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Convocatòria i aprovació de les bases del Vè Premi Literari “El Portal”
de Castellvell del Camp

Fets
El Premi Literari “El Portal” de Castellvell del Camp s’organitza des de la
regidoria de cultura de l‘Ajuntament de Castellvell del Camp (Baix Camp)
per fomentar la creació de narratives originals en llengua catalana per part
de persones adultes. Enguany se celebrarà la seva cinquena edició.
La despesa resultant de la present convocatòria anirà a càrrec del
pressupost de l’exercici 2019.

Fonaments de dret
LLEI 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
LLEI 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.

Argumentari
La realització d’activitats de promoció de la cultura es una de les
competències que l’article 25 de la Llei de Bases del Règim Local atorga als
municipis.
Dintre d’aquesta activitat de promoció, l’ajuntament de Castellvell del Camp
vol organitzar el Vè Concurs Literari de Narrativa “El Portal” de Castellvell
del Camp. Aquest concurs vol fomentar l’escriptura creativa en llengua
catalana en el nostre municipi i fora vila en un format assequible com és el
del relat curt.

En conseqüència, RESOLC:
Primer.- APROVAR les BASES del Vè Premi Literari “El Portal” de
Castellvell del Camp:

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C AGUSTÍ DOMINGO BASORA el dia 05/10/2018 a les 14:20:58

PRIMERA: OBJECTE DEL CONCURS
El Premi Literari “El Portal” de Castellvell del Camp és un concurs de
narrativa de temàtica lliure en llengua catalana que vol fomentar l’escriptura
creativa per a persones adultes en un format assequible com és el del relat
curt.
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SEGONA: PARTICIPANTS
Hi pot participar qualsevol persona adulta d’arreu, a partir dels 18 anys.
TERCERA: OBRES ADMESES A CONCURS
Qualsevol relat curt presentat a aquest concurs ha d’estar escrit en llengua
Catalana i ha de tractar-se d’un obra inèdita que no hagi estat presentada o
premiada en cap altre premi o concurs literari.
Els relats tindran una extensió màxima de 15 folis en format DIN-A4, escrits
a doble espai i en font Arial (mida 12).
QUARTA: PRESENTACIÓ
Els participants hauran de presentar els seus treballs dins d’un sobre tancat
a l’exterior del qual constarà “Vè Concurs Literari El Portal”. Dins d’aquest
sobre hauran d’incloure (3) tres còpies de la seva obra a la qual constarà el
seu títol. Les obres hauran d’anar signades en un pseudònim. Dins del
sobre tancat s’inclourà també un sobre petit on constarà, a l’exterior, el
pseudònim i el títol de l’obra, i a l’interior les dades personals de l’autor
(nom, cognoms, adreça, telèfon de contacte i adreça de correu electrònic).
Els treballs es lliuraran a la recepció de l’Ajuntament de Castellvell del Camp
ja sigui presencialment o per correus postal (Plaça Catalunya, 1 CP
43392); obert al públic dilluns a divendres de 10:00 a 14:00). La data límit de
presentació de les obres presentades a concurs és el dia 21 de desembre
de 2018.
CINQUENA: PREMIS
S’atorgarà un únic premi a la millor obra consistent en un guardó
commemoratiu i una dotació econòmica de 500,00 € (CINC-CENTS
EUROS).
El lliurament de premis es farà a finals del mes de gener del proper any
2019, a la Casa de Cultura de Castellvell del Camp “Cal Barantxó”, dins del
marc de la Festa Major de Sant Vicenç Màrtir. La data concreta s’anunciarà
dintre del programa de la festa major d’hivern, a la pàgina web de l’
ajuntament de Castellvell del Camp i mitjançant un e-mail que s’adreçarà a
tots els participants.
SISENA: JURAT
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L’obra guanyadora serà seleccionada per un jurat compost per les tres
següents persones, totes elles castellvellenques i vinculades als camps de
la cultura i de l’ensenyament:
Maria Teresa Vidal i Rodríguez
Maria del Mar Barriach i Sugrañes
Wenceslao Pruñonosa i Marza
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El jurat per unanimitat podrà declarar el premi desert en cas que cap de les
obres presentades al concurs no reuneixi un nivell mínim de qualitat literària.
SETENA: CONDICIONS GENERALS.
La participació en el Premi Literari suposa la plena acceptació d’aquestes
bases. L’organització es reserva el dret de resoldre qualsevol aspecte que
no estigui previst. Les obres presentades a concurs poden ser retirades en
el termini d’un mes des de l’atorgament dels premis. Transcorregut aquest
termini, les obres no retirades seran destruïdes.
Segon.- PUBLICAR aquestes bases al tauler d’anuncis i a la pàgina web de
l’ajuntament.
Tercer.- DONAR COMPTE al Ple del present acord en la propera sessió
ordinària que es celebri.

Règim de recursos:
Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà
interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant l'òrgan que
l'ha dictada, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la
recepció d'aquesta notificació.
Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé
directament contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós
administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de la província
de Tarragona o, a elecció de l'interessat/ada, dels que tinguin competència
territorial en la localitat de residència del demandant, en el termini de dos
mesos a comptar des del dia següent de la recepció d'aquesta notificació,
d'acord amb el que preveu l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
En cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci
administratiu -silenci que es produeix pel transcurs d'un mes a comptar des
de la data de la seva interposició sense que s'hagi notificat la seva
resolució- el termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu
serà de sis mesos a comptar des de l'endemà del dia en què el referit recurs
de reposició s'entengui desestimat.
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L'Alcalde.
Agustí Domingo Basora
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