
BASES

XXVI CERTAMEN DE *POESIA MARC GRANELL VILA D’ALMUSSAFES -
2022

1.- OBJECTE, FINALITAT I RÈGIM DE CONCESSIÓ

Les presents Bases tenen per objecte regular, en règim de concurrència competitiva, el procés de
concessió dels “XXVI Premis de Poesia Marc Granell Vila d'Almussafes 2022”.

La finalitat d'aquesta convocatòria és promoure i donar suport a la creació poètica així com la seua
promoció mitjançant la publicació de les obres guanyadores en qualsevol de les dues llengües
oficials de la Comunitat Valenciana.

2.- QUANTIA, FISCALITAT I JUSTIFICACIÓ

La  dotació  pressupostària  de  2.400  euros,  adscrita  al  pagament  dels  premis,  s'imputarà  a
l'aplicació pressupostària 3340.48100 del Pressupost Municipal per a l'any 2022.

Aquesta dotació serà indivisible i no es podrà concedir cap premi en qualitat de ex-aequo.

Es  concediran  dos  premis  amb  una  dotació  econòmica  de  1.200  euros  per  cada  modalitat
lingüística.
Poesia en valencià
Poesia en castellà

D'acord amb l'article 75.2.c. del RIRPF, “estan subjectes a retenció o ingrés a compte els premis
que  s'entreguen  a  conseqüència  de  la  participació  en  jocs,  concursos,  rifes  o  combinacions
aleatòries, estiguen o no vinculats a l'oferta, promoció o venda de determinats béns, productes o
serveis”.

Com a justificació de la concessió dels premis es considerarà la data de resolució que empare el
veredicte del jurat.

3.- REQUISITS I NORMES GENERALS DE PARTICIPACIÓ

a) Podran participar tots aquells autors i autores que ho desitgen i siguen majors de 18 anys,
sempre que els seus treballs estiguen redactats en qualsevol de les dues llengües oficials de la
Comunitat Valenciana: valencià i/o castellà.

b) Els i les participants no podran estar incursos/es en cap dels supòsits regulats en l'article 13 de
la  Llei  General  de  Subvencions.  S'acreditarà  mitjançant  declaració  responsable  inclosa  en  el
formulari de sol·licitud de participació (veure annex I).

c) Cada autor o autora podrà presentar una única obra per modalitat.

4.- FORMA DE PRESENTACIÓ DELS TREBALLS

En compliment del que es preveu en el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual
s'aprova el Reglament de l'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana, la sol·licitud de
participació i el treball literari es podran presentar:

A)  Preferentment  per  via  telemàtica,  mitjançant  la  signatura  electrònica  de  la  persona
interessada o persona que la represente.  La sol·licitud telemàtica estarà accessible en la seu
electrònica de l'Ajuntament d'Almussafes, https://almussafes.sedipualba.es/,  a  través  del  tràmit
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sol·licitud de participació en la convocatòria dels “XXVI Certamen de Poesia Marc Granell Vila
d’Almussafes 2022”.

 B) Presentació en el registre d'entrada del Departament de Cultura (Casa Museu Ayora)

 C) Per qualsevol  dels  mitjans previstos en l'article  16.4 de la Llei  39/2015 d'1 d'octubre,  del
Procediment  Administratiu Comú de les Administracions Públiques. D'entre aquests mitjans, en
cas d'optar per la remissió de la corresponent sol·licitud de participació i el treball literari a través
de les oficines de correu (correu administratiu), l'adreça d'enviament serà la següent:

AJUNTAMENT D'ALMUSSAFES
XXVI Certamen de Poesia Marc Granell Vila d’Almussafes
CASA MUSEU AYORA
c/ Major, 50
46440 ALMUSSAFES

Aquesta remissió s'haurà d'efectuar segons el que s'estableix en el punt 16.4 de la Llei
39/2019, d'1 de desembre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Els documents que els interessats dirigisquen als òrgans de les Administracions Públiques des de
les Oficines de Correus hauran de seguir la forma reglamentària establida en aquesta Llei. En
aquest cas s'haurà de presentar en l'oficina el sobre obert i adjuntar un escrit segellat en el seu
interior en el qual conste la data de lliurament,  de manera que a la persona interessada se li
facilite còpia d'aquest.

No serà admés cap treball o sol·licitud que no siga presentat per qualsevol dels mitjans i formes
ressenyats.

En el cas de presentació telemàtica s'haurà d'emplenar el formulari en línia disponible en l'oficina
virtual  de  la  pàgina  web  de  l'Ajuntament  d'Almussafes,  que  inclourà  declaració  d'autoria,
acceptació  de  les  bases  i  declaració  responsable  de  posseir  plena  capacitat  d'obrar  per  a
concórrer en la convocatòria, de complir amb els requisits estipulats en les bases, de trobar-se al
corrent de les obligacions fiscals i amb la seguretat social i de no estar subjecte a les prohibicions
assenyalades en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003 General de Subvencions per a
obtindre la condició de beneficiari/a del premi que se li poguera concedir (Annex I) i un exemplar
del poemari en pdf, on conste, en la primera pàgina, el títol del treball, el lema o pseudònim de
l'autor o autora i la modalitat.

En  cas  de  presentació  presencial  o  per  correu  administratiu  s'adjuntaran  dos  sobres  amb el
següent contingut:

Sobre 1. Còpia de la sol·licitud/formulari de participació a registrar (annex I). En l'anvers del
sobre constarà el títol del treball, el pseudònim de l'autor o autora o un lema i la modalitat a la qual
s'opte. Una vegada tancat s'entregarà junt el sobre 2.

Sobre 2. Un exemplar de l'obra presentada on conste, en la primera pàgina, el títol del
treball, el lema o pseudònim de l'autor o autora i la modalitat a la qual s'opta. En aquest text no
podrà constar cap dada personal de l'autor o autora.

La persona que realitze les funcions de secretària del tribunal serà l'encarregada de facilitar les
còpies al jurat i d'identificar als concursants que resulten premiats.

L'Ajuntament  d'Almussafes vetlarà perquè les  dades personals  que figuren en el  formulari  de
participació no transcendisquen en les sessions de deliberació, a fi de garantir la imparcialitat en el
veredicte.

5.- CARACTERÍSTIQUES DELS TREBALLS QUE CONCÓRREGUEN Al CERTAMEN
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Les obres presentades hauran de ser originals i inèdites. No podran concórrer treballs premiats,
pendents de resolució o presentats simultàniament en altres certàmens, ni textos que mantinguen
compromisos  de  publicació.  L'Ajuntament  es  reserva  la  facultat  d'adoptar  les  mesures  que
considere oportunes per a garantir l'autenticitat dels treballs presentats.

5.1. Els treballs literaris que concórreguen a qualsevol de les modalitats del Certamen i siguen
presentats per registre electrònic s'adjuntaran en arxiu PDF amb una tipografia llegible, amb una
grandària igual o superior als 12 punts, un interlineat de 1,5 i amb l'extensió estipulada en la base
setena per a cada modalitat.

5.2.  Si  són presentats  presencialment  per  registre o remesos per  correu administratiu  hauran
d'estar impresos amb les característiques descrites en l'apartat 5.1 i amb l'extensió estipulada en
la base 6 per a cada modalitat.

6. MODALITATS

Podrà participar qualsevol treball escrit en les diverses variants dels esmentats dominis lingüístics.

Els  originals  presentats  en  qualsevol  de  les  modalitats  tindran  una  extensió  màxima  de  200
versos, escrits per una cara de la fulla (incloent paratextos), consistiran en un o diversos poemes,
escrits únicament per una cara de la fulla.

7. TERMINI DE PRESENTACIÓ DELS TREBALLS

El termini de presentació dels originals s'iniciarà l'endemà a de la publicació de l'extracte de la
convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província i finalitzarà el dia 16 d'abril de 2022.

8. VERIFICACIÓ DE LA RECEPCIÓ

Finalitzat el termini de presentació dels treballs, l'Ajuntament d'Almussafes publicarà en la seua
pàgina web (www.almussafes.net) una relació amb els títols i els lemes de les obres registrades
en termini i forma.

9. ÒRGAN COMPETENT PER A LA INSTRUCCIÓ, JURAT, RESOLUCIÓ DEL PROCEDIMENT I
NOTIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DEL VEREDICTE

El procediment de concessió s'ajustarà, en el no previst en les presents bases, al que es disposa
en el títol I “Procediments de concessió i gestió de les subvencions” de la Llei 38/2003 de 17 de
novembre.

Instrucció:
 
 1. La instrucció del procediment de concessió dels “XXVI Premis de Poesia Marc Granell Vila
d'Almussafes 2022” correspondrà al Departament de Cultura (Biblioteca) el qual realitzarà d'ofici
quantes actuacions estime necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les
dades en virtut dels quals ha de formular-se la proposta de resolució. 
 
 2.  En el supòsit  que la sol·licitud no reunisca els requisits exigits,  es requerirà per a la seua
esmena, de conformitat amb el que es disposa en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 
 3.  Revisades  les  sol·licituds  per  l'òrgan  instructor,  i  comprovat  que  compleixen  els  requisits
necessaris per a participar, publicarà en la seua pàgina web (www.almussafes.net) una relació
amb els títols i els lemes de les obres registrades en termini i forma  i remetrà les obres a la
secretària del Jurat. 
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 5. La secretària del jurat serà l'encarregada de facilitar les còpies al Jurat (com a òrgan col·legiat
de valoració) i vetlarà perquè les dades personals que figuren en el formulari de participació no
transcendisquen en les sessions de deliberació, a fi de garantir la imparcialitat en el veredicte i
d'identificar als concursants que resulten premiats. 

6. Una vegada que el Jurat haja esmés la seua fallada, per a això elevarà la corresponent acta,
l'òrgan instructor i el regidor de Cultura elevaran proposta de resolució a l'òrgan competent per a la
concessió, prèvia fiscalització de la intervenció municipal. 
 

Comissió de Valoració o Jurat:

L'Alcalde, a proposta del regidor de Cultura, designarà una comissió de valoració (jurat) integrada
per tres components de reconegut prestigi en el món de la poesia i/o l'edició. 

La resolució del nomenament dels jurats que componguen el jurat es farà pública en la pàgina
web de l'Ajuntament d'Almussafes (www.almussafes.net).

El jurat tindrà en compte la qualitat poètica considerant la forma, l'estructura, l'estil, els recursos
poètics, la rima, etc., per a l'avaluació dels treballs i proposta de concessió dels premis.

Després de la lectura i valoració dels treballs que concórreguen en cada modalitat, el jurat elevarà
la corresponent acta amb la seua proposta de premis, que haurà de ser ratificada posteriorment
per l'òrgan de govern competent a l'efecte de procedir al pagament dels premis.

El termini per a ratificar la decisió del jurat i  abonar els premis serà el mínim necessari per a
realitzar els tràmits administratius per part dels departaments intervinents.

La decisió  del  jurat  serà  inapel·lable.  Els  i  les  concursants acceptaran expressament  la  seua
autoritat tant per a resoldre els premis com per a solucionar qualsevol incidència no prevista en les
bases.

Serà responsabilitat  del  jurat  rebutjar  aquells  treballs  que  no  s'ajusten a  les  bases  d'aquesta
convocatòria, així com declarar desert qualsevol dels premis si, al seu judici, cap treball reunira els
mèrits suficients o no s'ajustara a les condicions establides en les presents bases.

Aquest jurat tindrà competència plena per a aplicar i interpretar les presents bases i les seues
decisions seran inapel·lables.

La secretària del jurat serà la bibliotecària de l'Ajuntament d'Almussafes.

Resolució:

 1. L'òrgan competent per a atorgar aquests premis serà l'Alcalde, que adoptarà la resolució en els
termes de l'article 26 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, no obstant
això,  la  competència  es  troba  delegada  en  la  Junta  de  Govern  Local,  segons  resolució  de
l'Alcaldia número 1631, de 3 de juliol de 2019.

 2. El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució del procediment de concessió no podrà
excedir de sis mesos. El termini es computarà a partir  de l’últim dia en que es  presenten les
obres.  
 
 3. El venciment del termini sense haver-se notificat la resolució legítima als interessats, servirà
per  a  entendre  com  desestimada  per  silenci  administratiu  la  sol·licitud  de  participació  en  el
certamen.
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 4. La resolució de concessió esgotarà la via administrativa. Contra ella es podrà interposar recurs
potestatiu de reposició en el termini d'un mes, a comptar des de l'endemà de la seua notificació, o
bé directament recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar des del dïa
següent de la seua notificació, de conformitat amb el que es disposa en l'article 46 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

10. PUBLICITAT DE LA CONVOCATÒRIA I DECISIÓ DEL JURAT.

Es donarà publicitat d'aquestes Bases i de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província i en
la Base de dades Nacional de Subvencions, d'acord amb els articles 9.3 i 20.8 de la citada Llei
38/2003, General de Subvencions, així com en la pàgina web municipal www.almussafes.net.

La Base de dades Nacional de Subvencions opera com a sistema de publicitat de subvencions,a
aquest efecte, de conformitat amb l'article 18.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, es remetrà a aquesta, informació sobre les resolucions de concessió recaigudes, en
els termes establits en l'article 20 de la referida norma i es publicarà en la pàgina web municipal
www.almussafes.net.

La decisió del jurat es farà públic en la web de l'Ajuntament (www.almussafes.net), després de la
Resolució de l'Òrgan competent.

L'acte de presentació de les obres publicades s'efectuarà en el lloc, data i hora que prèviament
determinarà i comunicarà el departament municipal de cultura.

11. PUBLICACIÓ DE LES OBRES GUANYADORES

Els  treballs  premiats  seran  publicats  com plaquettes  en  edició  de  200  exemplars  dins  de  la
col·lecció  “Razef”  el  que  implica  la  contractació  pública  de  l'edició  i  impressió  de  les  obres
guanyadores que haurà de sotmetre's a fiscalització prèvia.

Els  autors  o  autores  guardonats/as  cediran  a  l'Ajuntament  d'Almussafes  el  dret  de  difusió  i
publicació, així com la propietat dels originals premiats.

12. ALTRES

La participació en aquesta convocatòria suposa la plena acceptació d'aquestes bases.

L'Ajuntament  d'Almussafes  es  reserva  la  possibilitat  de  suspendre  el  certamen literari
sempre que existisquen causes majors degudament justificades i alienes a l'organització
d'aquest.

Les  obres  no  premiades  ni  publicades  i  remeses  per  correu  administratiu  no  seran
retornades i es destruiran passats trenta dies des de la resolució de la convocatòria.

13. PROTECCIÓ DE DADES

Les  dades  de  caràcter  personal  seran  tractats,  en  qualitat  de  responsable,  per
l'Ajuntament d'Almussafes, amb la finalitat de gestionar les sol·licituds de participació en la
convocatòria i, en el seu cas, dur a terme la valoració o baremació de la concurrència de
requisits,  la  publicació  en  diari  o  butlletí  oficial  i/o,  en  el  seu  cas,  espais,  físics  o
electrònics, institucionals, així com el control i fiscalització dels premis. El tractament de
les dades està legitimat amb base al compliment de obligació legal de l'Ajuntament [Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions; Reial decret 887/2006, de 21 de
juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions; Reial decret 130/2019, de 8 de març, pel qual es regula la Base de dades
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Nacional de Subvencions i la publicitat de les subvencions i altres ajudes públiques. Llei
1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental
i de Subvencions], així com el tractament és necessari per al compliment d'una missió
realitzada en interés públic o en l'exercici de poders públics conferits a l'Ajuntament.

 Les dades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la
qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren
derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació. En el seu cas,
les  dades  podran  ser  conservats  amb  finalitats  d'arxiu  d'interés  públic,  investigació
històrica o fins estadístics. 

Les dades poden ser  cedits  o  comunicats a altres òrgans de l'Administració europea,
estatal, autonòmica o local, en funció de la mena d'ajuda o subvenció sol·licitada, així com
en els supòsits previstos, segons Llei. 

Vosté podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació o, en el seu cas,
oposició,  presentant  un  escrit  en  el  Registre  d'Entrada,  electrònic  o  presencial,  de
l'Ajuntament. En l'escrit haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita siga satisfet i, al
seu torn, haurà de mostrar o, en cas d'enviament postal o electrònic, acompanyar la còpia
del  DNI,  Passaport,  NIE  o  document  identificatiu  equivalent.  En  cas  que  actuara
mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també documente que acredite
la  representació  i  document  identificatiu  d'aquest.  Així  mateix,  en  cas  de  considerar
vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació,
en primer lloc, davant el nostre Delegat de Protecció de Dades almussafes_dpd@gva.es
o, en el seu cas, davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades www.aepd.es 

14. NORMATIVA COMPLEMENTÀRIA

En el que es preveu en les presents bases serà aplicable, quan procedisca, el règim previst en la
Llei  38/2003,  de 17 de novembre,  General  de Subvencions (LGS) i  pel  Reglament de la  Llei
General de Subvencions aprovat per Reial decret 887/2006, de juliol (*RLGS), en l'Ordenança
General de Subvencions de l'Ajuntament d'Almussafes, així  com per les Bases d'Execució del
Pressupost Municipal 2022.

Almussafes, en el dia de la signatura

La Bibliotecària
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col·labora:

ANNEX

DECLARACIÓ RESPONSABLE

Dades de la persona beneficiària:

Nom:__________________________ Cognoms: ____________________________________

DNI: _____________________________________

Adreça: _____________________________________________________________________

CP _______________ Població:_______________________________-

DECLARE:

Que reunisc les condicions exigides en les bases per a participar en el Certamen de Poesia Marc
Granell.

Que no estic incurs/a en cap de les prohibicions previstes en l'article 13 de la Llei General de
Subvencions per a ser beneficiari/a d'aquest premi. 

Estic al corrent en les obligacions tributàries davant Agència Estatal d'Administració Tributària i
amb la *Tesoreria General de la Seguretat Social, i autoritze l'Ajuntament d'Almussafes, si fora el
cas, a consultar telemàticament els certificats corresponents

Que soc autor  de l'obra que presente  al  concurs  i  que la  mateixa  és inèdita,  per  tant  no he
sol·licitat ni he rebut cap altre premi per aquest concepte i no estic *inclurso en cap expedient de
reintegrament de subvencions.

___________________, de de 2022.
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