Ajuntament de
SANT ANDREU DE LLAVANERES
Cultura

TÍTOL CONVOCATÒRIA: Mostra Literària 2021
Bases Reguladores: BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE PREMIS DE
L’AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LLAVANERES PER A CONCURSOS
D’ACTIVITATS I/O PROJECTES CULTURALS, JUVENILS, SOCIALS I ESPORTIUS
Objecte: Concurs organitzat per la Regidoria de Cultura amb la col·laboració dels centres
educatius del municipi per fomentar l’hàbit de la lectura.
Aplicació pressupostària: 330.489.25 Subvencions Cultura
Import màxim convocatòria: 1.520,00 €
Procediment de concessió: Concurrència competitiva.
Participants: Persones físiques majors de 6 anys empadronades al municipi de Sant
Andreu de Llavaneres o que acreditin algun vincle amb la Vila.
Termini de sol-licitud i/o inscripcions: El termini màxim per a la inscripció i la
presentació dels treballs concursants serà el divendres 19 de març de 2021 (14 hores) i
de manera telemàtica.
Les
obres
s’han
d’incloure
en
www.ajllavaneres.cat/mostraliteraria21

aquest

formulari

que

cal

omplir:

Ha de constar: nom, cognoms, adreça, telèfon de contacte i fotocòpia del DNI o document
anàleg del participant. En cas de ser menor de 16 anys, aquestes dades seran les del
pare, mare o tutor legal.
Un mateix autor només podrà presentar un sol treball per a cada modalitat.
Els nens i les nenes de 6 a 14 anys que estiguin escolaritzats en algun dels centres
educatius de Llavaneres participaran en el concurs a través dels seus respectius col·legis.
En cas de no viure habitualment a Llavaneres caldrà especificar el tipus de vincle amb el
municipi.
Grups i modalitats de participació:
Grup A: de 6 a 8 anys
Grup B: de 9 a 11 anys
Grup C: de 12 a 14 anys
Grup D: de 15 a 18 anys
Grup E: de 19 a 25 anys
Grup F: de 26 anys en endavant
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Es tindrà en compte l'edat real de l'autor de les obres abans de 30 d'abril.
En tots els grups hi haurà dues modalitats: poesia i prosa.
Només s’acceptarà una obra per categoria, modalitat i participant.
Requisits de les obres:
Els treballs hauran de ser individuals, escrits en català i totalment inèdits.
El tema serà lliure.
L’extensió serà inferior a 5 DIN-A4 per als grups A, B i C. Pel que fa als grups D, E i F,
l’extensió mínima serà de 5 fulls
DIN-A4 i la màxima serà de 15 fulls DIN-A4. En la modalitat de poesia, l’extensió indicada
és a títol orientatiu.
Tots els treballs han de ser escrits a una sola cara, espai entre línies 1,5 i cos de lletra
verdana 12.
Els treballs tècnics i científics queden exclosos de la present convocatòria.
A més de l’obra original, es lliuraran 4 còpies de cada treball presentat a concurs i una
còpia en suport informàtic: CD o llapis/memòria USB (pendrive).
Les obres han d’anar signades amb un pseudònim o un lema especificant l’edat i el grup
al qual pertany.
Cada obra ha d’anar acompanyada d’un sobre tancat on s’indiqui: “Mostra Literària Sant
Andreu de Llavaneres 2021”, el pseudònim o lema, i dins del sobre ha d’haver una targeta
amb el nom, cognoms, adreça, telèfon de contacte i fotocòpia del DNI o document anàleg.
Els participants menors de 16 anys també hauran d’acompanyar les seves obres amb el
nom, cognoms, adreça, telèfon de contacte, fotocòpia del DNI o document anàleg del
pare, mare o tutor/a legal.
Premis:
S’atorgarà un primer premi i un segon premi, si s’escau, per cada grup i modalitat.
Grup A: Primer premi (lot llibres valorat en 45€) / Segon premi (lot de llibres valorat en
30€)
Grup B: Primer premi (lot llibres valorat en 50€) / Segon premi (lot de llibres valorat en
40€)
Grup C: Primer premi (lot llibres valorat en 60€) / Segon premi (lot de llibres valorat en
50€)
Grup D: Primer premi (100€ en metàl·lic) / Segon premi (60€ en metàl·lic)
Grup E: Primer premi (200€ en metàl·lic) / Segon premi (100€ en metàl·lic)
Grup F: Primer premi (200€ en metàl·lic) / Segon premi (100€ en metàl·lic)
Total econòmic premis poesia (metàl·lic): 760 €. Total econòmic premis prosa (metàl·lic):
760€.
Total econòmic: 1.520€.
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Òrgan de resolució i forma de pagament: La Regidoria de Cultura escollirà el jurat, que
estarà format per persones relacionades amb el món de la cultura de Sant Andreu de
Llavaneres.
El primer i el segon premi de cada grup i modalitat de la fase local participaran en la
Mostra Literària del Maresme.
El veredicte del jurat es farà públic el dijous 23 d’abril de 2021, a les 7 de la tarda,
telemàticament al web de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres.
El jurat es reserva la facultat de resoldre qualsevol aspecte no previst en aquesta
convocatòria i especialment a declarar algun dels premis deserts. El seu veredicte serà
inapel·lable.
Vista la resolució del jurat, la Junta de Govern Local aprovarà la despesa corresponent a
favor dels guanyadors/res. El pagament es podrà realitzar mitjançant transferència o bé
en efectiu metàl·lic.
Difusió: L’Ajuntament farà difusió de les obres guanyadores: es podran consultar al web
municipal i, a més, formaran part d’una publicació que s’editarà l’any vinent. Tots els
guanyadors tindran dret a un exemplar gratuït d’aquesta publicació. Si s’escau, un
corrector tindrà cura d’esmenar les faltes gramaticals dels treballs guanyadors abans de
publicar-les.
Règim Jurídic i Publicitat: Els premis atorgats mitjançant aquesta convocatòria resten
sotmesos a la Llei General de Subvencions 38/2003, de 17 de novembre, i a la normativa
que la desenvolupa i en el seu compliment els atorgaments seran degudament informats a
Base de Dades Nacional de Subvencions.
En compliment de la normativa fiscal vigent, aquests premis estaran sotmesos a retenció
en tot cas, i seran degudament informats en el model 190 de l’Agència Tributària.
L'acceptació del premi comporta el coneixement del règim jurídic aplicable.

A Sant Andreu de Llavaneres, a 15 de febrer de 2021
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