Requisits de les persones participants
Poden participar en aquest concurs les persones físiques/jurídiques que no es
trobin en cap de les circumstàncies previstes per l’article 13 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions.
Aquest concurs està especialment dirigit als/les joves, però hi podrà participar
qualsevol persona, de forma individual o en grup. L’organització es reserva el
dret a demanar més informació, en cas que ho consideri necessari.
S’estableixen 2 categories depenent de l’edat del participant:
CATEGORIA PERSONES ADULTES: Persones majors de 18 anys.
CATEGORIA PERSONES MENORS D’EDAT: Persones menors de 18 anys.
5. Documentació requerida
La inscripció serà gratuïta i s’haurà d’aportar la documentació següent:

a) Fitxa d’inscripció degudament emplenada (disponible a la seu electrònica,
https://seu.matadepera.cat).
b) Fotocòpia del DNI
c) Una còpia en format DVD de l’obra, dins d’un estoig, clarament retolat amb
el títol de l’obra i les dades de l’autor/a (nom, telèfon de contacte i correu
electrònic). Aquesta còpia no serà retornada a ala persona autora de l’obra
Posteriorment, la persona guanyadora haurà d’aportar el formulari de sol·licitud
de transferència bancària per a pagaments a la tresoreria de l’Ajuntament de
Matadepera a creditors i creditores.
La inscripció al concurs implica l’acceptació complerta i sense reserves
d’aquestes bases, així com la cessió a l’Ajuntament de Matadepera del dret a la
seva reproducció i a fer-ne comunicació pública per a fins no comercials, per
altres activitats organitzades per aquesta corporació.

Els treballs presentats hauran de reunir les següents característiques:
- Ser inèdites. El participant es compromet, en cas de ser seleccionat, a no
projectar la seva obra en altres festivals abans del passi en el FILMAT.
- No es podrà presentar cap obra que s’hagi presentat en anteriors edicions
del FILMAT.
- La duració màxima de les obres (incloent els crèdits) serà de 20 minuts.
- Es podran presentar produccions realitzades en qualsevol format
audiovisual, però per a la seva preselecció només es podran presentar en
format DVD.
- No hi haurà distinció de gènere o format. Podran conviure obres de ficció,
animació, documental, videoclip, experimental, videoart, etc.
- Es prega als participants que tinguin cura de la qualitat tècnica de so i
imatge. Les obres que no ofereixin les garanties tècniques idònies per a una
bona projecció en públic seran rebutjades.
- Les obres han d’haver estat produïdes amb posterioritat a l’1 de gener de
2016.
- Cada persona participant podrà presentar un màxim de dues obres.
- Quedaran automàticament excloses les produccions que promoguin o
suggereixin situacions o postures denigrants per a l‘ésser humà.
- Les persones participants són responsables que la participació de les seves
obres en el Festival no afecti els drets d’autor de terceres persones i
exclouen a l'Organització del Festival de qualsevol responsabilitat legal en
la què es pogués incórrer.
6. Lloc i termini d’inscripció
La documentació per a la inscripció es podrà presentar directament a l’Oficina
d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament de Matadepera, plaça de
l’Ajuntament, 1, 08230 de Matadepera, de dilluns a divendres de 8:15h a 14h i
les tardes de dimecres de 16h a 19h.
El termini per presentar les obres començarà el dia 7 d’abril de 2017 i finalitzarà
el dia 19 de maig de 2017, ambdós inclosos.
Poden fer-se consultes a:
Matadepera Televisió, al telèfon 93 730 16 49 i e-mail mtv@matadepera.cat.
Punt Jove, al telèfon 93 787 02 58 i e-mail puntjove@matadepera.cat.

7. Supòsits d’exclusió
Es considerarà motiu d’exclusió del concurs:
-

L’incompliment o la manca d’acreditació en els terminis establerts d’algun
dels requisits d’accés fixats en el punt 4 d’aquestes Bases.
Incórrer en falsedat en la sol·licitud o en la resta de documentació exigida.
No aportar, en el termini atorgat la documentació exigida o que aquesta
resulti insuficient

8. Funcionament del concurs
Tots les obres presentades seran sotmeses a una selecció prèvia pel del jurat
del concurs, amb convalidació d’una comissió mixta en la qual participaran els
regidors de Joventut i Comunicació, i un tècnic municipal de cada una
d’aquestes regidories. El jurant del concurs estarà format per persones
rellevants vinculades amb el sector audiovisual i de la cultura.
El criteri de selecció prèvia serà la coherència i adequació de les obres
presentades amb l’objectiu principal de la convocatòria (incentivar la creació
audiovisual dels joves de Matadepera i mostrar les tendències narratives
audiovisuals d’aquest col•lectiu).
Cada membre del jurat donarà la seva puntuació individualment i la suma total
de tots els membres que el formen serà el valor definitiu.
El jurat aplicarà els criteris de valoració fitxats en el punt 9 d’aquesta
convocatòria i bases específiques i s’aixecarà acta on constarà la puntuació
obtinguda per cada un de les persones participants i la proposta d’atorgament
dels premis.
El veredicte del jurat serà inapel·lable i es farà públic en la cerimònia de
cloenda i entrega de premis que se celebrarà el divendres 9 de juny de 2017 a
les 17:30h al Casal de Cultura, c/ Pere Aldavert, 4, durant la qual es procedirà
al seu visionat.
El veredicte del jurat haurà de ser convalidat per la comissió mixta, als efectes
d’elevar la proposta a l’òrgan competent per a l’aprovació de la concessió del
premi.
9. Criteris de valoració de les obres
Els criteris per a seleccionar les persones guanyadores seran els següents:
Concisió i coherència narrativa: fins a 20 punts
Creativitat i originalitat: fins a 20 punts
Innovació en l’ús del llenguatge audiovisual: fins a 15 punts
Qualitat narrativa: fins a 20 punts
Qualitat tècnica: fins a 15 punts
Economia de mitjans: fins a 10 punts
En qualsevol de les categories s’haurien d’obtenir un mínim de 40 punts, per tal
que la categoria no quedi deserta.

No obstant, els premis es podran declarar deserts en el supòsit que es no es
disposi d’obres suficients i/o d’una mínima qualitat (puntuació mínima de 40
punts).
10. Quantia del premi
Hi haurà una única obra guanyadora per a cada categoria, així com un premi
local. Els premis atorgats a les persones guanyadores seran els següents
Premi millor obra categoria adults: Premi en metàl•lic de 400€.
Premi millor obra categoria menors de 18 anys: Premi en metàl•lic de 200€.
Premi millor obra centres educatius: Premi en metàl•lic de 200€.
Premi millor obra local: Xec regal de l’Associació Matadepera Comerç.
11. Resolució
La decisió del jurat s’elevarà en forma de proposta del/de la regidor/a de
joventut a la Junta de Govern Local, òrgan competent per acordar l’aprovació
de la concessió del premi.
12. Pagament del premi
El pagament del premi es farà efectiu mitjançant transferència bancària al
número de compte que faciliti/n el/s guanyador/s. En cas de ser el guanyador
un menor d’edat es transferirà el premi al compte corrent facilitat pels pares o
tutors del menor.
13. Consignació pressupostària
El pagament del/s premi/s es faran amb càrrec a l’aplicació pressupostària 17
337 480.01 des pressupost vigent de l’Ajuntament de Matadepera, que en el
moment d’aprovació d’aquesta convocatòria i bases específiques és de 2017.
14. Publicacions
Disposar que els acords adoptats en el procediment d’atorgament dels premis
regulats per aquesta convocatòria i bases específiques es publicaran i podran
consultar-se en el tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament de Matadepera, al
qual es pot accedir des de la seu electrònica https://seu.matadepera.cat.
Aquestes publicacions tindran efecte de notificació d’acord amb el previst a
l’article 45.1 b) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques (LPAC).
15. Acceptació de les bases i reserva de drets de reproducció
La lliure inscripció al FILMAT 2017 implica:
a) L’acceptació plena d’aquestes bases reguladores.
b) La cessió a l’Ajuntament de Matadepera del dret a la reproducció de les
obres presentades i a fer-ne comunicació pública per a fins no comercials,
en altres activitats organitzades per aquesta corporació.
c) Que l’obra guanyadora quedarà en poder de l’Ajuntament de Matadepera, a
qui pertanyeran tots els drets alienables de l’autor.
16. Interpretació

L’òrgan competent per a l’atorgament dels premis, es reserva el dret a
modificar les bases, interpretar-les i a resoldre els dubtes o discrepàncies que
sorgeixin en la seva aplicació.
17. Règim Jurídic
En tot allò no previst en aquestes Bases serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21 de
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals i l’Ordenança general de
subvencions de l’Ajuntament de Matadepera.”

