
V CERTAMEN LITERARI PER A LA IGUALTAT "CASA DE LA DONA"

La cinquena edició del Certamen literari per a la Igualtat "Casa de la Dona" és una iniciativa
de la Regidoria d'Igualtat de l'Ajuntament d'Elx.

1.- OBJECTE, CONDICIONS I FINALITAT DE LA CONCESSIÓ

L'objecte d'aquesta convocatòria és premiar les obres literàries presentades, en règim de
concurrència competitiva, sobre la temàtica d'Igualtat d'oportunitats entre homes i dones,
en les següents modalitats:
- Premi de narrativa en valencià
- Premi de narrativa en castellà

Podran  participar-hi  homes  i  dones,  independentment  de  la  seua  nacionalitat  i  lloc  de
residència, enviant-hi una única obra.

S'estableixen tres categories:
Infantil (fins a 12 anys)
Juvenil (de 12 a 17 anys)
Adults (de 18 anys en avant)

Les persones menors d'edat que desitgen participar en el concurs hauran de comptar amb el
consentiment exprés de la seua mare o pare, o de qui exercisca la seua tutela legal.

2.- FORMAT

 Podran estar escrites en castellà o valencià
 Tindran una extensió màxima de 1.000 paraules (títol inclòs), seran eliminades del

concurs les obres que tinguen una extensió major.
 Portaran un títol i el pseudònim de l'autora/autor
 El text no tindrà imatges o dibuixos
 Seran originals i inèdites, és a dir, no hauran d'haver sigut publicades en cap mitjà o

suport (paper, blogs, publicacions electròniques, etc.), responent davant l'Ajuntament
d'Elx  de  l'autoria  i  originalitat  del  relat,  assumint  la  total  responsabilitat  davant
tercers.

 No hauran sigut premiades en cap certamen

3.- PRESENTACIÓ DELS RELATS

S'enviaran preferiblement per correu electrònic, però també es podran remetre per correu
postal  o  per  qualsevol  de  les  formes  recollides  en  l'article  16.4  de  la  Llei  39/2015,  d'1
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
S'enviaran en format Word, DIN A4, a doble espai, amb lletra arial de 12 punts
No s'admetran relats en PDF, ni manuscrits.
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. Enviament per correu postal
En l'anvers del sobre només constarà:

Ajuntament d'Elx
Regidoria d'Igualtat
C/ Ànimes, núm. 1
03202 (Elx)

A l'interior del sobre s'inclourà:
L'obra original, el seu títol i el pseudònim de l'autora o autor, sense cap dada identificativa i
la categoria en la qual participa.

Un sobre addicional tancat, que contindrà les dades d'identificació de l'autora o autor: nom,
cognoms, adreça, telèfon, correu electrònic i, en el cas de ser una persona menor d'edat, una
autorització de participació en el certamen de la mare, pare o la persona que exercisca la
seua tutela. A més, s'inclourà la fotocòpia del DNI; NIE o passaport de l'autora o autor, i en el
cas d'una persona menor d'edat, el de la mare, pare o de la persona que exercisca la seua
tutela.

. Enviament mitjançant correu electrònic
Es realitzarà a través de l'adreça: cliterarioigualdad@elche.es

 En l'assumpte del correu es farà constar: V CERTAMEN LITERARI PER A LA IGUALTAT
"CASA DE LA DONA".

 El cos del missatge es deixarà buit de contingut, no haurà de figurar res escrit
 L'obra anirà en un fitxer adjunt
 S'hi adjuntarà un altre fitxer en format Word denominat Dades Personals en el qual es

farà  constar  el  títol  de  l'obra,  les  dades  d'identificació  de  l'autora  o  autor:  nom,
cognoms.

 L'Ajuntament d'Elx es reserva el dret de publicar en la web municipal  o en edició
impresa les obres enviades.

 Les  dades  de  les  persones  participants  s'incorporaran  a  un  fitxer  propietat  de
l'Ajuntament d'Elx.

4.- TERMINI

El  termini  d'enviament  dels  relats  finalitzarà  el  dia  3  d'abril  2020.  A  aquest  efecte,  es
considerarà  la  data  del  mata-segells en  l'enviament  que  s'ha  realitzat  mitjançant  correu
postal; la data de registre d'entrada si s'ha entregat en qualsevol OMAC de l'Ajuntament d'Elx
o la data d'entrada si es tracta d'un enviament per correu electrònic.
Els originals remesos per a prendre part en aquest certamen no seran retornats
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5.- PREMIS

El millor relat de cadascuna de les categories (edició en valencià i edició en castellà) rebrà
com a premi 1 tauleta i un lot de llibres temàtica igualtat de gènere, per un valor de  300
euros. La totalitat dels premis ascendeixen a la quantitat de 1.800 € (mil huit-cents euros)
amb càrrec a la partida  62/20/20,  denominada "Subministraments i  Activitats Casa de la
Dona".

6.- JURAT

El jurat podrà declarar desert el premi del certamen en cadascuna de les categories.
La resolució de l'òrgan competent es notificarà a les persones premiades i es farà pública,
igual que la composició dels seus membres.

L'òrgan competent per a l'aprovació de la present Convocatòria i  per a la concessió dels
premis és la Junta de Govern Local,  a l'empara del  que regula l'article 127.1.g) de la Llei
7/1985, de Bases de Règim Local i la Base 27 de l'Execució del Pressupost vigent. No obstant
això, com que és una competència delegable, segons el que regula l'article 127.2 del precitat
text legal, la concessió dels premis es delega en el tinent d'alcalde d'Igualtat, Drets Socials i
Polítiques Inclusives, a proposta del Jurat.

L'Ajuntament d'Elx es reserva el dret de publicar en la web municipal o en edició impresa els
relats premiats.

Les dades de les persones participants s'incorporaran a un fitxer propietat de l'Ajuntament
d'Elx.

La participació en aquest certamen implica l'acceptació de les bases de la convocatòria.

7.- PUBLICITAT DE LA CONVOCATÒRIA

Aquesta Convocatòria es publicarà en el Sistema nacional de publicitat de Subvencions i en la
pàgina web municipal. Es publicarà un extracte de la Convocatòria en el Butlletí Oficial de la
Província d'Alacant.

8.- RECURSOS

Contra l'acord de concessió o de denegació del  premi  cal  interposar recurs de reposició
potestatiu  en  el  termini  d'un  mes  davant  la  Junta  de  Govern  Local,  o  ser  impugnat
directament  davant  l'òrgan  jurisdiccional  contenciós  administratiu,  en  el  termini  de  dos
mesos a comptar des de l'endemà a la recepció de la notificació.
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9.- NATURALESA JURÍDICA I RÈGIM APLICABLE

Els premis que es concedisquen es regiran, en allò no disposat en aquesta Convocatòria, per
la  Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  General  de  Subvencions,  i  la  seua  normativa  de
desenvolupament, així com per la base 27 de l’Execució del Pressupost vigent.
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