BASES REGULADORES DE LES AJUDES MUNICIPALS A LA CREACIÓ LITERÀRIA:
27ª EDICIÓ DEL PREMI CONTE 2018
PRIMERA.- OBJECTE
L'objecte de les presents bases és la regulació de les Ajudes Municipals a la Creació
Literària: 27ª edició del Premi de narrativa curta “Conte” 2018. Els premis s'atorgaran a les
persones que complint amb les bases de la convocatòria, siguen mereixedores del guardó a
proposta dels diversos Jurats nomenats per l’Ajuntament del Puig de Santa Maria.

SEGONA.- BENEFICIÀRIES :

Podràn ser beneficiàries de les ajudes totes les persones que complisquen amb les
següents bases:
PREMIS CONTE
1. Podran optar a la 27ª edició del Premi de Narrativa Curta “Conte” totes les persones que
ho desitgen, a excepció de les persones guanyadores de l’edició immediatament
anterior.
2. Els relats presentats, en prosa narrativa, seran de tema lliure i cada autor/a podrà
presentar un sol conte, que serà en valencià o en castellà.
3. Les obres presentades hauran d’ésser originals inèdites, no havent sigut publicades ni
total ni parcialment, ni guardonades en aquest o un altre certamen literari.

TERCERA.- CONCEPTE I QUANTIES SUBVENCIONABLES

1.- El concepte subvencionable es correspondrà amb l’import total del següents premis:

2.

MILLOR CONTE EN VALENCIÀ
ACCÈSSIT CONTE EN VALENCIÀ

600 EUROS
300 EUROS

MILLOR CONTE EN CASTELLÀ
ACCÈSSIT CONTE EN CASTELLÀ

600 EUROS
300 EUROS

Els presents premis estan subjectes a tributació per l'Impost de la Renda de les persones
Físiques en el cas dels nacionals d’Espanya , en els termes de la normativa vigent.

QUARTA- CRITERIS DE CONCESSIÓ
L’Ajuntament del Puig, designarà , a proposta de la Regidoria de Cultura, un
Jurat que proposarà els noms de les persones beneficiàries. Les persones que integren el Jurat
podran ser escriptores, periodistes, bibliotecàries, llicenciades en filologia, mestres de llengua i
literatura o guanyadors de certàmens literaris.
Per a fer la seua proposta de concessió, el Jurat valorarà la correcció ortogràfica i gramatical
dels contes i tindrà en compte en les seues deliberacions les característiques d’este tipus de
narracions: brevetat, línia argumental i l’estructura d’introducció,nus i desenllaç.
El Jurat seguirà per a les seues deliberacions el sistema de votacions successives
eliminatòries, fins que sols queden 2 finalistes, entre els/les quals es proposarà el treball
premiat per major nombre de vots.
Si les obres presentades a concurs no reuniren mèrits suficiens el Jurat podrà declarar desert
qualsevol dels premis.
CINQUENA.- PUBLICITAT DE LES BASES I DE LA CONVOCATÒRIA
Les presents Bases es publicaran en la pàgina web de l'Ajuntament (www.elpuig.org) ,en els
taulers d'anuncis municipals i es donarà difusió a les xarxes socials.
La convocatòria se publicarà a través de la Base Nacional de Dades de Subvencions.
SISENA. – FINANÇAMENT
El finançament de les ajudes regulades en les presents Bases es farà amb càrrec a la partida
pressupostària 33400-48001 “Beques Estudi i Premis Cultura” dels pressupostos de l'Ajuntament
del Puig de Santa Maria per a l'exercici 2018 i estarà condicionada, en tot cas, a l'existència en els
dits pressupostos de crèdit adequat i suficient, per un import màxim de 1.800 euros.
SETENA.- FORMALITZACIÓ DE LA SOL.LICITUD
1.

TERMINI I PRESENTACIÓ DELS CONTES

a. El termini per a la presentació serà des de l'endemà de la publicació de la convocatòria al
BOP de la província de València fins el 12 de desembre de 2018. La publicació se farà després de
l’aprovació de la convocatòria per la Junta de Govern Local.

b. La documentació exigida haurà de presentar-se al Centre Cultural la Marina, Plaça
Mariano Benlliure, s/n, 46540 EL PUIG DE SANTA MARIA. També podran presentar-se
mitjançant correu electrònic o per qualsevol dels mitjans assenyalats en l'art.16.4 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions públiques.
2. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
a) Els contes tindran una extensió mínima de 3 fulls i màxima de 8 i s’enviaran per triplicat,
signats amb el lema o pseudònim, amb el següent format:
§ Document de word
§ Fulls DIN-A4, escrits per una sola cara i a espai 1’5.
§ El caràcter d’escriptura serà la lletra Times New Roman (grandària 12).
a) Els contes s’hauran d’enviar en un sobre tancat, a l’exterior del qual constarà el lema o
pseudònim. Dintre hi haurà un altre on s’inclouran les dades personals dels participants
(Nom, cognoms, DNI, adreça completa i telèfon de contacte). Optativament les persones
participants podran adjuntar el seu currículum.
b) En el cas que s’opte per la presentació mitjançant correu electrònic
(lamarina@elpuig.org), s’hauran d’enviar dos arxius, un amb el relat i un altre amb les
dades personals . L’organització garantix l’anonimat de les persones participants.
c) Declaració responsable del beneficiari/a:
-

-

-

Que les dades exposades en la sol·licitud són certes.
Que es troba al corrent en el compliment de les obligacions
Tributàries amb la Hisenda estatal, autonòmica i local,i amb la Seguretat
Social.
Que es compromet a complir les obligacions que, per als perceptors
d'ajudes i subvencions, establix l'article 14 de la mateixa Llei General
de Subvencions.
Que no ha sol·licitat ni obtingut cap altra ajuda per a la mateixa finalitat
o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes
internacionals que resulte incompatible amb la present ajuda i que, en
cas de ser compatible, no superen conjuntament el cost de la despesa
subvencionada.

d. Es comprovarà que la documentació és correcta. Si no és així, l'Administració requerirà a
les persones que opten a les ajudes perquè en el termini de deu dies acompanyen els
documents preceptius, amb l'advertència que si no ho fera es considerarà que desistix de la
seua petició, i que, prèvia resolució corresponent, es procedirà a l'arxiu de l'expedient, d'acord
amb el que disposa l'article 68 de la de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de las Administracions públiques

HUITENA.- ORDENACIÓ DEL PROCEDIMENT
A. Instrucció
A.1. La Instrucció del procediment es durà a terme per la Regidoria de Cultura. Correspondrà a
l e s persones instructores realitzar d'ofici quantes actuacions estimen necessàries per a la
determinació, coneixement i comprovació de les dades i documents en virtut dels quals ha de
formular-se la proposta de resolució.
A.2. Les activitats d'instrucció comprendran necessàriament:
a)
b)
d)
e)

Mecanització i revisió de la documentació i si és el cas, notificació de la necessitat
d'esmena.
Avaluació tècnica en què es verificarà el compliment dels requisits per a adquirir la
condició de beneficiari de l'ajuda.
Emissió de l'Acta d'adjudicació dels premis
Seguiment i justificació de l'ajuda.

A.3. La supervisió de l'avaluació tècnica de cada sol·licitud es farà per part d'una Comissió de
Valoració, formada pel tècnic de cultura i administrativa de la Regidoria de Cultura. El tècnic de
Cultura serà el Secretari del Jurat.

B. Resolució
B.1. Correspon a la Junta de Govern Local la resolució del procediment de concessió de les ajudes
en règim de concurrència competitiva.
B.2. La proposta de concessió de l'òrgan col·legiat es formularà a través de Proposta de Regidoria
que es presentarà en la Junta de Govern Local per a l'adopció de l'acord de concessió, prenent
com a base l’Acta del Jurat.
B.3. El termini de resolució de concessió serà el 25 de gener de 2019. Si trancorregut l’esmentat
termini no s’ha fet pública la resolució, l’ajuda es considerarà denegada.
C. Publicació de la resolució
C.1. L'acord municipal resolent el procediment es donarà a conéixer en acte públic el 25 de gener
de 2019 i es publicarà en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament del Puig de Santa Maria, al Centre
Cultural la Marina i en la Web municipal.

D. Cobrament del premi
Resolt favorablement el guardó, amb caràcter previ al cobrament del premi, la persona
sol·licitant haurà d'aportar la documentació bàncaria necessària per fer efectiu el pagament. El
termini per presentar-la finalitzarà el 29 de març de 2019.

E.- Publicació
Els originals premiats restaran en propietat de l’Ajuntament del Puig de Santa Maria, el qual es
reserva el dret de publicar-los. Els originals no premiats podran ser retirats al centre cultural LA
MARINA fins el dia 15 de febrer del 2019.
DESENA.- RÈGIM D’INCOMPATIBILITATS
La percepció d’aquest premi és incompatible amb altres ajudes per a la mateixa finalitat
procedent de qualssevol Administracions o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o
d’organismes internacionals.
ONZENA.- RECURSOS
Contra la resolució de concessió del premi , que és definitiu en via administrativa, i de
conformitat amb el que establix la Llei Reguladora del Règim jurídic de les Administracions
Públiques i la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contencioso Administrativa, podrà interposar un
dels recursos següents:
a) Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que va dictar l’acte
recorregut, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seua publicació o
notificació. La interposició del recurs, a excepció dels casos on una disposició determine
altra cosa, no suspen l’execució del acte impugnat, de conformitat amb l’establit en l’article
117 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.
Si transcorre un mes des de l'endemà de la interposició del recurs de reposició sense que
este haja sigut resolt i notificat, podrà entendre que ha sigut desestimat i interposar recurs
contenciós administratiu davant dels Jutjats del Contenciós Administratiu de València, en
el termini de sis mesos a comptar de l’endemà del dia de la desestimació presunta.
b) Directament recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de
València dins del termini de dos mesos, comptats des de l'endemà de la seua publicació.
En cas d’optar pel recurs potestatiu de reposició no es pot interpossar el recurs contenciósadministratiu fins que aquell no siga resolt expressament o s’haja produït la seua
desestimació per silenci administratiu.

No obstant podrà interposar-se qualsevol altre que crega convenient al seu dret.

DOTZENA.- NORMATIVA APLICABLE
Les presents Bases es regiran pel que disposa la següent normativa:
- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
- Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic
Instrumental i de Subvencions.
- Llei 39/2015, d’1 d’octubre , del Procediment Administratiu Comú.
- Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament del Puig de Santa Maria.
- Bases d'execució del Pressupost Exercici 2018.
2.
Les dades de caràcter personal relatius als documents a què es fa referència en les
presents bases seran tractades d'acord amb el que establix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
DISPOSICIÓ FINAL
1.-Les presents Bases entraran en vigor l'endemà de la seua publicació.
2. La resolució d'aprovació de les presents bases posa fi a la via administrativa. D'acord amb el
que establix la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions publiques contra la present convocatòria i les seues bases reguladores es pot
interposar recurs contenciós administratiu dins del termini de dos mesos des del dia següent al
de la disposició impugnada o la notificació o publicació de l’acte.
ANNEX I. DECLARACIÓ RESPONSABLE
El Puig, 10 d’octubre de 2018

ANNEX I.- DECLARACIÓ RESPONSABLE

D/Dª……………………………………………………………………………………………………, amb DNI.........................

DECLARA SOTA LA SEUA RESPONSABILITAT

1.- Que tota la documentació aportada a la convocatòria és certa.
2.- Que l’obra presentada és original i inèdita, no havent sigut publicada ni total ni parcialment.
3.-Que es troba al corrent en el compliment de les obligacions Tributàries amb la Hisenda estatal,
autonòmica i local, i amb la Seguretat Social.
4.-Que es compromet a complir les obligacions que, per als perceptors
d'ajudes i subvencions, establix l'article 14 de la mateixa Llei General de Subvencions.
5.- Que no ha sol·licitat ni obtingut cap altra ajuda per a la mateixa finalitat o ens públics o privats,
nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals.
6.-Que està assabentat que la falsetat, inexactitud o omissió en el contingut d’esta declaració,
podrà donar lloc a les responsabilitats penals, civils o administratives que corresponguen.

El Puig, a

de

de 2018

SRA. ALCALDESSA DE L’AJUNTAMENT DEL PUIG DE SANTA MARIA

