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B Hi podran concórrer tots els treballs poètics inèdits que
no hagen estat premiats en altres concursos o publicats
anteriorment.

C Els treballs considerats plagi, segons la normativa vigent, seran desqualificats i els seus autors no podran
presentar-se al premi en un període de cinc anys, excloent l’any de presentació.

D L’extensió màxima dels treballs ha d’estar al voltant dels
E

200 versos, que poden constituir un o més poemes, o
proses poètiques.
S’hi estableixen dos guardons, dotats amb 1.200
euros cadascun: un per al millor original presentat en valencià, i un altre per al millor presentat en
castellà. A més a més, l’autora o autor guanyadors
rebran 20 exemplars de la seua obra, que serà publicada en el termini màxim d’un any en exemplars
individualitzats.
Aquesta dotació estarà subjecta a la retenció corresponent d’acord amb la legislació vigent.

F El jurat podrà declarar desert el premi si, al seu criteri,
cap obra posseix qualitat per obtenir-lo.

G Els treballs s’han de presentar per triplicat, enquadernats o cosits, mecanografiats a doble espai i per una
sola cara. Hauran de presentar-se acompanyats d’un
sobre tancat, a l’exterior del qual hi haurà el lema o
títol del treball, la cita «CERTAMEN DE POESIA MARC
GRANELL - VILA D’ALMUSSAFES», i la modalitat (valencià o castellà) en què opta al premi; i a l’interior, el
nom, els cognoms, l’adreça de l’autor/autora, correu
electrònic, telèfon de contacte, així com una carta
signada en la qual es cedeixen els drets d’autor en cas
de resultar finalista o guanyador/a a l’Ajuntament
d’Almussafes.

H Constituiran el jurat: Marc Granell, un membre desig-

nat per l’editorial i un membre del grup poètic Argila de
l’Aire, designat des de l’Ajuntament d’Almussafes. Hi actuarà com a secretària Sònia Martí Alepuz, Bibliotecària
de l’Ajuntament.

I Les obres podran presentar-se a partir del dia següent

de la seua publicació al BOP, fins al 9 de març de 2019
a la Biblioteca Pública Municipal d’Almussafes, c/ Llauradors, 42, 46440 Almussafes. S’hi admetran igualment
aquelles obres que arriben a aquesta adreça amb data
de certificació inclosa dins del termini establert.

Organitza:

Així mateix, es permet entregar-los del 18 al 28
de febrer de 2019 mitjançant el correu electrònic:
almussafes_bib@gva.es. Assumpte: Certamen de
Poesia Marc Granell 2019.

J En el mateix correu, però en diferent arxiu, es farà cons-

tar el títol de l’obra, les dades de l’autor les quals no es
donaran a conéixer als integrants del jurat, exceptuant
el cas d’haver sigut guardonat amb algun dels premis.

K Les obres no premiades seran custodiades per la Biblioteca Pública Municipal.

L Els participants no guanyadors conservaran els drets
d’autoria sobre els mateixos podent disposar de la seua
obra com estimen convenient.

M Qui desitge la devolució del treball, presentat en pa-

per i no premiat, deurà sol·licitar-ho per esc rit a la Biblioteca Pública Municipal, o bé, podran ser retirades
personalment a partir del dia 29 d’abril de 2019. Les
despeses d’enviament correran a càrrec de l’autor/a
del treball.

N La decisió del jurat es farà pública en l’Acte de Lliurament de Premis que tindrà lloc el dia 12 d’abril de
2019, a les 22:30 hores, al Centre Cultural de l’Ajuntament d’Almussafes.

O Qualsevol dubte que poguera generar-se sobre aques-

tes bases serà resolt pel jurat del Certamen, el veredicte del qual serà inapel·lable.

P El jurat podrà declarar deserta qualsevol de les modalitats del premi, si es considera que les obres presentades no reuneixen la qualitat suficient.

Q L’extracte de la convocatòria es publicarà al Butlletí
Oficial de la Província de València per conducte de la
Base Nacional de Subvencions, sense perjudici de la
seua insersió íntegra al tauló d’edictes i a la pàgina web
de l’Ajuntament d’Almussafes.

R La Base de Dades Nacional de Subvencions opera com

a sistema de publicitat de subvencions, a tal efecte, de
conformitat amb l’article 18.1 de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, General de Subvencions, es remetrà
a la mateixa, informació sobre les resolucions de concessió recaigudes, en els termes establerts en l’article
20 de la referida norma.

S La participació en el Certamen suposa l’acceptació de
les presents bases.

Col·labora:

