CONVOCATÒRIA 6a EDICIÓ DEL CONCURS “K ME CUENTAS”
TEMÀTICA “Ús responsable de les tecnologies”

1. BASES REGULADORES

Les bases per les quals es regeix la present convocatòria estan constituïdes per les disposicions
de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de València i els seus organismes
públics, aprovada per acord plenari de 28 de juliol de 2016 i publicades en el B.O. de la
Província de data 2 de novembre de 2016.

2. CRÈDIT PRESSUPOSTARI

La convocatòria no comporta altres despeses que les relatives a l'adquisició dels xecs-regal a
lliurar a les persones premiades. Esta despesa ha sigut objecte de fiscalització conforme per la
Intervenció General i s'aplica al crèdit consignat en la següent aplicació pressupostària 2017
KH800 23100 48100.

3. OBJECTE I FINALITAT DEL CONCURS

El concurs “K me cuentas…” pretén fomentar la participació de la joventut en la prevenció de
les addiccions a les tecnologies i evitar l'ús problemàtic d'estes.
La temàtica en esta edició serà: “Ús responsable de les tecnologies”.
Les persones que participen lliuraran treballs sobre Internet, les Xarxes Socials (Facebook,
Twitter, Instagram, YouTube…), ús dels mòbils, videojocs… En estos treballs es plasmaran idees
sobre l'ús responsable de les Tecnologies en utilitzar els dispositius electrònics (PC’s, Portàtils,
Teléfons intel·ligents –“Smartphones”-, Tauletes electròniques –“Tablets”-, etc.) No
s'admetran treballs que no s'adeqüen a la temàtica proposta.
Estes propostes poden donar lloc a interessants iniciatives elaborades per i per a la joventut.
El concurs està organitzat pel Pla Municipal de Drogodependències, Unitat de Prevenció
Comunitària en Conductes Addictives, (PMD-UPCCA València) de la Regidoria de Sanitat, Salut i
Esports de l'Ajuntament de València i la concessió dels premis s'efectua en règim de
concurrència competitiva.
4. REQUISITS DE PARTICIPACIÓ, INSCRIPCIÓ I TERMINIS DE CONVOCATÒRIA

Està dirigit a l'alumnat del municipi de València des de 6é de Primària a 2n de Batxiller i C.F. de
Grau Mitjà (d'11 a 18 anys). Per a participar serà necessari estar matriculat o matriculada en

algun dels centres escolars del municipi de València o estar empadronat/ada en el municipi de
València i identificar-se adequadament.
Existiran dues categories de participació per edats:
Categoria A: D'11 a 14 anys tots dos inclusivament (en el moment de la presentació).
Categoria B: De 15 a 18 anys tots dos inclusivament (en el moment de la presentació).
5. MODALITATS

Cada participant haurà d'optar per una única modalitat de les dues possibles que es detallen a
continuació:
Modalitat: Cartell.
A esta modalitat es podran presentar participants de les categories A i B.
Solament s'admetran cartells amb les següents extensions: *bmp, *gif, *jpg, *jpeg, *png o *tif.
Els cartells podran elaborar-se com: pintures, dibuixos o fotografies (que posteriorment es
digitalitzaran per a l'enviament).
Es recomana que els treballs presentats tinguen títol inserit dins del cartell. També podran
portar eslògans o frases preventives.
Cada participant podrà presentar un únic cartell.
No s'acceptarà cap un altre format o forma de presentació que no s'adapte a les
característiques anteriors.
Si el cartell conté text podrà presentar-se en valencià i/o castellà.
Els cartells hauran de ser originals i inèdits. Tampoc s'admetran treballs que vulneren els drets
d'autor.

Modalitat: Vídeo.
A esta modalitat es podran presentar únicament participants de la categoria B.
Solament s'admetran vídeos amb les següents extensions: *mp4, *mov, *avi, *m2, *ts o *mpg.
La durada dels vídeos no podrà superar els dos minuts.
Els treballs presentats hauran de tenir títol.

Cada participant podrà presentar un únic vídeo.
No s'acceptarà cap un altre format o forma de presentació que no s'adapte a les
característiques anteriors.
Podrà presentar-se en valencià i/o castellà.
Els vídeos hauran de ser originals i inèdits.
No s'admetran vídeos que vulneren els drets d'autor.
Si el vídeo conté música, esta haurà de ser lliure de drets.
6. PRESENTACIÓ DELS TREBALLS

Modalitat Cartell:
Els treballs es presentaran únicament en format electrònic (via en línia).
- Tots els treballs es presentaran a través del correu electrònic: kmecuentas@valencia.es
En este correu s'indicarà:
 Nom, cognoms i edat de l'autor o autora.
 Declaració responsable del pare/mare o tutor de no trobar-se afectat/ada per cap de les
prohibicions per a ser beneficiari de subvencions públiques de conformitat amb el que
estableix l'article 13 de la Llei General de Subvencions.
 Nom del Centre Educatiu en el qual està matriculat/ada.
 Correu electrònic de contacte.
 “He llegit i accepte les bases del concurs”.

Si alguna d'estes dades sol·licitades no consten en el correu enviat, el treball no entrarà en
concurs fins que siguen completades per l'interessat/ada.
En este mateix correu es presentarà el treball com un document adjunt.

Modalitat Vídeo:
Tots els treballs es presentaran a través del correu electrònic: kmecuentas@valencia.es (si
l'arxiu supera la grandària permesa del correu es podran enviar a través de
https://www.wetransfer.com)

En este correu s'indicarà:
 Nom, cognoms i edat de l'autor o autora.
 Nom del Centre Educatiu en el qual està matriculat/ada.
 Declaració responsable del pare/mare o tutor de no trobar-se afectat/ada per cap de les
prohibicions per a ser beneficiari de subvencions públiques de conformitat amb el que
estableix l'article 13 de la Llei General de Subvencions.
 Correu electrònic de contacte.
 “He llegit i accepte les bases del concurs”.
 “La música utilitzada en este vídeo està lliure de drets” (en cas d'utilitzar música).
Si alguna d'estes dades sol·licitades no consten en el correu enviat, el treball no entrarà en
concurs fins que siguen completades per l'interessat/ada.
En este mateix correu es presentarà el treball com un document adjunt.

Termini d'enviament dels treballs:
El termini d'enviament i presentació serà des del dimecres 10 de gener de 2018, fins a les
10.00 hores del dimecres 11 d'abril de 2018.
Les rectificacions o enviament de dades incompletes que sol·licite l'organització, podran
presentar-se com data límit fins al dia 18 d'abril de 2018.
Les persones que participen rebran un correu confirmant el rebut i si escau, l'acceptació del
treball.
La presentació dels treballs suposarà l'acceptació d'estes bases i comportarà l'autorització del
representant legal del participant perquè l'òrgan concedent puga obtindre de forma directa
l'acreditació de les circumstàncies relatives a les obligacions tributàries i amb la seguretat
social. Tanmateix, el sol·licitant podrà denegar expressament el consentiment, en este cas,
assumirà esta obligació.
7. JURAT

Jurat Tècnic
Modalitat Cartell en la categoria A: D'11 a 14 anys.
Modalitat Cartell en la categoria B: De 15 a 18 anys.
Este jurat estarà compost per personal tècnic i personal de suport del PMD-UPCCA València i si

escau, una persona en representació de la Regidoria de Sanitat, Salut i Esports. El total de
jurats no serà inferior a cinc components.
Els Accèssits (en cas d'haver-n’hi) seran seleccionats per personal tècnic de l'àrea de Prevenció
Escolar exclusivament.
Els criteris de valoració del Jurat Tècnic seran: la qualitat, utilitat preventiva, originalitat i
innovació dels treballs presentats.
Finalment es valorarà la possibilitat d'incorporar estos treballs a les campanyes que es
realitzen des del PMD-UPCCA València.
Jurat Popular
Modalitat Vídeo en la categoria B: De 15 a 18 anys.
Els guanyadors/es d'esta categoria seran triats mitjançant votació popular a través de la pàgina
“K me cuentas…” de YouTube.
Tots els treballs presentats i admesos en esta categoria (vegeu apartat 5) seran penjats per
l'organització en el canal de YouTube: “K me cuentas…” en dies laborables, durant el període
de presentació de treballs.
La forma de votació serà: subscriure's al canal “K me cuentas…” de Youtube i posteriorment
realitzar el següent comentari en el vídeo triat “vote este vídeo”, (tots els vídeos admesos es
trobaran publicats dins de les llistes de reproducció del canal esmentat, apartat “6t Concurs K
me cuentas”).
Guanyarà el vídeo que reunisca més vots (és a dir més comentaris amb la frase “vote este
vídeo”).
No es comptabilitzaran els vots de les persones que no s'hagen subscrit al canal “k me
cuentas…” i que es mantinguen almenys fins al dia de la decisió del concurs.
El termini de votacions començarà el dimecres 10 de gener de 2018, i finalitzarà a les 10.00
hores del dimecres 25 d'abril de 2018, no comptabilitzant-se els vots emesos després d'esta
data.
NOTA: En cas de problemes informàtics, aliens a la voluntat del PMD, que invaliden les
votacions en YouTube i no puguen ser esmenats en el període de votacions, els treballs
presentats passaran a ser valorats per Jurat Tècnic, seguint els criteris de valoració exposats en
estes bases.
La decisió del jurat serà inapel·lable i podrà declarar-se desert algun/s dels premis. Esta decisió
haurà de reflectir-se en una acta.
El llistat de persones premiades serà publicat durant el mes de maig de 2018 en la pàgina Web

de l'Ajuntament de València en l'espai www.valencia.es/kmecuentas
El PMD contactarà amb les i els guanyadors a través del correu electrònic que hagen facilitat.
8. CONDICIONS

L'organització podrà descartar els treballs que no s'ajusten a qualsevol de les condicions
exposades a continuació o que vulneren la bona fi del concurs.
Si es presenten fotografies o vídeos i en estes apareixen menors identificables, es requereix
l'autorització expressa dels tutors legals de cada menor.
Els treballs han de ser originals i pertànyer al participant.
Els treballs presentats no han d'infringir o violar els drets de terceres persones.
El PMD es reserva la possibilitat de retirar aquells treballs que puguen resultar ofensius o
inadequats, en qualsevol de les dues categories.
També s'eliminarà del concurs als qui no complisquen els requisits sol·licitats, o en el cas de la
votació popular, utilitzen tècniques fraudulentes: perfils falsos, granges de clics, intercanvi o
compra de vots, falsos “m'agrada”...
9. PREMIS
Els premis consistiran en xecs-regal per a canviar per material esportiu en algun establiment
del municipi de València.
El jurat tècnic podrà atorgar Accèssits en qualsevol modalitat i categoria.
Els premis no podran ser canviats per diners o un altre producte.

Es realitzarà un acte de lliurament dels premis en la data, hora i lloc que determine la
Regidoria de Sanitat, Salut i Esports de l'Ajuntament de València.
Per a este lliurament es convidarà a les guanyadores o guanyadors, familiars i els seus Centres
Educatius corresponents.
En el cas que recaiga algun premi en menors d'edat i no assistisquen amb la seua mare, pare o
professorat, hauran de presentar al seu lliurament una autorització dels seus tutors legals.
Amb els treballs presentats al concurs “K me cuentas” es realitzarà una exposició en les
Dependències Municipals de l'Antiga Tabaquera, situada en C/ Amadeu de Savoia, 11 (46010

València), oberta a la ciutadania i de lliure accés.
10. DRET D'ÚS DELS TREBALLS PRESENTATS

Els originals dels treballs podran ser requerits als seus autors/es per l’organització del concurs,
per a la seua utilització posterior.
Els drets de reproducció i difusió dels treballs presentats seran propietat de l'Ajuntament de
València, comportant la cessió en exclusiva dels drets en els termes exposats en l'article 48 del
Reial Decret Legislatiu 1/1996 de 12 d'Abril, pel qual s'aprova el text Refós de la Llei de
Propietat Intel·lectual, modificada per les Lleis 5/1998 ,de 6 de Març (d'incorporació al Dret
especial de la Directiva 96/9 CE) i 1/2000 de 7 de Gener (Llei d'Enjudiciament Civil). La
presentació del material implica el consentiment perquè s'utilitze i/o modifique per part del
PMD.
La participació en el concurs implica l'autorització per a la utilització de les imatges
fotogràfiques i de vídeo que s'obtinguen el dia del lliurament de premis. Estes podran ser
utilitzades en les Webs i Xarxes Socials del PMD, excepte en els casos que es manifeste el
contrari per part dels i les participants (o tutors legals).
11. PUBLICACIÓ, DIFUSIÓ DE LA CONVOCATORÍA I RESOLUCIÓ DEL CONCURS

Aprovada la convocatòria per la Junta de Govern Local, serà publicada en la Base de Dades
Nacional de Subvencions (BDNS), que remetrà extracte per a la seua publicació al BOP de
València.
El concurs serà difós en tots els Centres Educatius del Municipi de València a través de correu
electrònic.
També es donarà a conèixer a través de la Web de l'Ajuntament de València en l'espai
www.valencia.es/kmecuentas apartat “Concurs”.
L'acord de concessió dels premis posa fi a la via administrativa.

