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Dades del/de la menor:
Nom i  cognoms:
Data de naixement:
Dades del pare/mare o tutor/a:
Nom i cognoms:
Correu electrònic:
DNI Tel. de contacte:
Dades del pare/mare o tutor/a:
Nom i cognoms:
Correu electrònic:
DNI:    Tel. de contacte:

Amb la firma d’aquest document, autoritze/m aquest menor a participar en el XXIX Certamen Escolar 
de Narrativa Curta en Valencià, edició de 2022.
                     (Agència de Promoció del Valencià), com a organitzadora del certamen, posa en el 
vostre coneixement que el dret a la imatge està regulat per la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret 
a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge; així com pel Reglament 2016/679, del 
Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016; i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, 
de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. Així mateix, s’informa que durant 
el desenvolupament d’aquest concurs es prendran fotografies dels participants en el moment del 
lliurament dels premis, que podran ser publicades en xarxes socials de l’Ajuntament i en uns altres 
mitjans de comunicació.

Done/m permís a l’organització perquè amb el treball presentat porte a terme les accions 
promocionals i de difusió del concurs que considere necessàries, incloent nom, cognoms i 
fotografia del/de la menor participant.

___________,_______ de/d’_______________ de 2022
Signatura            Signatura

En cas d’autorització per part de pare o mare, la persona signant assumeix que disposa del 
consentiment de la part no signant (art. 156 Codi Civil).
INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS-Reglament General de Protecció de 
Dades-UE. Responsable del tractament: Ajuntament d’Elx, amb CIF: P0306500J i domicili en la plaça 
de Baix núm. 1, 03202 Elx. Finalitat: gestió d’esdeveniments culturals. Legitimació: consentiment dels 
progenitors/tutors, exercici de poders públics conferits al responsable del tractament i/o compliment d’una 
obligació legal aplicable a aquest. Els drets que posseeix consisteixen en: accés, rectificació, supressió, 
oposició, limitació del tractament, portabilitat i (si és procedent) retirada del consentiment prestat. Ha de 
consultar-se la informació addicional sobre protecció de dades en l’última pàgina d’aquesta sol·licitud i en 
la pàgina web https://www.elx.es/va/proteccion-de-datos-y-seguridad/ 
INSTRUCCIONS: retalleu per la línia de punts i adjunteu al treball presentat per la/pel menor. 

AUTORITZACIÓ PER A LA PARTICIPACIÓ DE MENORS 
EN EL XXIX CERTAMEN ESCOLAR DE  NARRATIVA 
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L’Ajuntament d’Elx, a través d’                (Agència de Promoció del Valencià), per tal 
de promoure la cultura i l’ús del valencià entre la població escolar, convoca per al 2022, 
en règim de concurrència competitiva, el XXIX Certamen Escolar de Narrativa Curta en 

Valencià “Ajuntament d’Elx”:

Les obres aspirants a aquest certamen hauran d’estar escrites en valencià.
Els originals hauran de ser individuals i presentats per duplicat, i s’hi farà constar el nom, l’adreça de 
l’autor/a, el telèfon, el cicle escolar i el centre educatiu on cursa els estudis.
Per a poder participar en aquest certamen caldrà tindre autorització dels pares/mares o tutors/es (s’hi 
adjunta model).
Hi podran concórrer tots els escolars que ho desitgen, des de 2n cicle de Primària fins a 2n cicle 
d’ESO, amb obres inèdites de narrativa curta: contes, novel·les, memòries, etc.
Seccions:
- Secció A: escolars de 2n cicle de Primària.
- Secció B: escolars de 3r cicle de Primària.
- Secció C: escolars de 1r cicle d’ESO.
- Secció D: escolars de 2n cicle d’ESO.
Les obres que es presenten a les seccions B, C i D hauran de tenir una extensió mínima de dos fulls, 
mecanografiats a doble espai i per una sola cara.
Es concediran els següents premis per a cadascuna de les seccions A, B, C i D:

1r premi: un ordinador portàtil.
2n premi: una tauleta.
3r premi: uns auriculars.

L’import total d’aquests premis puja a la quantitat de 2.600 €.
Les obres guardonades es publicaran en la pàgina web d’                      (Agència de Promoció del 
Valencià).
Es concediran, a més, tres premis extraordinaris, consistents en material bibliogràfic en valencià, als 
tres centres escolars que més originals presenten al certamen:

600 €, al centre escolar que hi presente més originals.
400 €, al segon centre escolar que hi presente més originals.
200 €, al tercer centre escolar que hi presente més originals.

Per a aquesta finalitat hi ha dotació pressupostària suficient en el codi operatiu 265/20/22, anomenat 
“Certamen Escolar Narrativa Curta Valencià”, del pressupost de despeses de l’Excm. Ajuntament 
d’Elx.
El termini per a presentar els originals començarà l’endemà de la publicació de l’extracte de la 
convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant i acabarà el dia 6 de maig de 2022. Les 
obres aspirants s’hauran de presentar en les dependències d’                         (Agència de Promoció 
del Valencià), plaça de Sant Joan, núm. 6 baixos - 03203 Elx, o per qualsevol dels mitjans arreplegats 
en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, de Procediment Administratiu Comú. 
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El jurat de les seccions A i B estarà format per Noèlia Sánchez Candela i Irene Irles Esclapez, i el de 
les seccions C i D per Gaspar Noguera Pérez i Miquel Àngel Pérez Alemañ. El lliurament dels premis 
tindrà lloc el dia 1 de juny de 2022, dimecres, a les 18.00 hores, al Centre de Congressos “Ciutat 
d’Elx”, C/ Filet de fora, 1 - 03203 Elx. 
Els originals presentats i no premiats podran ser retirats pels autors/es o per persones autoritzades, 
amb sol·licitud prèvia, en el termini d’un mes a partir del lliurament oficial dels premis. Una vegada 
transcorregut aquest termini, les obres passaran a disposició de l’Ajuntament d’Elx i podran ser 
destruïdes.
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 regulen l’article 127.1.g) de la Llei 7/1985, de Bases 
de Règim Local, i la Base 28 de l’Execució del Pressupost vigent. No obstant això, en ser una 
competència delegable, segons l’article 127.2 de l’esmentat text legal, la concessió dels premis es 
delega en el regidor de Promoció Lingüística, mitjançant decret, a proposta del jurat. 
La present convocatòria es publicarà en el Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions i en la 
pàgina web municipal. Així mateix, es publicarà un extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial 
de la Província d’Alacant. 
Contra l’acord de concessió del premi cal interposar recurs de reposició potestatiu en el termini 
d’un mes davant de l’òrgan que va dictar l’acord, o ser impugnat directament davant de l’òrgan 
jurisdiccional contenciós administratiu, en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de 
la recepció de la notificació.
Els premis que es concedisquen es regiran, en allò que no s’ha disposat en la present convocatòria, 
per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i la seua normativa de 
desenvolupament, així com per la Base 28 de les d’Execució del Pressupost municipal de 2022, 
publicada en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant d’1 de febrer de 2022.
Aquest concurs estarà condicionat per l’evolució de la covid 19 i per les restriccions que en cada 
moment establisquen les autoritats sanitàries. Qualsevol situació que modifique el que s�ha exposat 
en aquesta convocatòria es donarà a conéixer a través dels canals informatius habituals.
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
El responsable del tractament de les dades personals és l’Ajuntament d’Elx, amb domicili en la 
plaça de Baix núm. 1, 03202 Elx. La finalitat del tractament és la GESTIÓ D’ESDEVENIMENTS 
CULTURALS. La legitimació per a realitzar aquest tractament està basada en el consentiment explícit 
del/dels representant/s legal/s del/de la menor, en l’exercici de poders públics conferits al responsable 
del tractament i/o compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament. Les dades 
poden ser cedides a entitats públiques o privades la concurrència de les quals siga necessària o 
legítima per al desenvolupament del concurs, incloent-hi les persones que intervenen en la qualificació 
d’obres, mèrits i/o aportacions. Les dades poden ser publicades, si s’atorga consentiment per a això, 
en mitjans de comunicació, xarxes socials i pàgines web municipals, així com ser facilitades a mitjans 
de comunicació extramunicipals per a la seua possible publicació. Els drets que la persona interessada 
posseeix consisteixen en: accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat 
i (si és procedent) retirada del consentiment prestat. La manera d’exercir aquests drets s’indica en 
la informació addicional. Ha de consultar-se la informació addicional i detallada sobre Protecció de 
Dades en la pàgina web http://www.elx.es/proteccion-de-datos-y-seguridad.
La participació en aquest certamen implica l’acceptació íntegra d’aquesta convocatòria. 
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