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AJUNTAMENT DE LA TORRE DE CAPDELLA
Aprovació de les Bases del Concurs de Premis de Microrelats de la Vall Fosca
Per Acord de Ple, de 2 d’octubre de 2020, es van aprovar les Bases del Concurs de Premis de Microrelats
de la Valla Fosca.
S’adjunten les Bases reguladores que regiran les convocatòries:
“El Concurs de Microrelats de la Vall Fosca, organitzat pel Museu Hidroelèctric de Capdella, té la voluntat de
ser un element dinamitzador i de promoció del territori.
1. Tema: Els relats han de tenir com a escenari principal la Vall Fosca.
2. Format de les obres: el microrelat ha de tenir com a màxim 300 paraules, inclòs el títol.
El format pot ser: Doc o bé Docx.
Quedaran automàticament exclosos els microrelats que excedeixin el màxim de paraules i aquells que ja es
van presentar en les edicions anteriors.
3. Lliurament: la data de lliurament serà que s’indiqui en les Bases de la Convocatòria.
Els originals s’enviaran a: ajuntament@torrecapdella.ddl.net
A l’assumpte del missatge hi constarà: microrelats i el pseudònim.
El microrelat es presentarà en un document word adjunt. No s’acceptarà cap microrelat que s’enviï com a
cos del missatge de correu electrònic.
En el document Word del microrelat a la primera línia i constarà el títol i el pseudònim. El pseudònim no
compta en el còmput de les 300 paraules, però sí el títol.
En un altre document adjunt hi ha de constar les dades següents:
- Pseudònim.
- Títol del microrelat.
- Nom i cognoms de l’autor.
- DNI.
- Adreça i telèfon de contacte.
Els microrelats rebuts, sense les dades d’identificació, es guardaran en una carpeta amb el títol: “concurs de
microrelats” al Servidor General de l’Ajuntament.
Al Jurat se li farà arribar una única tramesa amb tots els microrelats. El Jurat no rebrà els documents amb la
identificació dels autors.
4. Veredicte: els membres del Jurat trametran per correu electrònic a l’Ajuntament l’acta amb el veredicte, en
la qual hi constarà el títol i el pseudònim dels tres relats guanyadors, i en cas que n’hi hagi, també els
accèssits.
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El
veredicte
s’anunciarà
públicament
al
Facebook
del
Museu:
www.facebook.com/Museu-Hidroelectric-Capdella, a la Pàgina Web www.torredecapdella.org, i per telèfon
als guanyadors/es.
La data de lliurament dels premis s’indicarà en la Convocatòria dels premis que s’haurà d’aprovar cada any
per l’òrgan competent.
5. Jurat: el Jurat s’indicarà en les Bases de la Convocatòria. Es prioritzarà que els membres del Jurat sigui
escriptors, lingüistes o persones vinculades amb la literatura o bé filologia catalana, de les comarques Alt
Pirinenques o bé de nuclis rurals.
6. Premis: hi haurà 3 premis:
- Primer premi: 600 € i trofeu del concurs.
- Segon premi: 400 €.
- Tercer premi: 300 €.
A tots els premis s’aplicarà el corresponent descompte d’IRPF.
El Premi podrà quedar desert, si les obres presentades, a judici del Jurat, no reuneixen els mèrits suficients.
En cap cas, però, el Premi serà fraccionat. El criteri del Jurat serà inapel·lable.
El Jurat, si ho creu oportú, pot designar accèssits. Els accèssits rebran un lot de productes culturals de la
Vall Fosca valorat en 90 €.
7. Els tres relats guanyadors es publicaran a la Pàgina Web de l’Ajuntament de la Torre de Capdella, al
Facebook del Museu Hidroelèctric i als diaris i revistes, ja sigui en format paper o digital, que hi estiguin
interessats.
La publicació es farà després del lliurament dels premis.
8. Les persones guanyadores dels premis hauran de presentar a l’Ajuntament la documentació que es
detalla a continuació:
- Document acreditatiu de la titularitat del compte bancari a on s’haurà de fer efectiu el Premi.
- Document Nacional d’Identitat.
- Declaració responsable d’estar al corrent del pagament de les obligacions tributàries amb l’AEAT i amb la
Tresoreria de la Seguretat Social.
9. Aquestes Bases es publicaran al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya i a l’E-Tauler de la Corporació Municipal i s’enviaran a la Base de Dades Nacional de
Subvencions (BDNS), en compliment d’allò disposat a l’article 20.8 de la LGS (BOE número 276, de 18 de
novembre de 2003).
10. La presentació dels originals pressuposa l’acceptació íntegra de les Bases d’aquests premis.
Condicions generals per participar al concurs:
a) Ser major de 18 anys.
b) Les obres han de ser en català.
c) Només s’admetrà un relat per autor.
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d) El textos han de ser originals i no haver estat mai publicats en cap mitjà o suport.
e) Els originals de les obres es presentaran únicament en el format especificat en aquestes Bases.
f) En el text ha d’aparèixer algun topònim que permeti identificar que el relat està ambientat a la Vall Fosca.
En cas que no s’identifiqui clarament algun indret de la Vall, el relat no s’admetrà a concurs.
g) Els autors que resultin premiats s’han d’identificar i han de venir presencialment a recollit el Premi el dia
del lliurament. En cas de resultar premiat amb un accèssit es podrà delegar la recollida del Premi.
h) La quantitat econòmica del premi està subjecta a la retenció en matèria d’hisenda que legalment pertoqui.
i) Els participants autoritzen a l’Ajuntament de la Torre de Capdella a publicar les obres al Facebook del
Museu Hidroelèctric de Capdella, a la Web de l’Ajuntament, en premsa, i en l’edició futura d’un llibre
recopilatori.
La participació implica l’acceptació de les bases.”
Contra les presents Bases, que posen fi a la via administrativa, es pot interposar alternativament o recurs de
reposició potestatiu en el termini d’un mes, a comptar des de l’endemà a la publicació del present anunci,
davant el Ple d’aquest Ajuntament, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o recurs contenciós
administratiu, davant el Jutjat del Contenciós Administratiu de Lleida, en el termini de dos mesos a comptar
des de l’endemà a la publicació del present anunci, de conformitat amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13
de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa. Si s’optés per interposar el recurs de reposició
potestatiu no podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o
s’hagi produït la seva desestimació per silenci. Tot això sense perjudici de la possibilitat de interposar
qualsevol altre recurs que es pogués estimar més convenient.
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