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BASES

XIII CERTAMEN DE NARRATIVA BREU
PRIMERA: es convoca el XIII Certamen de Narrativa Breu
LA SALUT I EL BENESTAR DE LES DONES. La quantia
per als premis en total serà de 2.750 €.
SEGONA: l'objecte d’este certamen és la redacció d'una
narració breu, original, inèdita i no premiada en concursos
anteriors, el contingut de la qual reflectisca la salut de les
dones, entesa com el complet estat de benestar físic, mental
i social, i no només l'absència de malaltia o de problemes
de salut.
S'establiran tres premis: un primer premi de 1.500 €, un
segon premi de 750 € i un tercer premi de 500 €. Es
publicaran els millors treballs presentats.
El crèdit pressupostari al qual s'imputaran els premis és a
càrrec de l'aplicació pressupostària EC150/23100/48100.
L'import dels premis estarà subjecte a la normativa fiscal
vigent en el moment del lliurament.
TERCERA: el termini d'admissió de treballs comença el
8 de març i finalitza el 9 de maig de 2014.
Estes bases podran ser consultades íntegrament en la pàgina
web
de
l'Ajuntament
de
València
(www.valencia.es/mujereseigualdad), així com en la mateixa
Regidoria de Benestar Social i Integració. Secció de Dones
i Igualtat i Centre Municipal de la Dona –CMIO.
QUARTA: les/els participants hauran de tindre complits
els díhuit anys en la data en què finalitza el termini de
presentació. Podran presentar-se persones de forma
individual, en grup o associacions legalment constituïdes.
Caldrà acreditar estos requisits amb la presentació del
Número d'Identificació Fiscal (DNI, NIE o Passaport) per a
la participació individual o grupal, i en el cas de participació
com a associació, a més de l'acreditació personal de les
persones participants, cal adjuntar una còpia de la inscripció
en el Registre d'Associacions i un document de l'associació
que acredite que eixes persones són associades.
No podran participar en la convocatòria les persones físiques,
jurídiques o entitats que, encara que acomplisquen els
requisits específics de participació establits, estiguen
sotmeses en alguna de les causes de prohibició per a
obtindre la condició de beneficiari/ària que establix l'article
13 de la LGS.
Amb caràcter previ a l'aprovació de l'acte administratiu de
concessió, la persona o persones que hagen obtingut el
premi hauran d'acreditar que es troben al corrent en el
compliment d'obligacions tributàries i de la Seguretat Social.

QUINTA: cada autora o autor podrà concursar només
amb una obra. L'extensió de les narracions no excedirà
de 90 línies, dos folis DIN-A4 cada un, per una cara i en
font Times New Roman i cos 12, amb un interlineat senzill
redactades en valencià o castellà.
Es podrà presentar d'una de les dos formes:
1 - per correu electrònic amb justificant de recepció a
l'adreça: ssmujer@valencia.es
Enviar un missatge que expose que desitja participar en el
Certamen LA SALUT I EL BENESTAR DE LES DONES i
adjuntar un arxiu amb el relat amb títol i firmat amb
pseudònim, i un altre arxiu amb les dades personals
i/o dades de l'associació.
Caldrà aportar-hi còpia del Número d'Identificació Fiscal,
DNI, NIE o Passaport per a la participació individual o grupal.
En el cas de participació com a associació, a més de
l'acreditació personal de les persones participants, caldrà
adjuntar-hi una còpia de la inscripció en el Registre
d'Associacions i un document de l'associació que acredite
que eixes persones són associades.
2 - en suport paper. L’entrega es farà en el registre
d'entrada municipal o per correu postal a l'adreça següent:
Certamen de Narrativa Breu “La salut i el benestar de
les dones”
Ajuntament de València
Regidoria de Benestar Social i Integració
Secció de Dones i Igualtat
C/ Amadeu de Savoia, 11
46010 València
En cas de trametre'l en suport paper, s’haurà de
presentar en un sobre amb títol i firmats amb pseudònim,
dins d'un sobre tancat, en què figurarà: XIII Certamen de
Narrativa Breu “LA SALUT I EL BENESTAR DE LES DONES”.
Dins d'este sobre s'inclourà un altre, tancat, amb una còpia
del Número d'Identificació Fiscal, DNI, NIE o Passaport per
a la participació individual o grupal. En el cas de participació
com a associació, a més de l'acreditació personal de les
persones participants, s’hi adjuntarà una còpia de la
inscripció en el Registre d'Associacions i un document de
l'associació que acredite que eixes persones són associades.
El sobre amb els treballs s’haurà de presentar a qualsevol
dels registres municipals per mitjà d'una instància dirigida
a l'alcaldessa de l'Ajuntament de València, que contindrà
les dades d'identificació personal. També s’hi podran
presentar per mitjà de qualsevol dels altres mitjans que
disposa l'art. 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú.

SEXTA: un dels tres premis guanyadors haurà de ser per al
millor relat d'una dona, grup o associació de dones.
Els premis són indivisibles i poden quedar deserts.
SÈPTIMA: el jurat valorarà tant la qualitat literària i la temàtica
dels treballs com la correcció ortogràfica de les obres presentades.
Per a la selecció i publicació dels millors treballs, davant de la
igualtat de puntuació es tindrà preferència pels escrits en valencià.
S'alçarà acta de cada reunió realitzada, que serà firmada per les
persones components del jurat. En les actes constaran totes les
decisions adoptades pel jurat.
OCTAVA: el veredicte l’haurà d’adoptar un jurat, que no serà
inferior a cinc components, nomenat per la Regidoria de Benestar
Social i Integració, la presidència del qual correspondrà a la
regidora o a la persona en qui delegue, i com a secretari, el
secretari general de l'Administració municipal o persona habilitada
en qui delegue, o funcionària/funcionari en qui es delegue.
La composició del jurat serà equilibrada entre dones i hòmens i
estarà format per les i els següents vocals, a més de la
presidència:
Vocal 1: Professional de l'àmbit de la salut i les dones.
Vocal 2: Persona relacionada amb l'escriptura, literatura o el
periodisme.
Vocal 3: Representant d'una associació de dones que treballen
en l'àmbit de la salut.
Vocal 4: Una funcionària o funcionari de l'Ajuntament de València
amb experiència en l'àrea de salut.
De les obres presentades, el jurat realitzarà una selecció final
entre les quals haurà de triar-se la guanyadora i el segon i tercer
premi.
El jurat no atorgarà més d'un premi a la mateixa persona o
associació.
La resolució del jurat serà inapel·lable i es proposarà a l'aprovació
de la Junta de Govern Local. La Regidoria de Benestar Social i
Integració donarà a conéixer la resolució en els mesos posteriors
a l’acabament del termini establit, a ser possible abans d'agost
de 2014.

La resolució del jurat es farà pública en
www.valencia.es/mujereseigualdad, així com altres informacions
relacionades amb el certamen. També es notificarà per telèfon i
correu electrònic a les tres persones guanyadores i a les dotze
els relats de les quals hagen sigut seleccionats per publicar-los,
a més de fer-ho segons el que preveu l'art. 59 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
NOVENA: els drets de reproducció de les obres premiades i
de les seleccionades per a la publicació seran propietat de
l'Ajuntament de València, la qual cosa comportarà la cessió en
exclusiva dels drets en els termes exposats en l'article 48 del
Reial Decret Legislatiu 1/1996 de 12 d'abril, pel qual s'aprova
el Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, modificada per
les Lleis 5/1998, de 6 de març (d'incorporació al dret especial
de la Directiva 96/9/CE) i 1/2000, de 7 de gener (Llei
d'Enjudiciament Civil).
DESENA: l'entrega de premis es realitzarà durant algun dels
actes organitzats per la Regidoria de Benestar Social i Integració,
en l'últim trimestre de 2014. En l'acte d'entrega de premis es
facilitarà a les persones que hagen guanyat algun premi un
diploma acreditatiu, una publicació dels 15 millors relats i un taló
nominatiu amb l'import econòmic de cada premi, al qual se li
haurà aplicat la normativa fiscal vigent.
Les persones premiades queden obligades a acudir a l'acte
d'entrega de premis, excepte justificació de força major
degudament acreditada i valorada pel jurat, i en este cas
designaran una altra persona per a arreplegar-lo.
L'Ajuntament de València no assumix les despeses de
desplaçament de les persones premiades.
ONZENA: no es tornaran els relats originals, que seran destruïts
una vegada resolts els premis.
El fet de concórrer a la convocatòria implica la subjecció a la
normativa fiscal vigent, així com a l'acceptació de les bases per
part de les persones concursants.
Qualsevol dubte en l'aplicació d'estes bases serà resolt pel mateix
jurat dels premis.
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