BASES DE LA CONVOCATÒRIA DEL III PREMI DE NARRATIVA VILA DE
MUTXAMEL
(publicada la convocatòria en el BOP ALACANT el 21 de febrer de 2018)

PRIMERA. Objecte de la Convocatòria
L'Ajuntament de Mutxamel amb el propòsit de promoure l’ús del valencià en la
producció literària, convoca el III PREMI DE NARRATIVA VILA DE MUTXAMEL
en règim de concurrència competitiva.
SEGONA. Participants
Podran participar en el concurs totes aquelles persones que ho desitgen majors de 18
anys.
Cada autor podrà presentar fins a un màxim de dos obres.
TERCERA. Convocatòria del concurs
La convocatòria es publicarà en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i pàgina web del
Municipi. I, com que està oberta a autors de fora del municipi, es publicarà un extracte
en el BOP.
QUARTA. Tema i format de les obres
Els treballs de temàtica lliure han de ser originals, inèdits i no premiats en altres
certàmens.
Les obres han d'estar escrites en valencià, amb un màxim de 6 fulls, en format lletra
Arial 11, a 1,5 espais i per una sola cara.
CINQUENA. Presentació
Les obres podran presentar-se, des de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el
BOP d’Alacant fins al dia 21 de setembre de 2018, a l’Agència de Promoció del
Valencià de l’Ajuntament de Mutxamel, av. Carlos Soler, 64.
Les obres s'han de presentar per triplicat en format paper i també caldrà enviar-la per
correu electrònic en format PDF, tot especificant el títol, però sense que aparega cap
indici d’autoria al pdf, a l’adreça aviva@mutxamel.org.
Podran presentar-se en persona o per correu. En ambdós casos les obres es presentaran
sota la modalitat de plica, en sobre tancat sense identificació de l'autor o autora i sota un
títol. En l'interior, s'inclourà un altre sobre tancat amb el mateix títol i les dades
personals de l'autor: nom, cognoms, telèfon, professió, edat, adreça completa, adreça

electrònica i fotocòpia del DNI. Així mateix s'ha d'incloure una declaració que l'obra
presentada és original, inèdita i no ha participat ni participa en cap altre concurs, i que
s'està al corrent en el pagament de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
SISENA. Rebuig d'obres
Seran rebutjades totes aquelles obres que no complisquen amb les condicions establides
en estes bases. El rebuig motivat serà comunicat als autors amb l'antelació deguda.
Podran rebutjar-se també les obres si es troba algun indici d’autoria.
SETENA. Premis
Es concedirà un únic premi de 700 euros i trofeu per qui guanye.
El premi estarà subjecte a la retenció corresponent de l’IRPF.
Podrà declarar-se desert el concurs, si a juí del Jurat les obres no hi tenen qualitat
suficient.
HUITENA. Jurat
La composició del Jurat serà la següent:
PRESIDENT:
El Sr. alcalde-president de l'Ajuntament de Mutxamel
Substitut: 1r tinent d'alcalde
VOCALS:
Regidor delegat de Festes. Substituta, regidora delegada de Joventut.
3 persones especialistes en la matèria.
SECRETARI:
El secretari de la corporació o persona en qui delegue, amb veu però sense vot.
Els membres del Jurat que pertanyen a la corporació Municipal podran delegar
personalment i per escrit en altres membres de la corporació.
Els especialistes seran designats per providència del regidor delegat de Promoció del
Valencià.
NOVENA. Resolució del Jurat i lliurament de premis.
El Jurat, una vegada finalitzat el termini de presentació d'obres i convocat pel president,
es reunirà i examinarà les obres presentades.
El jurat, per a formular la proposta de concessió de premis, valorarà les qualitats de
l’obra i diferents aspectes com la presentació, la redacció, l’adequació del llenguatge i
correcció, els continguts, l’originalitat, l’estructura, el plantejament i la resolució final.

La resolució del Jurat ha de considerar-se inapel·lable i es comunicarà a tots els
participants d’acord amb les Bases que regulen cada un dels distints concursos que es
facen. El concurs podrà considerar-se desert.
Els membres del jurat no podran ser familiars dels concursants.
Cal que els premiats arrepleguen el premi en persona, llevat que hi haja impediment
físic o inexcusable, i en este cas ha d'haver delegat esta facultat en una persona
degudament acreditada a este efecte.
A continuació s'elevarà el resultat del concurs a l'Alcaldia, que decidirà sobre la
proposta del jurat.
La resolució posa fi a la via administrativa i contra esta els interessats podran interposar
amb caràcter potestatiu recurs de reposició en el termini d'un mes des de la seua
notificació o directament recurs contenciós administratiu, de conformitat amb la
legislació de la jurisdicció contenciosa administrativa
DESENA. Propietat de les obres
Les obres premiades queden com a propietat de l'Ajuntament si bé, sempre que siguen
exposades o publicades, se citarà l'autor. L'autor cedix, en tot cas, pel fet de participar
en el concurs, els drets de propietat intel·lectual en règim de no exclusivitat.
L'Ajuntament de Mutxamel es compromet a exercitar els drets d’explotació d’acord
amb els bons usos i amb estricte respecte en tot cas dels drets morals de l'autor/a.
Els treballs no premiats es tornaran als interessats i podran ser retirats pels autors durant
el termini que s'establisca, a l’Agència de Promoció del Valencià. Transcorregudes estes
dates, aquelles obres no retirades quedaran en propietat de l'Ajuntament de Mutxamel,
per entendre que els seus autors renuncien a la propietat a favor de l'Ajuntament, el qual
podrà destruir-les o disposar-ne lliurement amb el fi que considere més oportú.
ONZENA. Aplicació pressupostària
Els premis establits en el present concurs es concediran amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 030.33404.48107 del pressupost per a 2018.
DOTZENA. Altres determinacions
Esta convocatòria es regirà pel que disposa l'Ordenança Municipal de Subvencions de
l'Ajuntament de Mutxamel).
La participació en este concurs implica l’acceptació de totes les bases. L’organització es
reserva el dret a introduir, si ho creu convenient, les modificacions necessàries per al
bon funcionament del concurs.
El jurat quedarà facultat per a resoldre els dubtes que es presenten, i prendre els acords
necessaris per al bon orde del concurs, en tot allò referent a estes bases.

