Aprovat per la resolució d'alcaldia número
2022DECR000155 de 14 de febrer de 2022.

Exp.: X2021001608 SPE

BASES REGULADORES DEL CERTAMEN LITERARI “PERE CALDERS” DE VILADECAVALLS.
Presentació
Per incentivar la participació en activitats culturals i homenatjar la figura de l’escriptor Pere Calders,
la biblioteca homònima organitza anualment, en col·laboració amb l’Ajuntament de Viladecavalls, el
Certamen literari Pere Calders, en el marc dels actes de la diada de Sant Jordi, cada 23 d’abril.
Primera.- Objecte i finalitat
L'objecte d'aquestes bases és la regulació general del Certamen Literari Pere Calders, que es convoca
amb la finalitat d’incentivar la participació de la ciutadania en activitats culturals, promoure la creació
literària en llengua catalana, retre homenatge a l’escriptor Pere Calders com a figura literària local i
augmentar l’oferta cultural del municipi en el marc de la diada de Sant Jordi, el 23 d’abril.
El certamen s'efectua en règim de concurrència pública, mitjançant la convocatòria d'un concurs. La
gestió del certamen s'efectuarà respectant els principis de publicitat, transparència, concurrència,
objectivitat, igualtat i no discriminació, eficàcia i eficiència.
Segona.- Requisits de participació
Els criteris que s’han de complir per a poder participar són els següents:
a) Els treballs que es presentin al concurs han de ser originals i escrits en català.
b) Els treballs presentats no poden haver estat premiats anteriorment a un altre concurs
literari.
c) Cada autor pot presentar únicament una obra a cada edició del certamen.
Tercera.- Participants
El certamen és obert a totes les persones majors de 18 anys.
El participant s’haurà de trobar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, entre d’altres, per la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions i el seu Reglament de desenvolupament aprovat pel Reial Decret
887/2006, de 21 de Juliol, i la resta de disposicions legals aplicables en matèria de règim local pel
que fa al procediment per a la concessió de subvencions públiques, i no tenir cap deute amb
l’Ajuntament de Viladecavalls.
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Quarta.- Modalitats del certamen i premis
La modalitat del certamen s’inclou en el marc de la narrativa de ficció o relat curt en català i temàtica
lliure.
Els treballs hauran de tenir una extensió màxima de 5 fulls en format DINA4 a doble espai, amb un
tipus de lletra similar a Arial i cos 12.
S’atorgaran fins a tres premis a les obres presentades segons aquestes bases (el jurat es reserva el
dret de deixar algun premi desert):
-

Primer premi, dotat amb 500 €.
Segon premi, dotat amb 300 €.
Tercer premi, dotat amb 200 €.

Cinquena.- El jurat
El Jurat estarà integrat per quatre representants culturals del municipi de Viladecavalls: 1 persona de
la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Viladecavalls, 1 persona de la Biblioteca Pere Calders i 3
persones de l’àmbit cultural del municipi.
La seva composició es farà pública a través dels mitjans habituals de divulgació de les activitats de la
biblioteca Pere Calders i de les xarxes socials de l’ajuntament.
El Jurat determinarà els treballs premiats, reservant-se el dret a considerar desert qualsevol dels
premis, i donarà a conèixer la resolució del Certamen en un acte públic que tindrà lloc durant la
Setmana d’actes de Sant Jordi a la Biblioteca Pere Calders. La seva decisió és inapel·lable.
Sisena.- Convocatòria
Mitjançant resolució d’Alcaldia es determinarà la convocatòria de la subvenció, que establirà les dates
de presentació i resolució de conformitat amb aquestes bases.
L’extracte de la convocatòria es publicarà al Butlletí Oficial de la Província, en els termes previstos als
articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
A la mateixa es farà l’aprovació de la despesa prevista per la concessió de la subvenció
corresponents a l’any convocat.
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Setena.- Publicitat de les subvencions concedides
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquestes bases seran objecte de publicitat, amb indicació de
la convocatòria, l’aplicació pressupostària, el/la beneficiari/ària, la quantitat concedida i la finalitat de
la subvenció en la Base de Datos Nacional de Subvenciones i al web municipal.
La resolució es notificarà individualment a cada sol·licitant.
Vuitena.- Partides pressupostàries
Les partides pressupostàries on s’imputaran els imports de les subvencions serà la 1/330/48024
denominada “Premis, certàmens, concursos, cartells, altres” amb un import màxim de 1.000 euros.
Novena.- Òrgan de resolució
La resolució definitiva correspondrà a l’òrgan competent, que de conformitat amb les bases
d’execució del pressupost municipal és l’alcalde/essa per a les subvencions fins un import de 30.000
euros.
L’òrgan competent podrà, discrecionalment, deixar desert el concurs o no esgotar el crèdit total
previst.
Desena.- Procediment de participació i documentació a presentar
Els treballs es lliuraran per correu electrònic a b.viladecavalls,pc@diba.cat enviant 3 documents :
-

1 document amb l’obra sense signatura o amb pseudònim
1 document amb les dades personals : nom i cognoms, data naixement, adreça complerta,
telèfon i correu de contacte i NIF
una carta dirigida a l’Ajuntament de Viladecavalls indicant expressament que és
coneixedor de les bases de la present convocatòria, que compleix els requisits de participació i
que n’accepta el seu compliment. Sense aquesta acceptació explícita de les bases s’exclouran
els participants del certamen.

La data màxima d’entrega de les obres serà determinada per la convocatòria.
Els treballs presentats no seran retornats.
Onzena .- Autoria, propietat intel·lectual i cessió de drets
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Els participants assumeixen l'autoria i originalitat de les seves obres i es comprometen a no presentar
materials que no tinguin drets d'ús degudament acreditats.
Els drets de la propietat intel·lectual dels autors i autores de les obres seran dels mateixos i, per tant,
seran els responsables de l’ús inadequat del mateix.
La propietat intel·lectual de les obres presentades és dels autors i les autores. Amb la presentació de
les obres, s'autoritza a la Biblioteca Pere Calders i a l'Ajuntament de Viladecavalls a la reproducció,
distribució i comunicació pública total o parcial de les obres mitjançant diversos formats i plataformes
sempre i quan aquestes emissions no tinguin un objectiu comercial i estiguin dirigides a la difusió de
la convocatòria, a la promoció dels autors i les autores que hi han participat i/o a la promoció de l'art
i la cultura.
Els participants autoritzen a la Biblioteca Pere Calders i a l'Ajuntament de Viladecavalls que la seva
imatge, incloent-hi noms, cognoms i veu, en el seu cas, pugui ser reproduïda i publicada a través de
qualsevol mitjà, incloent-hi internet i xarxes socials a les quals es tingui un compte, única i
exclusivament amb allò que tingui relació amb el Certamen Literari Pere Calders.
La cessió es fa gratuïtament, sense límit de temps i per a l'àmbit territorial mundial.
Els participants eximeixen a l'entitat convocant d'aquest premi de qualsevol responsabilitat derivada
dels continguts i de l'ús que facin de les obres terceres persones.
En cas de nova edició de les obres premiades, caldrà que les autores i els autors facin constar en els
materials de difusió i publicitat la frase "Aquesta obra ha rebut el Premi…", d'acord amb la normativa
d'imatge corporativa de l'Ajuntament de Viladecavalls.
En cas de comprovar-se que les persones premiades no són autores de les obres originals, estan
obligades a reintegrar a l'Ajuntament de Viladecavalls l'import de la dotació econòmica atorgada com
a premi, sense perjudici de l'exigència de les responsabilitats que s'escaiguin. Per fer efectiu l'import
a retornar, al qual s'afegiran els interessos de demora corresponents, es podrà procedir per la vida
del constrenyiment quan no es retorni el reintegrament de manera voluntària.
En tot moment es complirà el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de dades de
caràcter personal i la normativa que la desenvolupa.
Dotzena.- Acceptació de les condicions de la convocatòria
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La participació en aquesta convocatòria suposa la plena acceptació d'aquestes bases i el seu
compliment.
Les obres presentades que no compleixin amb aquestes bases no seran admeses a concurs.
Per tot allò no contemplat en aquestes bases s'aplicarà la legislació vigent.
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