
CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, INTERIOR I
JUSTÍCIA
Num. 22020

Resolució de la consellera d’Innovació, Interior i Justícia de
convocatòria del concurs de fotografia amb motiu de la Setmana
de la Ciència 2010

Fets

1. El Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació de les Illes Balears (2009-
2012) estableix a l’eix 5. ‘Governança i capital social’ com a objectius la neces-
sitat de divulgar la valoració de la ciència i la tècnica entre la població en gene-
ral i en particular entre les noves generacions.

2. El director general de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i
Innovació va presentar una proposta d’aprovació de les bases del VIII Concurs
de Fotografia Científica i se n’han acomplert els tràmits reglamentaris.

Fonaments de dret

L’article 4.1 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’a-
prova el Text refós de la Llei de subvencions, que exclou l’aplicació d’aquesta
Llei quan es tracta, com en aquest cas, de premis que s’atorguen sense sol·lici-
tud prèvia del beneficiari.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Aprovar les bases que han de regir el VIII Concurs de Fotografia
Científica 2010 i autoritzar l’aplicació dels premis establerts.

2. Designar el Sr. Pere Oliver Reus, director general de Recerca,
Desenvolupament Tecnològic i Innovació, president del jurat i responsable
director del concurs, que coordinarà mitjançant el Servei de Recerca i
Desenvolupament Tecnològic.

3. Autoritzar que els pagaments dels premis es tramitin mitjançant trans-
ferència bancària i de conformitat amb el procediment corresponent, una vega-
da resolt l’atorgament dels premis.

4. Ordenar la publicació de les bases en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució -que exhaureix la via administrativa- es pot
interposar un recurs potestatiu de reposició davant de la consellera d’Innovació,
Interior i Justícia en el termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haver-se
publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d’acord amb l’article 117 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, i l’article 57 de la Llei 3/2003,
de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears
en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà d’haver-se publicat en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d’acord amb l’article 46 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrati-
va.

Palma, 28 de setembre de 2010.

La consellera d’Innovació, Interior i Justícia
Pilar Costa Serra

VIII Concurs de Fotografia Científica 2010

Bases

Aquest és un concurs de fotografia científica convocat per la Conselleria
d’Innovació, Interior i Justícia amb l’objectiu d’apropar la ciència i la tecnolo-
gia als ciutadans, mitjançant una visió artística i estètica suggerida a través d’i-
matges científiques i un comentari escrit del fet científic que il·lustren. Les imat-
ges d’aquest VIII Concurs de Fotografia Científica 2010 són un recurs públic
per a la divulgació de la ciència.

1.Poden participar en el concurs totes les persones i els col·lectius empa-
dronats a les Illes Balears que hi estiguin interessats. S’hi poden presentar fins
a un màxim de quatre fotografies (no premiades en altres concursos). La parti-

cipació en aquest concurs suposa la plena acceptació d’aquestes bases i la con-
formitat amb les decisions del jurat.

2.Tema: la ciència i la tècnica.

3.S’hi poden presentar fins a un màxim de quatre fotografies (no premia-
des en altres concursos). 

4.Les fotografies, que poden ser fetes mitjançant qualsevol tècnica i poden
estar sotmeses a tractament digital, es poden presentar en dues modalitats: 

Monocrom
Color

5.Les fotografies s’han de presentar simultàniament en dos formats: digi-
tal i paper:

-Format digital. Les fotografies s’han de presentar en format digital (nega-
tiu escanejat, diapositiva escanejada o còpia escanejada), amb la capacitat sufi-
cient per a 30 x 40 a 300 DPI i amb qualitat suficient. S’han de presentar dues
còpies digitals de cada fotografia, una en format JPG d’un màxim de 500 Kb
(per utilitzar en la pàgina web a efectes de difusió), i l’altra en format JPG o TIF
d’alta resolució.

-Format paper. Les fotografies han de ser de mides 18 x 24 cm com a
mínim. S’han de presentar sobre paper ploma blanc de mides exactes: 30 x 40
cm.

Les fotografies han d’anar acompanyades d’un text que permeti interpre-
tar l’interès científic o tecnològic de la fotografia. El text corresponent a cada
fotografia ha de tenir una extensió compresa entre 500 i 1.000 caràcters, sense
comptar els espais. S’ha de presentar en castellà o català. La imatge, el text
explicatiu i el títol no han de fer referència a l’autor ni al centre o projecte al
qual pertany.

6.Les obres han de dur escrit al dors un títol i la modalitat a la qual es pre-
senten.

7.El CD que inclou la fotografia o les fotografies participants s’ha d’i-
dentificar amb un adhesiu sobre la capsa i amb retolador permanent sobre el CD.
S’hi ha d’indicar:

- El nombre de fotografies enregistrades.
- El nom de la persona concursant.

8.Juntament amb el CD que inclou les fotografies participants s’ha de lliu-
rar un sobre tancat en què s’ha d’indicar el títol que s’ha triat per a la fotogra-
fia, que ha de coincidir amb el nom utilitzat per enregistrar la fotografia al CD.
El sobre ha de contenir:

-Una còpia del DNI del concursant o document equivalent (cara i dors).
-La doble declaració de la persona concursant, amb data i signatura,

segons l’annex 1 que s’adjunta, en què s’ha d’indicar:
a) Que aquesta persona és l’autora de les fotografies lliurades.
b) Que cap de les fotografies no ha estat premiada en un altre concurs o

certamen.
-Un full que contengui les informacions següents, segons el model de

l’annex 2 adjunt:
a) Nom i llinatges
b) NIF o NIE
c) Data de naixement (en el cas de persones físiques)
d) Adreça amb codi postal per a notificacions
e) Adreça electrònica
f) Número de telèfon, mòbil i/o fax
g) Persona de contacte en cas d’absència del concursant
-En el cas de menors de 18 anys, una autorització del pare/mare o

tutor(annex 3).

9.Les fotografies s’han d’enviar a la Conselleria d’Innovació, Interior i
Justícia, Direcció General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i
Innovació, ParcBit, edifici Naorte, Bloc A, 3a planta, ctra. de Valldemossa, km
7,4 07121 Palma.

10. El termini d’admissió de les fotografies comença el 2 de novembre de
2010 i acaba el 31 de gener de 2011 a les 14 hores.

11. El jurat estarà format per:
a) El director general de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i

Innovació, que actuarà com a president.
b) Dos tècnics de la Direcció General de Recerca, Desenvolupament

Tecnològic i Innovació.
c) Experts designats per la Direcció General de Recerca,

Desenvolupament Tecnològic i Innovació.
d) La cap del Servei de Recerca i Desenvolupament Tecnològic, que

actuarà com a secretària.

El jurat emetrà el veredicte d’acord amb els criteris següents: 
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En la imatge es valorarà l’originalitat, la qualitat artística i tècnica, i el
contingut científic; en el text descriptiu es valorarà, a més, el caràcter divulga-
tiu

La decisió del jurat és inapel·lable.

12. La cerimònia de lliurament de premis es durà a terme en un acte amb
motiu de la Fira de la Ciència 2011.

13.Premis del jurat. Es lliuraran sis premis:
- Primer premi categoria Monocrom: amb una dotació de 1.200 euros.
- Accèssit categoria Monocrom: amb una dotació de 600 euros.
- Primer premi categoria Color: amb una dotació de 1.200 euros.
- Accèssit categoria Color: amb una dotació de 600 euros.
- Accèssit per a la millor fotografia l’autor de la qual sigui una persona

menor de 18 anys: amb una dotació de 600 euros. El tema ha de ser: ‘Com vius
la ciència?’

- El Repte: en aquesta edició s’introdueix aquest apartat, que intenta des-
pertar la imaginació i la creativitat dels participants a partir d’un breu text, rela-
cionat amb la ciència. Dotació: 600 euros. El repte és plasmar en una fotografia
el que suggereixen aquestes línies:

‘Res triga tant com allò que no es comença’. Marie Curie. Premi Nobel de
Química de 1911.

Si el jurat ho decideix, el concurs es pot declarar desert. 
Un mateix autor no pot rebre dos premis en aquest concurs. 
Les persones premiades rebran també un diploma acreditatiu.

14. Les fotografies premiades passaran a ser propietat de l’arxiu de la
Direcció General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació, que pot
utilitzar-les de la manera que cregui convenient, amb la menció, sempre, de
l’autor o els autors.

15. L’autor premiat, o la persona que el representi (amb l’acreditació
necessària), ha de ser present a la cerimònia de lliurament del premi. En cas con-
trari, s’entén que hi renuncia.

16. El jurat resoldrà qualsevol supòsit no previst en aquestes bases.

17. Les persones que hi participin es responsabilitzen de complir les dis-
posicions vigents en matèria de propietat intel·lectual i del dret a la pròpia imat-
ge, i han de declarar responsablement que la difusió o la reproducció de l’obra
en el marc de la promoció i la informació d’aquest concurs no lesiona ni perju-
dica cap dret de la persona concursant ni de terceres persones.

18. La participació en el concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases.

19. El jurat, juntament amb l’organització, seleccionarà una sèrie d’imat-
ges (i els texts respectius), que formaran part d’un catàleg (edició no venal).

20.De conformitat amb el que preveu la Llei de propietat intel·lectual, els
autors de les imatges premiades, sense perjudici dels drets morals que els corres-
ponen, cedeixen a la Conselleria d’Innovació, Interior i Justícia, amb caràcter
d’exclusiva i a l’àmbit mundial, els drets patrimonials d’explotació de les imat-
ges. Aquests drets comprenen l’explotació de les imatges premiades i la
Conselleria d’Innovació, Interior i Justícia pot, lliurement, i sense contrapresta-
ció econòmica, reproduir-les, distribuir-les, fer-ne comunicació pública i trans-
formar-les en qualsevol mitjà, format o suport coneguts o no en l’actualitat.

21.La Conselleria d’Innovació, Interior i Justícia pot utilitzar, sempre fent
referència a l’autoria i sense cap contraprestació econòmica, les fotografies par-
ticipants en el VIII Concurs de Fotografia Científica 2010 per promocionar el
mateix concurs i altres activitats que no tinguin finalitat comercial.

ANNEX 1
Declaració

(Nom) _______________________ (Llinatges) ________________________,
amb NIF o NIE _______________,

DECLAR:

1. Que som l’autor/l’autora de les fotografies lliurades per participar en el VIII Concurs
de Fotografia Científica 2010.
2. Que cap d’aquestes fotografies no ha estat premiada en un altre concurs o certamen.
3. Que la difusió o la reproducció de l’obra per informar sobre aquest concurs i promo-
cionar-lo no lesiona ni perjudica els meus drets ni els de terceres persones.

(Lloc)________________, ______ d ___________________ de 20__
(Signatura de la persona concursant)

ANNEX 2
Full informatiu del VIII Concurs de Fotografia Científica

1.Títol de la fotografia:____________________________________________

2.Nom i llinatges de la persona concursant:____________________________

3.NIF o NIE:____________________________________________________

4.Data de naixement (en el cas de persones físiques):____________________

5.Adreça amb codi postal per a notificacions:__________________________

6.Adreça electrònica:_____________________________________________

7.Números de telèfon, mòbil i/o fax:_________________________________

8.Persona de contacte, en cas d’absència de la persona concursant:
Nom i llinatges: __________________________
Telèfon _________________________________
Mòbil __________________________________

(Lloc)_____________________, ______ d ___________________ de 20__
(Signatura de la persona concursant)

ANNEX 3
AUTORITZACIÓ per a menors de 18 anys

Sr./Sra.........................................................................................................amb DNI núm.
....................................................……………………..... pare, mare o tutor/tutora del
nin/nina...............................................................……..., autoritz la Direcció General de
Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació perquè el nom del meu  fill/la meva
filla pugui ser utilitzat en  qualsevol de les formes de promoció del VIII concurs de
fotografia científica 2010.

..................., ................. d................... de 2010

Signat Pare/Mare/Tutor/Tutora

— o —

4.- Anuncis

CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA
Num. 21869

Resolució de la secretària general de la conselleria de
Presidència per la qual s’anuncia la licitació del servei de neteja
de l’edifici del Passeig de Sagrera, 2 i d’altres edificis adscrits

1. Entitat adjudicadora: Dades generals i dades per a l’obtenció de la
informació

a) Organisme: Conseller de Presidència
b) Dependència que tramita l’expedient: Unitat Administrativa de

Contractació
c) Obtenció de la documentació i informació:
1) Dependència: Unitat Administrativa de Contractació
2) Domicili: Passeig de Sagrera, 2-3er pis
3) Localitat i codi postal: 07012 Palma
4) Telèfon: 971 78 41 30
5) Telefax: 971 17 64 70
6) Correu electrònic: lcoll@sgtcpres.caib.es, ellado@sgtcpres.caib.es
7) Direcció d’Internet del perfil del contractant: http://www.caib.es/ple-

confront
8) Data límit d’obtenció de documentació i informació: 52 dies des de

l’endemà de la remesa d’aquest anunci al Diari Oficial de la Unió Europea.
d) Número d’expedient: CONTR 2010 7679

2. Objecte del contracte:
a) Tipus: Servei
b) Descripció de l’objecte: neteja de l’edifici del Passeig de Sagrera, 2 i

d’altres edificis adscrits.
c)Lloc d’execució: Conselleria de Presidència 
1) Adreça: Passeig de Sagrera, 2
2) Localitat i codi postal: 07012 Palma
e) Termini d’execució: 12 mesos des de l’1 de gener de 2011.
f) Admissió de pròrroga: Si 
g) CPV: 90911200

3. Tramitació i procediment 
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: Obert
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