LA REGIDORIA DE CULTURA, JOVENTUT I PROMOCIÓ LINGÜÍSTICA DE L’AJUNTAMENT
DE PICASSENT CONVOCA LA XXXV EDICIÓ DELS “PREMIS PICASSENT, CRISTÒFOR
AGUADO I MEDINA”, D’ACORD AMB LES BASES SEGÜENTS:
1 PARTICIPANTS:
Podran sol·licitar la seua participació, de forma individual o col·lectiva, en totes les modalitats
convocades, les persones físiques, majors d'edat, que no estiguen incloses en les exclusions
previstes en l’article 13 de la Llei General de Subvencions ni pendents de justificar subvencions
anteriors i que estiguen al corrent d’obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Picassent. Així
mateix, hauran d’estar al corrent de les obligacions fiscals i tributàries i, si escau, amb la
Seguretat Social.
A més a més, en el cas de les modalitats locals de narrativa i poesia, caldrà estar
empadronat/da a Picassent a dia 1 de gener de 2018.
Es podran presentar fins a un màxim de 3 treballs en cadascuna de les modalitats, però no es
podrà acumular més d'un premi. Les persones guanyadores en qualsevol de les modalitats dels
Premis Picassent de l’edició 2017 no podran optar a cap premi.
REQUISITS DE LES OBRES
Els treballs presentats estaran escrits en valencià. Hauran de ser originals, inèdits i no haver
estat premiats en cap altre concurs.
2. CONDICIONS GENERALS DE PRESENTACIÓ
Els originals de totes les modalitats (excepte el de Portada) es presentaran per quadruplicat i
també en suport digital.
Els treballs per a qualsevol de les modalitats es presentaran amb pseudònim, i seran nuls tots
aquells que porten dades identificatives sobre l’autor/a del treball.
Els treballs s’entregaran en sobre tancat, adreçat a la Regidoria de Cultura, Joventut, Festes i
Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Picassent, fent constar en l’exterior del sobre XXXV
EDICIÓ del Concurs de Premis Picassent, Cristòfor Aguado i Medina 2018, la modalitat a què
concorre (Narrativa, Poesia o Projecte singular d’investigació local) i el títol o pseudònim triat.
S’adjuntarà en el mateix sobre, un altre sobre tancat en la part exterior del qual es farà constar
el pseudònim triat, que serà el mateix que aparega en el treball, i en l’interior del qual estarà la
sol·licitud de participació, segons el model annex a les bases presents i que es pot descarregar
de la web de l’Ajuntament o sol·licitar-lo a la Casa de Cultura o a l’Ajuntament de Picassent; en
què constaran les dades personals de l’autor/a i es formularà declaració de no estar dins de les
exclusions previstes en l’article 13 de la Llei 28/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions.
Abans d’introduir la sol·licitud de participació en el sobre, haurà de ser datada i segellada pel
funcionari del Registre General de la Casa de Cultura o pel funcionari de Correus, en el cas de
ser certificada per correu administratiu.
3. CONDICIONS ESPECIALS DE PRESENTACIÓ PER A CADA UNA DE LES MODALITATS
a) NARRATIVA:
Els treballs tindran una extensió mínima de 5 fulls DIN-A4 i màxima de 10, a doble espai i
s’emprarà la font Times New Roman de 12 punts.
b) POESIA:
Els treballs tindran una extensió mínima de 100 versos i màxima de 300, a doble espai i
s’emprarà la font Times New Roman de 12 punts.
c) PROJECTES SINGULARS D’INVESTIGACIÓ LOCAL
Consistirà en un projecte explicatiu del treball a realitzar. El temps per a desenvolupar el
projecte serà com a màxim d’un any.
L’objectiu del premi és promoure la realització d’estudis sobre la realitat local en diferents
àmbits i moments històrics, per tal de contribuir a millorar el seu coneixement.
Els projectes tindran una extensió màxima de 10 fulls per una sola cara.
Podran ser individuals o realitzats en equip.
Els projectes s’acompanyaran de la documentació següent:
c.1) memòria del treball que es realitzarà amb indicació del tema, justificació, fonts i
metodologia.

c.2) currículum de les persones autores del projecte (amb sobre tancat sense dades
identificatives).
d) PORTADA DEL LLIBRE DE FESTES
Les obres que opten a aquest premi hauran de tindre unes dimensions de 30cm de base per 42
cm d’altura (A3).
La tècnica serà necessàriament fotogràfica, tot i que es poden incloure mètodes informàtics,
tenint en compte que es valorarà que el treball permeta una reproducció òptima en impremta.
La temàtica serà lliure, però sempre fent referència a algun tema relacionat amb Picassent, i es
valorarà de forma molt positiva l’originalitat de l’obra. Els originals hauran de presentar-se
impresos amb bona qualitat i aportar un DVD amb la còpia de la fotografia, preferiblement en
format RAW. La fotografia presentada no podrà haver sigut premiada en cap concurs, ni tindre
cap menció d’honor.
El treball premiat es publicarà, sempre que l’edició del llibre ho crega adient, com a portada del
Llibre de Festes Patronals de setembre de 2018. Igualment, si el jurat i/o organització ho
considerar oportú, el treball premiat (o qualsevol altre dels presentats que el jurat poguera
recomanar) s’editarà dins del mateix llibre de festes per a qualsevol recurs que requerisca
l’edició de la publicació.
4. TERMINI
El període d’admissió d’originals s’obrirà el dia de la publicació d’aquestes bases al Butlletí
Oficial de la Província i finalitzarà a les 14 hores del 30 de juny de 2018. Per a aquells treballs
que s’envien per correu postal es considerarà com a data de presentació la mostrada en el
mata-segells.
5. LLOC DE PRESENTACIÓ
Els treballs podran ser entregats en mà, en horari de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres o
enviats per correu certificat, lliure de despeses per a l'Ajuntament, a l'adreça següent:
REGISTRE GENERAL DE LA CASA DE CULTURA DE PICASSENT
C / Jaume I, 15- 46220 Picassent (València).
Tel: 96.123 58 59.
6. PREMIS
L'Ajuntament establix els següents premis al millor treball considerat pel Jurat en cada
modalitat.
-1r Premi Narrativa, dotat amb 600 €.
-1r Premi Poesia, dotat amb 600 €.
-1r Premi Projectes Singulars d’Investigació Local, dotat amb 1.400 €.
-1r Premi Portada Llibre de Festes, dotat amb 200 €.
-Publicació en el Llibre de Festes.
L'Ajuntament estableix, a més, en les modalitats de narrativa i poesia, un premi local al millor
treball d'un autor o autora veí/veïna de Picassent i que prèviament no haja estat premiat com a
premi absolut d'aquestes modalitats.
-Premi Local de Narrativa, dotat amb 200 €.
-Premi Local de Poesia, dotat amb 200 €.
L'import dels premis quedarà subjecte a les retencions fiscals que marque la llei.
Els premis es lliuraran en el lloc i en la data que s’anunciarà oportunament.
-L'import del premi de la modalitat “Projecte Singular d’Investigació Local” es donarà en dos
terminis:
El primer, de 600 €, en el moment de l'adjudicació al projecte seleccionat com a millor projecte.
La resta, és a dir, 800 € quan s’entregue el treball definitiu.
-Si no es realitza el projecte seleccionat, la persona es compromet a reintegrar l'import rebut.
7.-JURAT

El jurat serà nomenat per la Junta de Govern Local a proposta de la Regidoria de Cultura
d'aquest Ajuntament, i estarà constituït per persones vinculades al món de la literatura i la
investigació, sent el seu nombre de components imparells. Les funcions de secretari del jurat
seran exercides per un funcionari/a municipal.
Cap de les persones membres del jurat podrà participar en aquest certamen.
El veredicte del jurat és inapel·lable i es poden declarar deserts els premis si cap dels treballs
presentats reuneix la qualitat exigible. Qualsevol imprevist que no conste en les bases presents
serà resolt pel jurat.
Pel que fa als premis d’autors locals de les modalitats de narrativa i poesia, el jurat els
adjudicarà necessàriament després d’haver decidit els premis absoluts i, per tant, després de
tindre ja obertes les pliques amb les dades personals.
8. CRITERIS DE VALORACIÓ
En totes les modalitats convocades es valorarà, amb un estricte criteri d'objectivitat, la qualitat
literària i/o artística dels treballs presentats, la documentació emprada, la investigació i la
innovació creativa. Tots els criteris tindran el mateix pes relatiu per a realitzar la valoració de les
sol·licituds.
9. ÒRGAN MUNICIPAL COMPETENT I PUBLICITAT DELS PREMIS CONCEDITS
Els premis seran adjudicats per la Junta de Govern Local als autors/es proposats/des pel Jurat,
abans de tres mesos comptadors des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.
La resolució d’adjudicació es farà pública en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en la pàgina
web.
10. PUBLICACIÓ DE LES OBRES SELECCIONADES
Els treballs premiats podran ser editats en una publicació exclusiva dels premis o bé en
qualsevol altra publicació de l’Ajuntament de Picassent. Els premis locals de narrativa i poesia
es publicaran o no en funció de les circumstàncies que puguen concórrer en cada convocatòria
dels Premis Picassent. El treball guanyador de la modalitat de Portada del Llibre de Festes es
publicarà com a portada del Llibre de Festes de setembre de 2018. Igualment, si el jurat i/o
l’organització ho considerara oportú, el treball premiat (o qualsevol altre dels presentats que el
jurat poguera recomanar) s’editarà com a Cartell Anunciador de les Festes.
Igualment, la Regidoria de Cultura es reserva el dret de publicar qualsevol treball que siga
recomanat pel jurat.
11. CESSIÓ DE DRETS DE LES OBRES PREMIADES
Els/les autors/es de les obres premiades cediran a l’organització de forma gratuïta els drets
d’explotació, consistents en la reproducció, distribució i comunicació pública, les quals es faran
sempre amb el reconeixement de la seua condició d’autor/a, excepte manifestació en contra
d’això. Els/les concursants es responsabilitzaran totalment que no existisquen drets a tercers
en les obres presentades, ni cap reclamació per drets d’autor.
12. OBRES NO PREMIADES
Les obres no premiades podran ser retirades pels autors/es en el termini d’un mes a partir de
l’adjudicació a la Casa de Cultura de Picassent. La resta passaran a ser propietat de
l’Ajuntament.
13. AUTORITZACIÓ SOBRE DADES PERSONALS
D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, les dades personals
obtingudes per a la participació en el concurs s’incorporaran a un fitxer, responsabilitat de
l’Ajuntament de Picassent, que té com a finalitat la gestió de les activitats programades. Les
dades necessàries i suficients podran comunicar-se als mitjans de comunicació i publicar-se en
la web municipal. En tot cas, es tractaran d’acord amb la normativa de protecció de dades
vigent. Els/les interessats/des podran exercitar els drets d’accés, rectificació, modificació i
oposició envers l’Ajuntament de Picassent.
14. ACCEPTACIÓ DE LES BASES
La presentació de qualsevol original als Premis Picassent suposa l’acceptació íntegra de totes
les bases.

15. REINTEGRAMENT
Procedirà el reintegrament del premi en el cas que s’haja obtingut per mitjà de falsedat en
qualsevol de les condicions requerides, o ocultant aquelles que ho hagueren impedit.
16. PUBLICITAT DE LA CONVOCATÒRIA
Les bases presents es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província, sense perjuí de la seua
inserció íntegra en el tauler d’edictes i en la pàgina web de l’Ajuntament.

