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CONVOCATÒRIA IV CONCURS DE MICRORELATS DE GODELLA (2018)

La  Regidoria  de  Joventut,  Biblioteca  i  Promoció  del  Valencià  pretén  fomentar  la
lectura i la participació mitjançant la convocatòria d’un concurs de creació literària.

D'altra banda, l'Ajuntament de Godella va publicar en el Butlletí Oficial de la Província
de València de data 26 d'octubre de 2006, l’ Ordenança General de Subvencions i,
en data 18 de gener de 2018 va ser aprovat, en sessió de la Junta de Govern Local
ordinària, el Pla Estratègic de Subvencions per al període 2018-2020 i es va publicar
en el Butlletí Oficial de la Província número 43, d'1 de març de 2018.

D'acord amb la citada normativa aplicable cal procedir a l'aprovació de la present
convocatòria  que  s'ajustarà  al  previst  en  l'article  23  de  la  Llei  General  de
Subvencions.

Pels motius exposats, la Regidoria de Joventut, Biblioteca i Promoció del Valencià
proposa celebrar el "IV CONCURS DE MICRORELATS 2018", tenint en compte els
següents punts:

CONVOCATÒRIA

I. OBJECTE

La regidoria de Biblioteca convoca el  “IV Concurs de Microrelats 2018” de creació
literària.

Este premi està inclòs dins de la Línia 1.Promoció/Fomente de l'activitat associativa i
de participació dels ciutadans en la promoció de l'esport, l'educació, la cultura, l'oci,

Página 1 de 16



Ajuntament de GODELLA (València)
C.I.F.  P 46-13700-F    c/ Major,45   Telèfons   96 363 80 56 / 96 363 87 08    Fax  96 364 53 92

festes i temps lliure, la protecció del patrimoni històric-artístic, la igualtat de gènere, la
joventut,  la  tercera  edat,  el  turisme,  la  protecció  del  medi  ambient,  la  salut  i
l'agricultura del Pla Estratègic de Subvencions aprovat per al període de 2018-2020.

II. RÈGIM JURÍDIC

La concessió del premi s'efectuarà mitjançant el règim de concurrència competitiva i
es  regirà  pel  previst  en  esta  convocatòria  i  per  les  següents  normes:

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS)
Reglament General  de subvencions, aprovat  pel Reial  decret 887/2006, de 21 de
juliol (RGS).
Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (LBRL).
Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual es va aprovar el Text Refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL).
Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  del  Procediment  Administratiu  Comú  de  les
Administracions Públiques (PAC).

Pressupost municipal de l'Ajuntament de Godella i les seues Bases d'execució.

III. FINANÇAMENT

Els  premis  es  concediran  amb  càrrec  a  la  partida  pressupostària  3321-48000
«Premis  Microrelats»  del  Pressupost  de  l’Ajuntament  de  Godella  aprovat  per  al
exercici 2018, dotada amb un import total de 1.000,00€.

L'adjudicació  de  les  subvencions  queda  supeditada  al  fet  que  per  part  de  la
Intervenció Municipal s'expedisca la corresponent certificació d'existència de crèdit
adequat i suficient.
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IV. PARTICIPANTS

Pot participar-hi qualsevol persona física, major de 18 anys i resident a Espanya. 

Els sol·licitants dels premis hauran de complir els següents requisits:

• Estar al corrent en les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
• No incórrer en cap de les circumstàncies que impossibiliten l'obtenció de la

condició  de  beneficiari,  segons  l'article  13  de  la  Llei  38/2003,  de  17  de
novembre, LGS.

V. CONVOCATÒRIA I NOTIFICACIONS

La  convocatòria  del  premi  es  publicarà  en  la  Base  de  Dades  Nacional  de
Subvencions, en el BOP de València i en la pàgina web municipal (www.godella.es),
de la biblioteca (www.bibliotecagodella.com) i en xarxes socials.

Les  successives  comunicacions  i  notificacions,  que  resulten  necessàries,  es
realitzaran a través del Tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Godella, tenint efectes
des de la seua publicació en este mitjà, de conformitat amb l’article 45 b), de la Llei
39/2015, de l’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques i substituirà a la notificació personal, amb els mateixos efectes. Així mateix
es farà difusió a través de la pàgina web de la biblioteca (www.bibliotecagodella.com)
i xarxes socials.

VI. LLOC, TERMINIS I FORMA DE PRESENTACIÓ

Les inscripcions al concurs de microrelats és gratuït. 
Les  sol·licituds  de  participació  hauran  de  presentar-se  en  l’Oficina  d’atenció  al
Ciutadà de l’Ajuntament de Godella (Registre General d’Entrada) i/o a través de la
seu  electrònica  de  l’Ajuntament  (https://sede.godella.es),  a  l’apartat  de  Serveis,
secció  Tauler,  subapartat  “Descàrrega  formularis”,  model  “Inscripció  Concurs
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Microrelats”. També es podran presentar en els llocs o mitjans previstos en la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques. 

Els treballs s'han de presentar per correu electrònic a l’adreça biblioteca@godella.es
indicant en l’assumpte: “CONCURS MICRORELATS 2018” i el número d’entrada de
registre del model d’inscripció presentat a l’ajuntament.

S'han d'enviar en un únic correu electrònic dos arxius o documents adjunts:

• Un arxiu amb el relat i el títol corresponent amb l'extensió .doc, en tipus de
letra Arial 12, a doble espai.

• Un  altre  amb  la  còpia  del  model  d’inscripció  de  participació  del  concurs
presentat a l’ajuntament amb el seu corresponent número de entrada.

El termini de recepció dels microrelats  comença l’1 de setembre i finalitza el 14
d’octubre de 2018. 

L’incompliment d’estes normes serà motiu d’exclusió del microrelat en la participació
del concurs.

Transcorregut el termini de presentació, es publicarà un llistat al tauler d’anuncis de
l’ajuntament dels microrelats admesos i exclosos mitjançant resolució de la regidoria
delegada.

VII. CONDICIONS DEL CONCURS

Únicament es pot presentar un microrelat per persona.

Les  obres  que  es  presenten  en  este  concurs  poden  estar  escrites  en  llengua
valenciana o castellana, han de disposar d'un títol, de no més de 10 paraules, i tenir
un màxim de 100 paraules en el cos del relat.
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Les obres han de ser originals i inèdites, no haver estat premiades anteriorment en
cap altre concurs ni estar subjectes a cap compromís d'edició. Tampoc no poden
estar pendents de la decisió en cap altre concurs en la data en què finalitze el termini
de presentació d'este ni poden presentar-se en un altre certamen fins la comunicació
final del lliurament dels premis per part del jurat.

VIII. JURAT

Per  a  concessió  dels  premis  dels  microrelats,  es  constituirà  un  jurat  designat
mitjançant resolució de la regidoria delegada què es farà públic al Tauler d’anuncis
de l’ajuntament de Godella, compost per:

a) Presidenta:  La regidora de Joventut,  Biblioteca i  Promoció del  Valencià de
l’Ajuntament de Godella.

b) Secretari/a:  Un/a treballador/a de la biblioteca, amb veu però sense vot.
c) Vocals: tres persones lligades al món de la cultura i de les lletres a proposta

de l'Ajuntament de Godella. En el cas que, per qualsevol motiu, fallara algun
dels vocals, la Regidoria de Joventut, Biblioteca i Promoció del Valencià es
reserva el dret a substituir-ho per un altre de perfil similar. 

La decisió del Jurat serà inapel·lable i es publicarà el dia 30 de novembre, segons
el procediment que s’indica en el punt XII de les presents bases. 

IX. PROCEDIMENT DEL CONCURS

Els criteris d’avaluació del jurat seran: 

1. La correcció ortogràfica i gramatical del text.

2. La creativitat i l’originalitat de l’obra.

3. Claredat  del  missatge:  L'autor  aconsegueix  transmetre  determinat  ànim  o
missatge  a  través  de  la  seua  obra  al  lector,  siga  hermètic  o  clar. 
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La puntuació de cada criteri  serà: Excel·lent (5), Molt  bo (4), Bo (3), Regular (2),

Pobre (1) .

Una vegada realitzada la valoració pel jurat, es confeccionarà un llistat de les obres
seleccionades,  de major a  menor puntuació,  amb l'objectiu  d'adjudicar els  premis
atorgats per l'Ajuntament de Godella, resultant guanyador del premi a la millor obra
aquella que haguera obtingut la major puntuació.

Els  premis  del  concurs poden quedar  deserts  si  el  jurat  considera que cap obra
s'ajusta a les exigències del certamen. 

X. PREMIS

Se seleccionaran 50 relats, els autors dels quals rebran un diploma acreditatiu i un
exemplar del llibre publicat. D'entre aquests 50 relats, se'n triarà:

• 1 relat guanyador en castellà, que rebrà 350 euros.
• 1 relat guanyador en valencià, que rebrà 350 euros.
• 5 accèssits, que rebran 60 euros cadascun. 

El relat guanyador es publicarà en el Butlletí Informatiu Municipal (BIM).

El lliurament de premis i la lectura dels relats guanyadors i seleccionats tindrà lloc a
la Biblioteca Municipal de Godella el  divendres 14 de desembre de 2018, a les
19,00 h. L'entrada serà lliure. 

En cas de no poder assistir a l'esdeveniment, les persones guanyadores i/o finalistes
podran  delegar-ne  la  recollida  en  qualsevol  altra  persona  enviant  un  correu
electrònic al secretari/a del Concurs (biblioteca@godella.es). A aquest efecte, serà
necessari  que  s'hagen  enviat,  a  aquest  mateix  correu  electrònic,  les  DADES
PERSONALS  i  l'ADREÇA POSTAL  COMPLETA,  abans de finalitzar  el  mes de
novembre de 2018, per poder efectuar l'enviament del diploma i del llibre editat per
correu al domicili corresponent.
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L'adjudicació dels  premis queda supeditada al  fet  que per  part  de la  Intervenció
Municipal  s'expedisca la  corresponent  certificació  d'existència de crèdit  adequat  i
suficient, i el pagament es realitzarà per transferència bancària.

XI. COMPATIBILITAT O INCOMPATIBILITAT DELS PREMIS

Per la naturalesa de la convocatòria, els premis seran incompatibles en altres de
similars característiques.

XII. PUBLICITAT DELS PREMIS CONCEDITS

La Base de Dades Nacional de Subvencions opera com a sistema de publicitat dels
premis atorgats per l’Ajuntament, a l’efecte, de conformitat amb l’article 18.1 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es remetrà informació
sobre les resolucions de concessió recaigudes, en els termes que estableix l’article
20 de la norma.

També es publicitarà  a través de la web de l'Ajuntament, de la biblioteca i xarxes
socials.  A més,  es comunicarà a les persones guanyadores telefònicament i  per
correu electrònic.

XIII. OBSERVACIONS FINALS

Els treballs seleccionats quedaran en propietat de l'Ajuntament de Godella i no es
retornaran als autors, els quals cedeixen els seus drets de publicació en el web i en
paper, sense afany de lucre i sempre amb l'esment de l'autor de les obres.

Els autors dels relats que participen en aquest Concurs han de ser responsables de
l'origen  de  l'obra  com  a  creació  pròpia  i  són  els  únics  responsables  de  les
reclamacions que es produïsquen per danys a tercers (plagis, danys morals, etc.).
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La participació en aquesta convocatòria implica acceptar totes i cadascuna de les
disposicions que contenen aquestes bases. Tot relat amb el qual no es complisquen
estes bases quedarà desqualificat.

Qualsevol  aspecte no previst  en la  redacció d'aquestes bases,  o  dubte sobre la
interpretació de les mateixes, s'haurà de resoldre segons el criteri del Jurat.

Regidoria de Joventut, Biblioteca i Promoció del Valencià
 Ajuntament de Godella 
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