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ANUNCI
La Junta de Govern Local, en sessió de data 2 d’agost de 2013, aprovà inicialment les bases que han de regir els
Premis de Relats breus d’escriptura femenina “Antònia Abelló Filella”.
Les bases, que es publiquen íntegrament en el present anunci s’han sotmès al tràmit d’informació pública i s’ha
publicat l’anunci al Butlletí Oficial de la Província número 192, de data 20 d’agost de 2013, d’acord amb el que
disposa l’article 124.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, sense que s’hagin presentat
al·legacions o suggeriments, per la qual cosa, han restat definitivament aprovades.
Així per decret de la regidora delegada de l’Àrea de Benestar Social de data 30 de setembre de 2013, s’ha aprovat
la convocatòria de la 7a edició dels Premis de relats breus d’escriptura femenina Antònia Abelló Filella, corresponent
a l’any 2013, i s’ha aprovat la dotació econòmica amb càrrec a la partida 308218-232721-22699 del pressupost de
despeses de l’Ajuntament de Reus de l’any 2013, que es xifra en un import màxim de 600 euros. El termini d’entrega
dels treballs finalitzarà el 31 d’octubre de 2013 a les 13 hores a l’Oficina d’Atenció Ciutadana. El lliurament dels
premis es realitzarà a les instal·lacions del Casal de les dones, de la plaça Patacada, núm. 9 de Reus, el dia 13 de
novembre de 2013, a les 19:30 hores.
PREMIS DE RELATS BREUS D’ESCRIPTURA FEMENINA “ANTÒNIA ABELLÓ FILELLA”
1. Objecte de les bases
L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió per part de l’Ajuntament de Reus dels Premis de relats breus
d’escriptura femenina “Antònia Abelló Filella” per promoure la literatura escrita per dones.
Aquestes bases resultaran d’aplicació per a la setena edició dels esmentats premis i per a les successives que es
puguin convocar, llevat que s’aprovin unes noves bases que les substitueixin o modifiquin.
El procediment per a la concessió dels premis regulats en aquestes bases es regeix pels principis de publicitat,
transparència, lliure concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació.
2. Característiques tècniques dels relats
Els relats que es presentin a aquests Premis han de complir les característiques que seguidament s’indiquen:
El tema és lliure.
Es podrà presentar únicament un treball per autora.
El relat presentat serà inèdit, escrit en català i que no hagi estat premiat en cap altre concurs.
Els relats han de tenir una extensió mínima de 4.000 caràcters i màxima de 6.000 caràcters.
Es tindran en compte la creativitat, l’originalitat en qualsevol aspecte del treball, l’esperit analític i el valor d’igualtat
aplicable a les diverses realitats i reptes de la societat actual.

4. Presentació dels projectes i terminis
Els projectes concursants s’han de fer arribar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Reus (plaça del
Mercadal, 1, 43201, Reus) abans de les 13 h del dia 31 d’octubre de la respectiva anualitat, llevat que en la
convocatòria corresponent es determini una altra data.
Sense perjudici del que disposa l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, tots aquells projectes que es presentin a l’esmentada
oficina amb posterioritat a aquesta data no podran concórrer als premis.
El treball s’haurà de presentar en dos sobres:
1. El primer, que s’identificarà com a sobre núm.1, inclourà quatre còpies del treball en format paper amb el treball
d’una extensió mínima de 4.000 caràcters i màxima de 6.000 caràcters.
Les persones participants hauran de signar-la amb un pseudònim.
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3. Participants
Podran participar exclusivament dones majors d’edat, que no tinguin obra publicada.
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2. A part, en un segon sobre tancat, identificat com a sobre núm. 2, hi figurarà el lema o pseudònim que consti en
el projecte o treball i s’hi inclourà el nom i cognoms de la persona participant, el seu DNI, adreça, telèfon i adreça
electrònica. En aquest sobre s’inclourà també la següent documentació:
- Una declaració de coneixement i acceptació d’aquestes bases i una declaració jurada conforme aquest
projecte o treball no ha estat guardonat anteriorment.
- Una declaració jurada conforme la persona concursant no incorre en cap dels supòsits de prohibició d’obtenció
de la condició de beneficiari que preveu l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
- Un document firmat en el qual expressi la conformitat a presentar el treball i a publicar-lo, si s’escau, a la
pàgina web de l’Ajuntament de Reus, en els termes previstos a la base novena.
5. Import dels premis
La dotació inicialment prevista dels Premis és:
-1r premi: una tauleta electrònica.
-2n premi: un llibre electrònic.
L’import dels premis estarà subjecte a les retencions legalment establertes.
L’import d’aquesta dotació global o dels diferents premis podrà ésser modificat en les successives convocatòries.
6. Jurat
El jurat dels premis estarà format per les persones que es determinin en la respectiva convocatòria.
El veredicte del jurat, que serà inapel·lable, s’elevarà a la regidora delegada de l’Àrea de Benestar Social que
resoldrà sobre la concessió dels premis amb estricta subjecció a l’esmentat veredicte.
El jurat es reserva el dret de declarar algun o tots els premis deserts.

8. Condicions addicionals. Compromisos dels premiats
La participació en aquest concurs pressuposa l’acceptació de les bases.
Els projectes no premiats es podran recollir a la Regidoria de Participació i Ciutadania, Polítiques de Gènere, durant
els tres mesos següents al lliurament dels premis i només es tornaran a la persona que l’hagi presentat.
L’Ajuntament de Reus es reserva el dret de publicar els treballs premiats; a tal efecte, les persones participants
que en resultin guanyadores es comprometen a cedir de forma no exclusiva a l’Ajuntament de Reus els drets de
propietat intel·lectual corresponents a l’explotació de l’obra, per la qual cosa hauran de signar el corresponent
document de cessió com a condició d’eficàcia del veredicte del jurat.
En el cas que les persones o col·lectius facin qualsevol tipus de difusió dels projectes premiats, hauran de fer
constar la referència “Treball premiat en els Premis relats breus d’escriptura femenina “Antònia Abelló Filella”.
Regidoria de Participació i Ciutadania, Polítiques de Gènere, Ajuntament de Reus”.
Qualsevol aspecte no previst en aquestes bases o qualsevol dubte que sorgeixi en la seva aplicació serà resolt per
la Regidoria de Participació i Ciutadania, Polítiques de Gènere de l’Ajuntament de Reus.
Les dades de caràcter personal presentades pels sol·licitants al sobre núm. 2 s’incorporaran en un fitxer propietat
de l’Ajuntament de Reus als efectes exclusius de gestionar aquests premis en els termes previstos en aquestes
bases i a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Podran exercir
els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades que se subministren, adreçant-se a l’Oficina
d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament de Reus, a la plaça Mercadal, núm. 1, 43201 de Reus.
Jaume Renyer Alimbau, secretari general.
Reus, 8 d’octubre de 2013.

https://www.dipta.cat/ebop/
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7. Lliurament dels premis
El lliurament dels premis es farà en un acte determinat i organitzat per la Regidoria de Participació i Ciutadania,
Polítiques de Gènere, segons el que s’estableixi en la convocatòria.
La Regidoria de Participació i Ciutadania, Polítiques de Gènere, encarregada de la tramitació del corresponent
expedient, comunicarà personalment a totes les persones participants els relats guanyadors així com el dia de l’acte
de lliurament dels premis.

