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BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA  DE LA XIX EDICIÓ DEL CERTAMEN LITERARI EN NARRATIVA CURTA EN CASTELLÀ I EN 
VALENCIÀ  DENOMINAT “ ESCRITS  A  LA TARDOR  VILA DE L'ELIANA 2020” DE L'AJUNTAMENT  DE L'ELIANA EXERCICI  2020 
 
PRIMERA.-  OBJECTE  i   PROCEDIMENT DE DESENVOLUPAMENT 
1.1.-OBJECTE 
Les presents bases tenen per objecte l'establiment  del procediment que regirà  en  la concessió dels premis  del  XIX CERTAMEN 
LITERARI DE NARRATIVA CURTA EN CASTELLÀ I VALENCIÀ, DENOMINAT <<ESCRITS A la TARDOR. VILA DE L'Eliana-2020>>, donant 
compliment  a la línia subvencionable núm.  5.02 del Pla estratègic de Subvencions de l'Ajuntament de l'Eliana, l'objectiu estratègic 
del qual és fomentar, despertar i estimular la creació artística i literària, i impulsar el foment i hàbit de la lectura,  i l'ús social de la  
llengua de la Comunitat Valenciana en tots  els sectors. 
 
1.2.- PROCEDIMENT DE DESENVOLUPAMENT 
 El procediment de concessió dels presents  premis  es desenvoluparà d'acord amb els principis de publicitat, transparència, 
objectivitat, igualtat i no discriminació i, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, i conforme a la normativa vigent 
en matèria de subvencions públiques. 
 
L'Ajuntament de L'Eliana comunicarà a la Base de dades Nacional de Subvencions la present convocatòria, donant compliment al 
que es preveu en l'article 20.4.c) i 20.8.a) i concordants de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
SEGONA. – PREMIS I CRÈDITS  PRESSUPOSTARIS  
 
2.1.- La quantia total màxima del crèdit pressupostari destinat a la  present convocatòria, és de 4.200,00 € finançats amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària 9019.3342.48900, del pressupost municipal vigent. 
2.2.- Els premis  per a les obres seleccionades  de la convocatòria del XIX CERTAMEN ESCRITS A la TARDOR .VILA DE L'ELIANA -
2020,   en cadascuna de les categories seran els següents: 
 

CATEGORIAS MODALITAT/SUBCATEGORIA QUANTIA 
PREMI 

CATEGORIA 
PRIMERA 

Primer Premi en Castellà 1000,00 € 
Primer Premi en V lencià 1200,00 € 

CATEGORIA 
JUVENIL 

Premi en 
castellà 

Juvenil A 300,00 € 
Juvenil B 200,00 € 
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Premi en 
valencià 

Juvenil A 350,00 € 
Juvenil B 250,00 € 

CATEGORIA 
LOCAL JUVENIL 

Premi en 
castellà 

Juvenil A 250,00 € 
Juvenil B 150,00 € 

Premi en 
valenc à 

Juvenil A 300,00 € 
Juvenil B 200,00 € 

 
Els imports  a dalt detallats, estaran subjectes  a la retenció d'IRPF, d'acord amb l'art. 17.2 d) de la Llei 35/2006 de 28 de 
novembre, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i   l'art. 75.2.c  en relació amb l'article l'art. 80.1.4t del RD 439/2007 
de 30 de març, pel qual s'aprova el Reglament de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. Exceptuant-se els  premis la 
base de retenció dels quals (quantia) no excedisca de 300 euros (article 75.3.f del RIRPF). 
 
TERCERA.- REQUISITS  PER A PODER PARTICIPAR EN EL CERTAMEN 
 
3.1.-  REQUISITS  PARTICIPANTS 
- Podran prendre part en aquest certamen aquells autors/as que ho desitgen des dels  14 anys, podent optar a les següents 
categories i modalitats lingüístiques: 

 CATEGORIA PRIMERA EN CASTELLÀ I EN VALENCIÀ, poden optar autors /as participants amb edats a partir dels 18 anys. 
 CATEGORIA JUVENIL EN CASTELLÀ I EN VALENCIÀ: poden optar les autors /as participants amb edats compreses entre els 

14 i 17 anys (han d'estar complits abans del moment de presentació de sol·licitud) , els dos inclusivament,  i depenent de 
l'edat que tinguen  en les següents subcategories: 

 
JUVENIL A 16-17 anys 
JUVENIL B 14-15 anys 

  
 CATEGORIA JUVENIL LOCAL EN CASTELLÀ I VALENCIÀ: poden optar autors /as participants amb edats compreses entre els 

14 i 17 anys, (han d'estar complits abans del moment de presentació de sol·licitud) els dos inclusivament, empadronats en 
el municipi de l'Eliana,  i depenent de l'edat que tinguen  en les següents subcategories: 

JUVENIL A 16-17 anys 
JUVENIL B 14-15 anys 

 
- Deuràn d'estar al corrent en les obligacions fiscals tributàries i amb la Seguretat social,  requisits que serà objecte de 
comprovació, en el moment en què se sàpia la identitat del guanyador ( en el cas de participants menors d'edat s'haurà de complir 
per als representants legals que convisquen amb el menor), l'incompliment d'aquest requisit  suposarà  la impossibilitat  resultar 
guanyador  en la seua categoria i en conseqüència ser beneficiari del premi corresponent. 
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-Deuràn d’estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament de L'Eliana , requisit que serà objecte 
de comprovació, en el moment en què se sàpia la identitat del guanyador (en el cas de participants menors d'edat s'haurà de 
complir per als representants legals que convisquen amb el menor), l'incompliment d'aquest requisit  suposarà  la impossibilitat  
resultar guanyador  en la seua categoria i en conseqüència ser beneficiari del premi corresponent. 
 
 
 
-No incórrer en cap dels supòsits establits en l'article 13.2 i 3 de la llei 38/2003  de 17 de novembre General de subvencions ( en el 
cas de participants menors d'edat s'haurà de complir per als  representants legals que convisquen amb el menor) mitjançant la 
presentació de declaració  responsable, que podrà ser objecte d'esmena en els termes recollits en l'apartat 4.3. 
 
- Cada autor/a únicament  podrà presentar una obra per categoria i modalitat ( excepte si s'opta a la categoria local). 

No obstant l'anterior, per a promoure i fomentar la creativitat literària entre els joves de l'Eliana, els treballs presentats per 
autores o autors locals que, d'acord amb l'estipulat en la base 4.2.B) d'aquesta convocatòria identifiquen les seues obres a fi 
d'optar  a la categoria juvenil LOCAL,  no quedaran exclosos de la modalitat de categoria juvenil del certamen. 
3.2.- REQUISITS DE LES OBRES 
 
-Les obres presentades hauran de ser inèdites. No podran concórrer treballs premiats, pendents de resolució o presentats 

simultàniament en altres certàmens, ni  textos que mantinguen  compromisos de publicació. L'Ajuntament es reserva la facultat 
d'adoptar les mesures que considere oportunes per a garantir l'autenticitat dels treballs presentats. 

- No podran participar obres dels autors o les autores que hagen sigut premiades en les cinc (5) últimes convocatòries d'aquest 
certamen. 

- Els originals que concórreguen a qualsevol dels gèneres o modalitats del certamen hauran d'estar redactats a doble espai 
(interlineat 2,0) en lletra VERDANA (grandària 11).  

- S'hauran de presentar cinc còpies en paper sense la signatura de l'autor o autora,   que serà substituïda per un lema o pseudònim 
escrit en la seua capçalera.  

- S'estableixen els següents requisits addicionals per a cadascuna  de les categories, amb les seues respectives modalitats 
lingüístiques, segons el cas,  el tema del qual serà lliure en totes elles:  

 
- CATEGORIA PRIMERA EN CASTELLÀ I EN VALENCIÀ, podrà participar qualsevol treball escrit en les diverses variants dels 

esmentats dominis lingüístics.  
 
 Els treballs tindran una extensió mínima de 6 folis i una extensió màxima de 10 folis  en format  DIN-A4, escrits únicament  
per una  sola cara de la fulla  

- CATEGORIA JUVENIL EN CASTELLÀ I EN VALENCIÀ: podrà participar qualsevol treball escrit en les diverses variants dels 
esmentats dominis lingüístics.  
 Els treballs tindran una extensió mínima de 5 folis i una extensió màxima de 8 folis  en format  DIN-A4, escrits únicament  
per una  sola cara de la fulla. 

- CATEGORIA LOCAL JUVENIL EN CASTELLÀ I VALENCIÀ: podrà participar qualsevol treball escrit en les diverses variants dels 
esmentats dominis lingüístics. 
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Els treballs tindran una extensió mínima de 5 folis i una extensió màxima de 8 folis  en format  DIN-A4, escrits 
únicament  per una  sola cara de la fulla. 

L’ incompliment dels requisits a dalt descrits serà motiu d'exclusió en la participació en el concurs. 
 
QUARTA.- FORMALITZACIÓ, TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS I DOCUMENTACIÓ A APORTAR AL COSTAT 
D'AQUESTA 
 
4.1.- FORMALITZACIÓ: 
 Els interessats a participar en aquest Certamen  hauran d'emplenar la sol·licitud, (Annex I), i impres que s'uneix com a Annex II  a 
aquestes Bases que estaran a la disposició dels sol·licitants,  en els serveis administratius del Centre Sociocultural, situat en la 
Plaça Jutge Miguel Comes, 1  de l´Eliana, així com en la pàgina web de l'Ajuntament www.leliana.es./es/page/subvencions  
4.2.- LLOC DE PRESENTACIÓ, DOCUMENTACIÓ A APORTAR I TERMINI DE PRESENTACIÓ  SOL·LICITUD: 
 

A- FORMES DE PRESENTACIÓ 
 
Els participants en el certamen podran presentar o enviar les les seues obres/relats,  a través dels  següents mitjans: 

- De manera presencial en el Registre  General de l'Ajuntament  i  en Registre dels Serveis Administratius del Centre 
Sociocultural Municipal, situat en la plaça del Jutge Miguel *Comes, núm. 1.- CP: 46183 – l'Eliana, al Camp de Túria 
(València); En horari: De les 9 hores, a les 14: 00 hores, de dilluns a divendres. 

- En les oficines de Correus, en aquest cas no s'acceptaran inscripcions fora del termini de presentació de sol·licituds 
establit en la base quarta, apartat C), llevat que la data del mata-segells de correus es trobe dins del termini de la 
convocatòria. 

- Es podran presentar en les restants formes previstes en l'article 16, de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 

 
Per a les obres/ relats que es presenten en el Registre Electrònic General, conforme al  que s'estableix  en l'apartat  

anterior,  les persones participants presentaran el Document Annex I, acompanyat de dos sobres tancats, SOBRE n. A i SOBRE n. B, 
en l'anvers dels quals figurarà el lema: << XIX CERTAMEN ESCRITS a la TARDOR  VILA DE L'Eliana 2020>>, i el títol del relat que 
presenta, amb indicació de la categoria en la qual participen i l'idioma en què està escrit i la subcategoria corresponent en el seu 
cas. 

En el cas de presentació en les Oficines de correus, el Document Annex I, i  els dos sobres  tancats, SOBRE n.A i SOBRE 
n.B, s'introduiran en un altre, franquejat per correus, dirigit al Serveis Administratius del Centre Sociocultural Municipal, 
Ajuntament de L'Eliana, Plaza del Jutge Miguel Comes, núm. 1.- CP: 46183 –L’ Eliana, (València). 

No es contemplarà la remissió d'exemplars per correu electrònic. Tampoc s'admetran els exemplars presentats fora de 
termini–data i hora- establit en l'anunci publicat a aquest efecte. 
 
B- DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 
• UN SOBRE NÚMERO A: 
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• En l'EXTERIOR del qual, haurà d'indicar-se TÍTOL DEL RELAT QUE PRESENTA I MODALITAT DELS PREMIS als quals OPTA 
– (primera en castellà i/o valencià,  juvenil en castellà i/o valencià, indicant si opten també a la categoria local i la 
subcategoria corresponent). 
•A L'INTERIOR s'inclouran, els cinc exemplars del relat sense signar i amb el pseudònim, per a garantir l'anonimat que 
hauran d'estar engrapats,  amb els folis numerats, indicant en la capçalera de cada exemplar el títol del relat. 

 
•UN SOBRE NÚMERO B: 
 
En la forma següent: 

• En l'EXTERIOR del qual, haurà d'indicar-se TÍTOL DEL RELAT QUE PRESENTA I MODALITAT DELS PREMIS als quals OPTA – 
(primera en castellà i/o valencià,  juvenil en castellà i/o valencià, indicant si opten també a la categoria local i la subcategoria 
corresponent). 
• EN EL SEU INTERIOR, inclourà ANNEX II,     en el qual consten les dades personals  de l'autor/a i representant en el cas que 
siga menor d'edat;  declaració de l'autoria de l'obra , originalitat, titularitat dels drets, trobar-se el treball lliure de càrregues i 
limitacions d'explotació; i per la qual  declara que coneix i accepta les bases que regeixen aquest certamen, així com 
declaració responsable, de la  capacitat d'obrar, d'estar al corrent en el compliment de les obligacions amb l'agència tributària 
i enfront de la seguretat social  i amb l'Ajuntament, de no trobar-se incursos en cap de les prohibicions per a ser beneficiari de 
subvencions públiques, conforme estableixen els articles 13.2 i 13.3 de la Llei General de Subvencions,   i d'acceptar l'estipulat 
en les bases, autorització  per a obtindre els certificats de trobar-se al corrent en obligacions tributàries i SS.SS.,  i perquè el 
servei municipal de Padró  de l'Ajuntament, comprove l'empadronament    per a la categoria juvenil local  i autorització  del 
pare/mare/tutor,  en el cas que els participants siguen menors d'edat. 
 
 A la qual s’acompanyà DNI, passaport o NIE, (de l'autor/a i pare/mare/tutor legal en el seu cas) i Certificat 
d'empadronament, en el cas dels autors i autores que opten al premi  de la Categoria local i no hagen autoritzat l'Ajuntament 
a consultar tals dades . 

 
Aquest sobre només serà obert pel Secretari del Jurat, una vegada, s’ haja produït la selecció i el veredicte del mateix i, 

en el cas que haja resultat premiat el relat corresponent. 
 
 
 

C- TERMINI 
 

La presentació de sol·licituds  serà  durant els 50 DIES NATURALS  SEGÜENTS a la publicació de l'extracte de la 
convocatòria  en el Butlletí Oficial de la Província de València,  una vegada s'haja publicat en  la Base de dades Nacional de 
Subvencions d'ara en avant *BDNS el text de la convocatòria i restant informació, conforme al que s'estableix en e l article 17.3.b) i 
20.8.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i  prèvia publicació íntegra de les bases en la pàgina Web 
de l'Ajuntament de L´Eliana, www.leliana.es./es/page/subvencions, i en el tauler d'anuncis. 
 
4.3.- ESMENA.-  
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 De conformitat amb l'article 68 Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, si a la conducta a l'obertura de pliques dels treballs guanyadors resultara que el sobre tancat no 
incloguera la documentació sol·licitada en la base 4.2.B d'aquesta convocatòria, es requerirà a els/les guanyadors/as que els 
esmenen en el termini de 10 dies, amb la indicació que, en cas de no fer-ho, es considerarà com  desistida la seua opció al premi 
prèvia resolució dictada a aquest efecte en els termes previstos en l'article 21 de la citada llei,  procedint-se  per tant  a l'arxiu 
sense més tràmit. 
CINQUENA.- INSTRUCCIÓ  DEL PROCEDIMENT i DESENVOLUPAMENT DEL CERTAMEN 
5.1.- INSTRUCCIÓ 

La instrucció del procediment correspon  a l'àrea de cultura de l'Ajuntament de l'Eliana. 
El procediment s'iniciarà l'endemà de finalitzar el termini de presentació de sol·licituds de participació en el Certamen. 
El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució del procediment no podrà excedir de sis mesos. El termini es computarà 

a partir de la publicació de la corresponent convocatòria en el Butlletí Oficial. 
El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució legitima als interessats per a entendre desestimada per 

silenci administratiu la sol·licitud en el certamen. 
5.2.- DESENVOLUPAMENT DEL CERTAMEN 

Les  obres presentades seran objecte d'una selecció prèvia,  que s'efectuarà durant el mes de SETEMBRE –OCTUBRE de 
2020  que es durà a terme per les comissions de valoració que es constituïsquen a aquest efecte segons el següent apartat. 

 
Cada comissió de valoració, operarà de manera autònoma i independent a la resta i després de la lectura i valoració 

dels treballs que concórreguen en les obres que han d'avaluar,  seran convocades  les Comissions detallades en els apartats A i B 
de la  base 6.1  la TERCERA  SETMANA DEL MES D'OCTUBRE DE 2020; a aquest efecte que, de conformitat amb el que s'estableix 
en aquestes bases eleven la seua decisió mitjançant la corresponent acta estesa a aquest efecte, al Jurat del certamen,  en la qual 
es farà constar: 
• la selecció de quinze relats per categoria, en la modalitat de castellà. 
• la selecció de cinc relats per categoria, en la modalitat de valencià.  
 
En el cas que  un autor/a local resulte seleccionat per decisió dels components de les comissions de valoració  dels apartats A i B   
de la base 6.1 següent, per part del Secretari del Jurat s'informarà els membres de la comissió d'avaluació C perquè desestimen la 
seua valoració com a millor treball juvenil per autor /a local. 
 Després de la qual cosa, la Comissió detallada en l'apartat C de la Base 6.1 serà convocada  l’Última SETMANA  DEL MES 
D'OCTUBRE  DE 2020, a aquest efecte que, de conformitat amb el que s'estableix en aquestes bases i   prèvia lectura  i valoració de 
les obres presentades elevaren la seua decisió mitjançant la corresponent acta estesa a aquest efecte, al Jurat del certamen,  en la 
qual es farà constar: 
•la selecció de vint relats, dels quals quinze d'ells, corresponen a la modalitat en  castellà i cinc, a la modalitat en valencià;  
 

La referida selecció serà dels relats que segons el parer de cada  Comissió,  consideren que  han de ser valorats pel jurat 
del certamen, com a òrgan competent per a dictaminar el veredicte del certamen i la resolució de la convocatòria. 
 

El Jurat, a la vista de la proposta de cadascuna de la Comissions,  de la qual quedarà constància en  les actes que 
estendran a tal fi,  segons s'estableix en els apartats precedents, i prèvia anàlisi i valoració de totes les obres/relats 
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PRESELECCIONATS proposats i presentats per les persones participants, procedirà a la selecció d'acord amb els criteris establits en 
aquestes bases, per a això, serà convocat a aquest efecte, en la TERCERA SETMANA DEL MES DE NOVEMBRE    de 2020 en el 
Centre Sociocultural Municipal, de la qual cosa, s'estendrà la corresponent acta i formularà la seua proposta amb els guanyadors 
del concurs per a cadascuna de les categories, segons  la base 6 a l'Alcaldia-Presidència de l'Ajuntament l'Eliana. Podent qualsevol 
de les categories  declarar-se deserta pel jurat, si aquest considera que no s'ha presentat cap obra amb la suficient qualitat per a 
merèixer-ho. 
 

El veredicte del Jurat es farà públic la PRIMERA SETMANA DESEMBRE  de 2020   i vindrà anunciat en l'Agenda Cultural 
del mes de Desembre de l'Ajuntament de l'Eliana, l'acte públic de lliurament dels premis als seleccionats,  que tindrà lloc en el 
del Centre Sociocultural  de l'Eliana. 
 

 
 
Serà requisit imprescindible que els/les autors/as premiats/as, per a percebre    el premi, es personen en l'acte de 

públic de lliurament d'aquests,  entenent en cas contrari que renuncien  al premi en metàl·lic, encara que figuraran com a 
guanyadors  del certamen,   en la categoria que corresponga. 
 
SEXTA.- AVALUACIÓ I SELECCIÓ 
 
6.1 COMISSIÓ DE VALORACIÓ 

Per a la  selecció  i valoració prèvia de les obres, es constituiran tres Comissions de Valoració, cadascuna de les quals,  
estaran integrades com a mínim  per tres persones de reconegut prestigi en el món de la literatura i/o l'edició local  que seran 
designats per Resolució de l'Alcaldia Presidència, que es farà pública en el transcurs del procediment. 
 
Es constituiran les següents Comissions: 
 

A- COMISSIÓ  DE VALORACIÓ DE LES OBRES QUE CONCÓRREGUEN A la CATEGORIA PRIMERA  i JUVENIL EN CASTELLÀ 
 

B- COMISSIÓ  DE VALORACIÓ DE LES OBRES QUE CONCÓRREGUEN A la CATEGORIA  PRIMERA I JUVENIL EN VALENCIÀ 
 

C- COMISSIÓ  DE VALORACIÓ DE LES OBRES QUE CONCÓRREGUEN A la CATEGORIA LOCAL JUVENIL EN CASTELLÀ I 
VALENCIÀ 

 
El funcionament d'aquesta Comissió haurà d'adaptar-se al que s'estableix en la present convocatòria i de manera subsidiària a les 
regles contingudes en els articles 15 al 18 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.  
La Comissió de Valoració, previ estudi, de les sol·licituds presentades, avaluarà les mateixes i d'acord amb el que s'estableix en 
aquestes Bases, i estendrà  la corresponent acta  amb les obres que al seu judici han de ser objecte de selecció pel Jurat del 
Concurs. 
 
6.2.-COMPOSICIÓ DEL JURAT 
 El jurat, triarà les obres guanyadores en cadascuna de les categories després de la preselecció efectuada per les  Comissions de 
valoració constituïdes a aquest efecte,  i quedarà compost per: 

• Presidenta: Regidora Delegada d'Educació i Infància, Polítiques de formació i Cultura 
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•Vocal1: Miquel Moliner Marco, Funcionari  de l'Ajuntament i professor de la EPA. 
•Vocal 2: Magdalena Moreno Cabo, Funcionària Ajuntament. 
•Vocal 3: Inmaculada del Baño Garcia , Psicòloga Municipal. 
•Vocal 4: Enri Cervera, Funcionària  Ajuntament. 
•Secretari/secretària, un funcionari-a/interí municipal designat pel secretari municipal: Marcos Guiñon Juan, Funcionari 
interí de l'Ajuntament. 

 
 
El Jurat, podrà seleccionar els autors premiats  o  declarar desert el Certamen en la corresponent categoria. En cas 

d'empat, en la votació del jurat, actuarà el president amb el seu vot de qualitat. Així mateix, en el cas que algun/a membre del 
jurat no poguera assistir, l'Ajuntament procedirà a designar el/la seu/a substitut/a, amb l'especialitat corresponent. 

 
 El veredicte del Jurat serà inapel·lable i amb  autoritat tant per a resoldre sobre el certamen com per a solucionar 

qualsevol incidència no prevista en aquestes bases, acceptant-lo expressament les persones interessades, pel simple fet de 
participar. 
 

El jurat, després de la lectura i valoració dels treballs elevarà la corresponent acta-proposada del veredicte o fallada, al 
qual es refereix l'article 24.4 de la Llei 38/2003 de 17 de Novembre, General de Subvencions establint el treball guanyador en 
cadascuna de les categories, modalitats lingüistes i subcategories i ho remetrà a l'òrgan instructor del procediment qui emetrà un 
informe en el qual conste que, de la informació que obra en el seu poder, es desprèn que el beneficiari del premi, reuneix tots els 
requisits necessaris per a accedir al mateix i elevarà la fallada vinculant del Concurs a l'òrgan competent per a la resolució del 
procediment. 

 
6.3- CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES  OBRES   
 Els criteris de Valoració que, per a la Selecció  de les obres  les Comissions i el Jurat tindran en compte, seran els següents: 

 
 
 Cada 

obra es 

puntuarà d'acord amb aquests criteris i puntuacions, podent obtindre cada obra una puntuació màxima de 30 punts. 
 

SETENA.-RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ DE L'EXPEDIENT 
 
L'òrgan competent per a resoldre el certamen  corresponent a la present convocatòria és l'Alcaldia-Presidència de la 

Corporació, que dictarà la corresponent resolució motivada  a la vista de la proposta de premiats pel Jurat del certamen i de 
l'Informe Incorporat a l'expedient, amb indicació de les persones premiades  i de l'import. 

 
La resolució serà notificada a les  persones interessades de conformitat al que es disposa en  l'article 40 i concordants 

de la  Llei  39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques,  i serà exposada al 
públic en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, en els panells informatius del Centre Sociocultural i  en la pàgina web municipal 
www.leliana.es./es/page/subvencions 
 

CRITERIS PUNTUACIÓ 
TECNICA LITERÀRIA I ESTIL 0 A 10 punts 
CREATIVITAT I ORIGINALITAT DE L’OBRA 0 A 10 punts 
GRAMÀTICA, CORRECIÓ TEXT I PRESENTACIÓ 0 A 10 punts 
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Aquesta resolució posa fi a la via administrativa. Contra aquesta podrà interposar-se potestativament recurs de 
reposició, previ al contenciós-administratiu, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà a la data de la seua notificació, o 
impugnar-se directament davant la Sala contenciosa administrativa, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana 
en el termini de dos mesos, comptats des de l'endemà a la data de la seua notificació, sense perjudici que s’utilitzen qualsevol 
altre que considera oportú. 

 
OCTAVA.- IMPORT I PAGAMENT DELS PREMIS I JUSTIFICACIÓ 

 
Resolta la concessió dels premis de cadascuna de les  categories i modalitats, per l'Alcaldia s'ordenarà el pagament 

prèvia realització dels tràmits reglamentaris necessaris.  
 
L'abonament dels premis es realitzarà mitjançant transferència bancària, d'acord amb les dades aportades pels 

beneficiaris  en la fitxa de manteniment de tercers que presente a aquest efecte. 
Els premis s'entenen justificats amb la presentació de les obres i la decisió adoptada pel Jurat que es plasmarà en una 

acta, així com amb la concessió dels mateixos en la data en què s’efectués l'acte públic de presentació de les obres guanyadores. 
 

NOVENA.-RENÚNCIA 
 
Els autors de les obra,   podran,  en qualsevol moment, renunciar a la seua participació  en el concurs. Renúncia, que 

haurà de comunicar-se de manera escrita i expressa.  
 

DECIMA.- DEVOLUCIÓ DE LES OBRES 
 
Els relats no premiats, això és el contingut del sobre A), podran ser retirats per les persones autores, prèvia acreditació 

de la seua personalitat, o prèvia autorització a un tercer degudament efectuada, en el termini comprés entre l'11 de gener fins al 
12 de febrer de 2021, en les oficines administratives del Centre Sociocultural, en horari, de les 9:00h a les 14:00h, de dilluns a 
divendres.  

Si transcorregut aquest termini els/les participants- interessats/as, no han recollit els relats presentats es considerarà 
que han sigut cedits en aquest Ajuntament, no fent-se responsable aquesta Administració Local, de les pèrdues o danys que  
puguen patir . 

 
DECIM PRIMERA.- DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I IMATGE  

Amb la participació en el present concurs, els autors de les obres guanyadores, després de la resolució del mateix i 
lliurament dels premis: 

 
- De conformitat amb el que preveu la Llei de propietat intel·lectual, els autors seleccionats, o en el seu cas, els pares o 

els tutors legals dels autors dels treballs seleccionats,  sense perjudici dels drets morals que els corresponen, cedeixen  
a l'Ajuntament de l'Eliana, els drets d'explotació sobre les obres. 
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- Aquests drets comprenen l'ús d'as obres seleccionades  sense finalitats lucratives. Reservant-se l'Ajuntament, el dret de 
reproducció en el futur, publicar-les i/o distribuir-les, per a això, queda expressament autoritzat per tots/es autors/as 
que han pres part en aquest Certamen, sense necessitat de cap autorització expressa addicional. 

- Així doncs, les obres guanyadores seran publicades en edició de 250  exemplars dins de l'Edició anual que efectua 
l'Ajuntament de l'Eliana per a commemoració del  CERTAMEN ESCRITS A la TARDOR VILA DE L'Eliana. 

DECIM SEGONA.-  AUTORITZACIÓ DE MENORS 
 

- Serà imprescindible l'autorització de pares, mares o tutors, que faculten a l'Ajuntament  a l'adquisició  dels drets de la 
propietat intel·lectual,  i a publicar la informació i les imatges que els autors aporten. 
Per això els menors d'edat hauran d'incloure una autorització dels seus pares o tutors legals segons el formulari que 

s'adjunta, en ANNEX II 
 

DECIM TERCERA.-  ACCEPTACIÓ DE LES BASES 
 

La participació en aquest certamen suposa l'acceptació total de les presents bases, i dels drets i obligacions que de les 
mateixes es deriven, així com les decisions acordades pel jurat, podent quedar exclòs/a tot aquell participant que incomplisca les 
mateixes. 

 
- Qualsevol incidència no prevista en aquestes normes, serà resolta pel jurat, sempre en benefici del 

certamen, sense que contra la seua decisió procedisca cap reclamació. 
 

DECIM QUARTA.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS 
 

- Les dades de caràcter personal que es recapten seran objecte de protecció de conformitat amb el que es disposa en Llei 
orgànica 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. En compliment del que es 
disposa en aquesta,  les dades personals facilitades per a aquesta convocatòria s'utilitzaran exclusivament per a la gestió del 
premi i podran ser incorporats als fitxers que conformen les bases de dades de l'Ajuntament de L'Eliana i no se cediran a cap 
tercer excepte per obligacions legals i a aquelles administracions públiques que foren les destinatàries del tractament. Podent 
exercir els seus drets d'accés, rectificació,  cancel·lació,  i oposició davant el Registre General de l'Ajuntament de l'Eliana 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
QUINZENA.- PUBLICITAT 

 
En compliment del que es disposa en els articles 17 i 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 

Subvencions, l'Ajuntament remetrà les Bases en la Base de dades Nacional de Subvencions, 
http://www.pap.minhap.gob.es/bdntrans  qui el remetrà al BOP i publicaran un extracte de la convocatòria en el Butlletí oficial de 
la província; les bases completes es publicaran en la Web municipal www.leliana.es./es/page/subvencions, en el tauler d'anuncis  
de l'Ajuntament,   i en el tauló informatiu del Centre Sociocultural, havent de remetre igualment  a la *BDNS la informació relativa 
als premiats. 

 
DECIM SEXTA.-OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS: 
 

Els beneficiaris d'aquesta subvenció tindran les obligacions establides en l'article 14 de la Llei General de Subvencions i 
les altres que resulten de l'aplicació d'aquestes bases. 

 
DECIM SETENA.- INCOMPLIMENT 



 

 

AJUNTAMENT DE L’ELIANA  (València) 
Pl. País Valencià, 3 - 46183 (L’Eliana).  Tel.- 96-275.80.30  Fax.- 96-274.37.13 - Nº R.E.L. 01461167 
C.I.F.: P4611800F 

 
 

11  

 
Si es comprova l'incompliment d'algun dels requisits establits en aquestes bases per part de l'autor o de l'obra, es 

procedirà a l'exclusió del concurs. 
 En cas que  l'incompliment afecte el guanyador i es verifique una vegada atorgat el premi, aquest haurà de procedir al 

reintegrament d'aquest, assumint les eventuals reclamacions que es pogueren produir en concepte de danys i perjudicis per part 
d'altres autors, entitats, etc. 

 
DIHUITENA.-  RÈGIM JURÍDIC 

 
Per a tots els extrems no previstos en aquestes Bases i convocatòria, serà aplicable la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 

General de Subvencions; RD. 887/2006, de Reglament de la Llei 38/2003; Reial decret legislatiu 2/2004, de Text Refós de la Llei 
d'Hisendes Locals i restant normativa de desenvolupament d'aquest; Llei 19/2013, de Transparència, de 9 de desembre de 2013; 
Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat  financera; Llei 7/1985, de 02 d'abril, *RBRL, en la 
redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i sostenibilitat  de l'Administració  Local; Ordenança 
General de Subvencions de l'Ajuntament de L'Eliana (BOP núm. 63, de 05/04/2016), ; Pressupost Municipal vigent aquest 
Ajuntament i Bases d'Execució d'aquest; i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques i Llei 40/2015 , d'1 d'octubre, de Règim Jurídic  del Sector Públic.  

 
 

DISSETENA.-  RECURSOS 
 

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, cal interposar en el termini d'un mes,  recurs potestatiu de reposició, 
davant el mateix òrgan que ha dictat l'acte, o bé, directament el recurs contenciós administratiu, davant la Sala contenciosa 
administrativa   del Tribunal Superior de Justícia de la  Comunitat Autònoma Valenciana, en el termini de dos mesos comptats des 
de l'endemà al de la seua notificació de conformitat amb el que es preveu en els article 10.1.a) i 46.1) de la Llei 29/98, de 13  de 
juliol, Reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici  que s'utilitze qualsevol altre que consideres oportú. 


