
  Número 1

Butlletí Oficial de la Província de Lleida Dilluns, 2 de gener de 2023

Número de registre 11363

CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ

Edicte d’aprovació inicial de les Bases per a la concessió de Premi de relats curts del Consell Comarcal del
Segrià (Expedient número 3718/2022)

Per acord de Ple del Consell Comarcal en sessió extraordinària, de 23 de desembre de 2022, s’ha aprovat
inicialment la modificació de les Bases per a la concessió de Premi de relats curts del Consell Comarcal del
Segrià. Es transcriuen tot seguit per tal que per un termini mínim de 30 dies, mitjançant anunci publicat en el
Butlletí  Oficial  de la Província  i  en el  Tauler  d’anuncis  de la Corporació,  puguin  examinar l’expedient  i
formular les reclamacions i els suggeriments que estimin pertinents. De no presentar-se reclamacions o
suggeriments, en l’esmentat termini, es considerarà aprovat definitivament sense necessitat d’acord exprés
pel Ple.

BASES
per a la concessió de Premi de relats curts del Consell Comarcal del Segrià

1a. Objecte i règim jurídic
L’objecte d’aquestes Bases és regular el Premi de relats curts del Segrià, que convoca el Consell Comarcal
del Segrià, per fomentar la llengua catalana i promocionar la comarca del Segrià a través de la narrativa.

En  allò  que  no  disposen  aquestes  Bases,  s’aplicaran  amb  caràcter  supletori  les  disposicions  legals  i
reglamentàries  vigents  que  regulen  l’activitat  de  les  administracions  públiques  i,  en  concret,  el  Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals així com
les  qüestions  relatives  al  procediment  que  resultin  d’aplicació  de  conformitat  amb  la  Llei  39/2015  d’1
d’octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.

2a. Destinataris
Poden participar-hi totes les persones residents a la Unió Europea que el dia de finalització del termini de
presentació de sol·licituds de participació hagin complert 16 anys.

3a. Característiques de les obres
Els relats que es presentin a aquest premi hauran de complir els següents requisits:
- Han d’estar escrits en llengua catalana.

- La temàtica ha de referir-se a la comarca i/o als municipis del Segrià i ha d’incloure fets i esdeveniments
versemblants.  Es  pot  presentar  qualsevol  referència  de  suport  a  l’esdeveniment  (retalls  de  diari,
fotografies...). Aquest complement al text serà valorat pel Jurat però no es publicarà en cas que el text resulti
guanyador o finalista.

- Els relats han de ser inèdits, no premiats en cap altra convocatòria i signats per un únic autor o autora.

- Els treballs s’han de presentar en format DIN A4, amb la tipografia Arial, cos 12, a doble espai. L’extensió
no pot excedir els 10 fulls, les pàgines han d’estar numerades en el peu de pàgina

4a. Convocatòria del concurs
Per Decret de Presidència s’aprovaran les corresponents convocatòries del premi, en què es concretaran
els aspectes següents:
- Anualitat o període que comprendrà la convocatòria.
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-  L’import  del  premi i  de l’accèssit,  si  n’hi  ha,  que es fixarà d’acord amb la consignació pressupostària
prèviament assignada per aquest concepte.

- Termini i forma per a la presentació de relats.

- Composició del Jurat i designació de la persona que exercirà la secretaria del Jurat, que no en formarà part
i actuarà amb veu però sense vot.

- Qualsevol altra dada o element necessari per a la concreció de les condicions de presentació.

5a. Condicions per a la presentació
- S’admetrà una única obra per autor o autora.

- Els treballs es poden lliurar presencialment a la seu del Consell Comarcal del Segrià i per correu postal
certificat (carrer del Canyeret, 12, 25007 Lleida) o a través de la Seu electrònica del Consell Comarcal del
Segrià per instància general. https://ccsegria.eadministracio.cat

- En cas de presentar-se en format paper, s’han de fer arribar dos exemplars de l’obra (sense grapes ni
enquadernats) en un sobre tancat, a l’exterior del qual hi ha de constar el títol de l’obra i l’anotació “Premi de
relats curts del Segrià”. A l’interior, s’ha d’incloure una plica o sobre tancat dins del qual ha d’haver la butlleta
d’inscripció i fotocòpia del DNI.

- En cas de ser menors d’edat, caldrà incloure també dins el sobre tancat el document d’autorització signat
pel tutor legal, el model del qual es facilitarà en la convocatòria.

- Si es presenta en format electrònic, s’han d’enviar dos fitxers en format pdf. Un ha d’incloure el relat i s’ha
d’anomenar amb el títol del relat.pdf. L’altre fitxer ha de contenir la plica; aquest s’ha d’anomenar amb el títol
del relat_plica.pdf.

- Les característiques tipogràfiques de l’obra i la informació que s’ha d’adjuntar han de ser les mateixes que
si es presentés en format paper.

- Cal que les obres es presentin de manera anònima. El text únicament ha d’incloure el títol del relat.

- Tots els treballs seran admesos pel secretari del certamen, qui en garantirà els drets de custòdia d’acord
amb el procés de deliberació i selecció dels guanyadors.

La presentació de treballs  implicarà l’acceptació íntegra tant  d’aquestes Bases com de la corresponent
convocatòria.

6a. Esmena de la sol·licitud i/o documentació complementària
Si  la  sol·licitud  o  la  documentació  no  reunissin  els  requisits  exigits  en  les  presents  Bases,  el  Consell
Comarcal requerirà a l’interessat per tal que en el termini de deu dies hàbils s’esmenin les mancances o
s’acompanyin els documents preceptius, amb indicació que, si no es complís amb el requeriment, se’l tindrà
per desistit de la seva petició, en els termes que preveu l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.

7a. Composició del Jurat i procés de selecció
El Jurat estarà format per persones relacionades amb el món de la llengua i de la literatura catalanes i per
representants del Consell Comarcal del Segrià.
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El Jurat proposarà els relats guanyadors i elevarà aquesta proposta a la Presidència de l’ens comarcal, que
per Decret assenyalarà l’obra guanyadora i els accèssits que es considerin atorgar.

El Jurat interpretarà, deliberarà i resoldrà aquestes Bases en les condicions que, extraordinàriament, ho
requereixin.

El premi es pot declarar desert en cas que el Jurat cregui que cap de les obres presentades no assoleix la
qualitat mínima necessària per publicar-se. El veredicte del Jurat és inapel·lable.

8a. Publicació de l’obra guanyadora
L’obra guanyadora i  l’accèssit  que es concedeixi  formaran part d’una publicació promoguda pel  Consell
Comarcal  del  Segrià.  En  l’esmentada  publicació,  s’hi  podran  incloure  altres  obres  que  no  hagin  estat
premiades.

La decisió de publicar el relat recaurà en els autors i autores, que hauran de signar un contracte d’edició
amb el Consell Comarcal del Segrià, una vegada comunicada la proposta del Jurat.

Les obres guanyadores i finalistes seran revisades pel Servei Comarcal de Català del Segrià del Consorci
per a la Normalització Lingüística per a la seva publicació.

A les autores i als autors dels relats guanyadors i finalistes que formin part de la publicació se’ls requerirà el
relat en format Word per facilitar-ne la revisió.

9a. Consideracions respecte els treballs guanyadors
El Consell Comarcal del Segrià es reserva els drets d’edició i reproducció dels treballs guanyadors.

En qualsevol circumstància, el Consell Comarcal del Segrià garanteix l’autoria dels relats, tal com estableix
la legislació vigent.

10a. Difusió
El Consell Comarcal del Segrià farà difusió de la convocatòria del concurs, de les diferents fases del procés
així com de la resolució final, a través del tauler electrònic del web del Consell Comarcal:  www.segria.cat,
dels ajuntaments de la comarca del Segrià i qualsevol altre mitjà que es consideri convenient i en garanteixi
la màxima divulgació.

11a. Vigència de les Bases
Aquestes Bases entraran en vigor transcorregut el termini de 15 dies previst a l’article 65 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del règim local i es mantindran vigents mentre no se n’aprovi la seva
modificació o derogació expresses pel Ple comarcal.

Lleida, 23 de desembre de 2022
El president, David Masot Florensa
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