
BASES

XXV CERTAMEN DE POESIA MARC GRANELL VILA  D’ALMUSSAFES - 2021

Objecte:
Les presents bases tenen per objecte promoure i recolzar la creació poètica així  com la seua
promoció  per mitjà de la publicació de les obres guanyadores, a través de la concessió de premis
literaris de poesia d'àmbit internacional d'acord amb les bases que ho regulen i que tenen per títol
“Certamen de Poesia Marc Granell Vila d’Almussafes, corresponent a l'any 2021 la XXV edició. 

Beneficiaris i requisits:
Podran participar, en qualsevol modalitat, valencià o castellà, tots els treballs poètics inèdits que
no hagen sigut premiats en altres concursos o publicats anteriorment.

L'extensió màxima dels treballs no podrà sobrepassar els dos-cents versos. Poden consistir en un
o més poemes o proses poètiques.

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

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

Quantia dels premis:
S'establixen dos guardons, dotats amb 1.200€ per a cada una de les modalitats: un per al millor
original presentat en valencià, i un altre per al millor presentat en castellà. 
A més, l'autor o autora guanyadors rebran 20 exemplars de la seua obra que serà publicada en el
terme màxim d'un any en exemplars individuals per l’editorial que contracte l’Ajuntament. 

L'import dels premis estarà subjecte a la retenció de l'Impost sobre la Renda de les Persones
Físiques (IRPF) que marca la Llei, i es formalitzarà per mitjà de transferència bancària en un únic
pagament.

Es podran concedir  mencions especials,  sense dotació econòmica,  si  la  qualitat  de les obres
presentades i no premiades ho meresqueren, a consideració del jurat.

Finançament:
La present convocatòria de premis es realitza pel procediment de tramitació ordinària d'expedients
de gasto.
Es destinarà un màxim de 2.400 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària 3340-481.00 de
l'exercici 2021.



Termini i lloc de presentació de les obres:
Les obres es presentaran a partir de l'endemà a la publicació de les bases en el BOP i fins al 12
de març de 2021.

Podran  remetre's  per  correu  postal  o  presencialment  en  la  Biblioteca  Pública  Municipal,  c/
Llauradors, 42, 46440 Almussafes.

Igualment  seran  admeses  aquelles  obres  que  s'hagen  remés  per  correu  electrònic  a
almussafes_bib@gva.es dins del termini anteriorment indicat

Procediment per a la presentació de les obres
En el cas de presentació per correu postal o físicament, cada obra que es presente s'entregarà en
un sobre gran,  en l'exterior del qual figurarà el lema o títol del treball, la cita “CERTAMEN DE
POESIA MARC GRANELL VILA D'ALMUSSAFES”,  la modalitat (valencià-castellà) a la qual es
presenta.  En el sobre s'inclouran 3 còpies  del treball, enquadernats o cosits, mecanografiats  a
doble espai i per una sola cara. En cap pàgina haurà de figurar el nom de l'autor o autora.
Dins d'este sobre gran s'introduirà un altre sobre que contindrà escrit en el que figure el títol de
l'obra, el nom i cognoms, DNI, la direcció i correu electrònic de l'autor/a,  el telèfon de contacte,
una carta signada en la qual es declare que no està incurs en cap de les prohibicions previstes en
l’article  13  de  la  Llei  38/2003,  General  de  Subvencions,  està  al  corrent  en  les  obligacions
tributàries  amb l’Agència  Estatal  d’Administració  Tributària  i  amb  la  Tresoreria  General  de  la
Seguretat Social previstes en els articles 17 i 18 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel
qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, General de Subvencions, i autoritza a l’Ajuntament
a recabar els certificats corresponents, que l’obra presentada és inèdita per tant no s’ha obtés cap
altre premi pel mateix concepte, així com que decix els drets d’autor, en el cas de resultar ser
guanyador/a, a l’Ajuntament d’Almussafes (ANNEX)

Si la presentació és per correu electrònic es procedirà de la manera següent: 
Assumpte: Certamen de Poesia Marc Granell 2021
L'obra s'adjuntarà en un arxiu en format PDF que portarà per títol el de la mateixa. 
En un altre arxiu que tindrà per títol “dades de l'autor” s'inclourà la informació dalt referida. Este
arxiu no serà facilitat als integrants del jurat i únicament s'obrirà en cas de ser guardonat.

Instrucció i resolució del procediment
L’òrgan encarregat  de la  instrucció  de l’expedient  correspondrà al  departament  de Cultura de
l’Ajuntament d’Almussafes. 

L'òrgan competent per a la selecció de les obres estarà constituït per un Jurat integrat per Marc
Granell, un membre designat per l'editorial contractada per a la publicació de les bases i impressió
de les obres guanyadores  i un membre designat pel Grup Poètic Argila de l'Aire, anomenat per
l'Ajuntament  d'Almussafes.  Actuarà  com  secretària  Sonia  Martí  Alepuz,  bibliotecària  de
l'Ajuntament d'Almussafes.

Qualsevol dubte que es poguera generar sobre estes bases serà resolta pel Jurat del Certamen, el
veredicte del qual serà inapel·lable.

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

La decisió del Jurat es farà pública en l'Acte d'Entrega de Premis i presentació de la publicació
dels poemaris guanyadors del Certamen anterior.

mailto:almussafes_bib@gva.es


Justificació del premi
Els premis s'entenen justificats amb la presentació de les obres i la decisió adoptada pel Jurat que
es plasmarà en una acta.

Les persones premiades, prèviament a l'abonament del premi i als efectes de procedir al mateix,
hauran de presentar el  model de domiciliació bancària, que es facilitarà per correu electrònic,
degudament omplit.

Retirada d'obres no premiades
Les obres no premiades seran custodiades per la Biblioteca Pública Municipal. 

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

Qui desitge la devolució del treball, presentat en paper i no premiat, haurà de sol·licitar-ho per
escrit  a  la  Biblioteca  Pública  Municipal,  o  bé,  podran  ser  retirades  quinze  dies  després  del
lliurament  dels  premis.  Els  gastos  d'enviament  aniran  a  càrrec  de  l'autor/a  del  treball.
Transcorreguts quinze dies, les obres no retirades seran destruïdes.

Publicitat
L'extracte de la convocatòria es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de València, per
conducte de la Base de Dades Nacionals de Subvencions, sense perjuí de la seua inserció íntegra
en el tauler d'edictes i en la pàgina Web de l'Ajuntament d'Almussafes. Així  mateix, les bases
seran difoses per l'editorial seleccionada en el procés de contractació.

La Base de Dades Nacionals de Subvencions opera com a sistema de publicitat de subvencions, a
este 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 establits en l'article 20 de la referida norma.

Protecció de dades
En compliment de la la  Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades Personals
i  garantia  dels  drets  digitals, les  dades  de  caràcter  personal  i  la  informació  facilitada  pels
sol·licitants  seran  incorporades  i  tractades  en  un  fitxer  informatitzat  del  que  és  responsable
l'Ajuntament d'Almussafes, la finalitat del qual és facilitar la gestió administrativa que li és pròpia.
La persona interessada podrà en tot moment, i de conformitat amb la legislació vigent, exercir els
seus drets d'accés, rectificació i cancel·lació per mitjà de sol·licitud dirigida a l'ajuntament.  

Recursos contra la convocatòria.
La present resolució posa fi a la via administrativa i podrà ser recorreguda potestativament en
reposició o bé cabrà plantejar directament recurs contenciós-administratiu conforme establixen els
articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, i els articles 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora
de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.



ANNEX

DECLARACIÓ RESPONSABLE

Dades de la persona beneficiària:

Nom:___________________________ Cognoms: ____________________________________

DNI: _____________________________________

Direcció: _____________________________________________________________________

CP _______________        Població:_______________________________-

DECLARE:

Que no estic  incurs 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 amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària i amb
la Tresoreria General de la Seguretat Social, i autoritze a l’Ajuntament d’Almussafes, si fora el cas,
a consultar telemàticament els certificats corresponents.

L’obra que presente a concurs és inèdita per la qual cosa no he sol·licitat ni rebut cap altre premi
per aquest concepte i no estic incurs en cap expedient de reintegrament de subvencions.

Almussafes,                de                                   de 2021.


