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SESSIÓ DEL PLE DEL DIA 30 DE MARÇ DE 2016
DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DEL PLE
APROVACIÓ DE LES BASES GENERALS DEL CONCURS LITERARI DE
TONA
Atès que des de l'Ajuntament de Tona es vol premiar aquelles persones que
tinguin interès en la redacció de treballs de prosa i/o de poesia, s’ha considerat
oportú l’aprovació d’unes bases que estableixin els criteris a seguir per a la
concessió d’uns premis de treballs de recerca de batxillerat.
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions, que es concreta en la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS),
i el seu Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de
21 de juliol, (en endavant RLGS) així com els articles 118 a 129 del Reglament
d’Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret
179/1995, de 13 de juny (en endavant ROAS).
Atès que en aquesta Llei estableix en el seu article 22 que la concurrència
competitiva és la forma ordinària de concessió de subvencions.
Atès que d’acord amb les previsions del Pla Estratègic de Subvencions per al
present any, es vol fomentar projectes/activitats d’interès públic o social que
tinguin per objecte activitats educatives, culturals, esportives i de foment del
comerç, consum i turisme.
Vist que d’acord amb la normativa aplicable conjuntament o prèviament a la
convocatòria del procés de selecció s’hauran d’aprovar i publicar les
corresponents Bases Reguladores.
Atès que el contingut de les presents Bases Reguladores s’ajusta a allò previst
als articles 17.3 i 23.2 de la LGS; la Comissió Informativa del Ple proposa al Ple
l'adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar les bases generals del concurs literari de Tona, el text íntegre
de les quals és el següent:

BASES GENERALS DEL CONCURS LITERARI DE TONA
TÍTOL I
CAPÍTOL I - OBJECTE

Ajuntament de Tona * C. Font, 10 * 08551 * Tona * BARCELONA * Tel: 938870201 * Fax: 938870498 * www.tona.cat

Dependència

Secretaria
Codi de Verificació Electrònica (COVE)

²2S6B0Y101S0B3N0Z16VX6»
²2S6B0Y101S0B3N0Z16VX6»
2S6B 0Y10 1S0B 3N0Z 16VX

Ajuntament
de Tona

Codi de Document

Codi d' Expedient

SEC10I0145

SEC/2016/144

Article 1r.- L'objecte d'aquestes bases és la regulació de la
convocatòria, tramitació i atorgament dels premis literaris de Tona.
Article 2n.- El premi literari de Tona comprèn dos gèneres:
- Premi LA FONT DEL FERRO de prosa.
- Premi LA FONT MORTA de poesia.
Article 3r.- No es podrà atorgar cap dels premis literaris a persones que
tinguin alts càrrecs a l'Administració i respecte de les quals la Corporació
estigui subordinada per jerarquia, funció o servei, mentre existeixin
aquests motius.
Article 4t.- El concurs literari de Tona serà anual i només es podrà
suspendre previ acord degudament justificat del Ple de la Corporació
requerint-se un quòrum de majoria absoluta.

TÍTOL II – DELS PREMIS
CAPÍTOL ÚNIC - Els Premis LA FONT DEL FERRO de prosa i LA
FONT MORTA de poesia.
Article 4t.- 1. El concurs s’estructura en tres categories d’edat:
Categoria I: per a participants entre 12 i 14 anys residents o
escolaritzats a Tona.
Categoria II: per a participants entre 15 i 17 anys, residents o
escolaritzats a Tona
Categoria III: per a participants a partir de 18 anys

Article 5è.- Es concediran sis premis i diploma, repartits en les
categories i gèneres següents:
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LA FONT DEL
FERRO

LA FONT MORTA

(PROSA)

(POESIA)

Categoria I

1 premi

1 premi

Categoria II

1 premi

1 premi

Categoria III

1 premi

1 premi

El contingut dels premis es regularà a la convocatòria anual del concurs
literari de Tona.
El diploma suposa un reconeixement a aquells treballs que consideri el
jurat d’entre els no premiats i sense contingut econòmic.
Article 6è.- El premi inclou la publicació de les obres premiades en un
llibre editat per l’organització o en el llibre de Tona que s’edita
anualment. El jurat podrà atorgar un únic accèssit que podrà també ser
publicat en el llibre.
Article 7è.- La convocatòria del concurs serà anual i es farà coincidir
amb la setmana cultural.
TÍTOL III – DEL PROCEDIMENT
CAPÍTOL I - El procediment
Article 8è.- Els premis seran atorgats pel Ple de la Corporació un cop
tramitat el procediment que es regula en aquest capítol i que s’iniciarà
amb un decret de l'Alcaldia.
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CAPÍTOL II – De les fases
Article 9è.- De l’inici
L’Alcalde decretarà l’inici de l’expedient amb anterioritat a la celebració
de la setmana cultural.
Decretat l’inici, la Junta de Govern aprovarà la convocatòria que regirà el
concurs anual. La publicació de la convocatòria haurà de coincidir amb la
celebració de la setmana cultural.
Article 10è.- Dels requisits mínims
Publicades la convocatòria, els concursants hauran de presentar, en el
termini que es fixi, els seus treballs, que hauran de tenir, com a mínim
els següents requisits:
Els treballs han de ser inèdits i no han d’haver estat premiats en cap
altre concurs. Han de ser escrits en català, a doble espai i per una sola
cara, en format Din-A4. El tipus de lletra serà ARIAL i el cos 12.
El tema dels treballs és lliure.
L’extensió dels treballs que optin als premis seran de:
- Poesia.
o Categoria I:extensió entre 30 i 50 versos amb una extensió no
superior als 3 fulls.
O Categoria II: extensió entre 50 i 100 versos amb una extensió
no superior als 3 fulls.
O Categoria III: extensió entre 50 i 100 versos, amb una extensió
no superior als 3 fulls.
- Prosa
o Categoria I. extensió mínima de 3 fulls i una extensió
màxima de 5
o Categoria II extensió mínima de 5 fulls i una extensió
màxima de 10
o Categoria III extensió mínima de 5 fulls i una màxima de 10
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Els treballs es presentaran en cinc exemplars (original i quatre còpies),
més una còpia en suport informàtic, tots amb títol i pseudònim de l’autor
en lloc visible i es lliuraran aplegats dins d’un sobre, on consti la
modalitat i la categoria a les quals es concursa. Dins del sobre, a més
del treball i les còpies, hi haurà un altre sobre, petit i tancat, a l’exterior
del qual hi figurarà el títol del treball i el pseudònim, i a l’interior el
document de full d’identificació que es podrà descarregar del web del
l’ajuntament www.tona.cat.

Article 11è.- De la instrucció
En l’acord d’aprovació de la convocatòria es nomenarà el jurat que haurà
de valorar els Treballs.
Article 12è.- Del Jurat.
El jurat serà format per un nombre senar de persones vinculades a
diversos àmbits de la cultura i persones relacionades amb el món de les
lletres catalanes. La decisió del jurat serà inapel·lable. Actuarà de
secretari dels jurats, amb veu però sense vot, el tècnic de cultura de
l’Ajuntament de Tona
El jurat de valoració adoptarà els seus acords per majoria simple i haurà
de fer la proposta de resolució amb anterioritat a la festa major d’hivern,
de manera que pugui ser presentada al Ple de l’Ajuntament per a la seva
aprovació en la sessió del mes d’octubre de cada any.
El jurat podrà concedir els premis o declara-ne un o tots dos deserts.
CAPÍTOL III – De la resolució.
Article 13è.- El Ple de la Corporació, a la vista de la proposta feta per la
mesa de valoració, procedirà a l’atorgament dels premis d’acord amb la
proposta del jurat o a declarar-los deserts si així ho ha acordat el jurat.
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CAPÍTOL IV – De l’entrega dels premis i de la publicació dels
treballs.
Article 14è.- L’entrega dels premis es realitzarà al Saló de Sessions de
la Casa de la Vila o en lloc adient en substitució d'aquell prèvia
determinació per Resolució de l'Alcaldia, amb l'assistència del Ple de la
Corporació i de les autoritats i representacions que es considerin
pertinents, segons les circumstàncies de cada cas dins els actes de la
Festa Major d’Hivern.
Article 15è.- La publicació dels treballs serà presentada dins la setmana
cultural de l’any següent al de l’entrega del premi i coincidint amb
l’obertura del termini per a la presentació de nous treballs per a
l’anualitat següent a la del premi publicat.
Article 16è.- Els premis atorgats a l’empara d’aquestes bases seran
objecte de publicitat, amb indicació de la convocatòria, l’aplicació
pressupostària, el/la beneficiari/ària, la quantitat concedida, la finalitat de
la subvenció, els diferents projectes o programes subvencionats i els
participants en cada projecte o programa subvencionat, conforme es
vagin publicant al sistema Nacional de Publicitat de Subvencions, a
través de la seva tramesa a la Base de Dades Nacional de Subvencions.

TÍTOL V – De la propietat intel·lectual dels treballs premiats i
devolució dels que no ho han estat.
Capítol ÚNIC
Article 17è.- Les obres premiades quedaran en propietat de
l’Ajuntament de Tona i es reserva el dret de poder-les publicar en altres
suports en la seva totalitat o parcialment. Sempre es farà esment del seu
autor/a.
Article 18è.- Els originals no premiats i altra documentació es podran
recollir a partir del dia 1 de gener de l’any següent al de participació dins
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un termini màxim de dos mesos, a les oficines de l’Ajuntament de Tona.
Una vegada passat aquest termini l’Ajuntament de Tona els destruirà
TÍTOL VI – DE LA REVOCACIÓ DE PREMIS
Capítol ÚNIC
Article 19è.- Prèvia tramitació d'expedient instruït amb les mateixes
característiques i garanties que el de l'atorgament dels premis, la
Corporació podrà revocar l'acte de concessió a la persona guardonada si
s’acredita posteriorment a l’entrega del premi la vulneració d’aquestes
bases o de la convocatòria anual que hagin regit la concessió.
Disposició final
Aquest Reglament, que consta de dinou articles i una disposició final,
entrarà en vigor un cop aprovat definitivament per l'Ajuntament i publicat
íntegrament el seu text en el BUTLLETÍ OFICIAL de la província.

Segon.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona l'anunci de les
presents Bases Reguladores, de conformitat amb allò que estableix l'article
13.3 de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament i l'article 124.2
del ROAS.

No obstant això, el Ple estimarà el que cregui més oportú.
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