BASES “I EDICIÓ DE CERTAMEN DE RELATS BREUS SOBRE MICROMASCLISMES” CONVOCAT
PER LES REGIDORIES D'EDUCACIÓ I IGUALTAT DE L'AJUNTAMENT D'ALTEA.
ANUALITAT 2019

Base 1. OBJECTE.
La concessió d'aquest premi- subvenció té per objecte convocar per a l'exercici 2019 el Premi
Literari de Relats Breus sobre Micromasclismes amb l'objectiu de fomentar, valorar i visibilitzar
la literatura escrita per joves com a forma d'expressió cultural i artística, i incrementar la
presència de les dones en la vida cultural i social. Tot això, en el marc dels continguts en el
vigent Pla d'Igualtat Municipal 2019-2022.

Base 2. CONDICIONS I REQUISITS DE PARTICIPACIÓ
a) Podran participar en aquest Certamen, alumnat dels IES del terme municipal d'Altea.
b) Cada autor/a només podrà presentar una obra en cada convocatòria.
c) En cap cas s'admetran relats escrits per més d'un/a autor/a.

Base 3. TEMÀTICA I REQUISITS DE LES OBRES PRESENTADES A CONCURS
a) Els treballs consistiran en relats breus, de temàtica relacionada amb experiències,
expressions, comportaments o idees preconcebudes que usem en l'àmbit quotidià i masclistes,
i que són quasi imperceptibles perquè es normalitzen per la societat patriarcal, també
anomenats “micromasclismes”.
b) Les obres literàries, presentades en valencià o castellà, hauran de ser inèdites, no
s'admetran obres premiades, reconegudes o seleccionades en altres convocatòries, certàmens,
festivals o esdeveniments similars.
c) L'extensió del relat serà màxima de 600 paraules, en folis grandària DIN-A4. Es redactaran en
format digital en Word o PDF, amb marges de 3 cm superior, inferior i esquerra i dreta, Arial 12
i interlineat 1,5 cm.
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d) En l'encapçalat de la primera pàgina del relat, haurà de figurar exclusivament el títol de
l'obra. En cap cas, el relat presentat a concurs podrà contenir les dades d'identificació del seu
autor/a. Poden utilitzar-se pseudònims si es desitja.
e) La identificació de l'autoria de l'obra presentada, o l'incompliment de qualsevol altre dels
requisits continguts en les presents Bases, serà motiu de desqualificació de la persona
participant i la seua obra serà retirada del Concurs.

Base 4. CATEGORIES DE PARTICIPACIÓ
a) Categoria A: alumnat comprés entre 12 i 14 anys.
b) Categoria B: alumnat comprés entre 15 i 17 anys.
c) Categoria C: alumnat de 18 anys en avant.

Base 5. FORMA DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS I TERMINI
a) La presentació dels relats es realitzarà a través de finestreta única en l'Oficina d'Atenció al
Ciutadà de l'Ajuntament d'Altea dirigit a la Regidoria d'Igualtat o lliurament a través de les
Coordinadores d'Igualtat de lloes IES d'Altea participants.
Les persones participants han d'emplenar el model de sol·licitud corresponent (ANNEX I),
l'arxiu en Word o PDF que es denominarà com el títol del relat que presenta a concurs.
El relat es presentarà davant el Jurat en un sobre tancat amb el títol de l'obra i/o pseudònim
de l'autor/a en el seu exterior.
b) El termini de presentació de sol·licituds serà fins al 14 de novembre del 2019.

Base 6. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ
a) La concessió d'aquest premi- subvenció s'efectua en règim de concurrència
competitiva, d'acord amb els principis d'objectivitat, transparència, igualtat i publicitat.
b) La instrucció del procediment correspon a la Regidora delegada en matèria d'igualtat,
tramitant-se la convocatòria dels Premis I Certamen de Relats Breus sobre
Micromasclismes als efectes oportuns.
c) Les sol·licituds seran resoltes, a partir de la decisió del jurat que es constituïsca a
aquest efecte.
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Base 7. EL JURAT.
a) El Jurat estarà compost per:
• Una Presidència, que ostentarà la titular de la Regidoria amb delegació en matèria
d'igualtat o persona en qui delegue.
• Una Secretaria, amb veu però sense vot, que serà la persona responsable administrativa
de la unitat tramitadora o funcionari/a en qui delegue.
• Quatre vocalies; persones de reconeguda solvència en el camp de les lletres, l'educació
i/o la igualtat d'oportunitats entre dones i homes i que es designaran per qui ostente la
delegació en matèria d'igualtat.
b) Per a assegurar la màxima imparcialitat en el procés d'elecció del relat guanyador, el
Jurat, a excepció de qui exercisca la Secretaria, no coneixerà la identitat de les autores
participants.
c) Els acords seran adoptats per majoria de vots. En cas d'empat i una vegada esgotada la
via del consens, decidirà el vot de qualitat de la Presidència.
d) El Jurat tindrà facultat per a resoldre els possibles dubtes d'interpretació de la present
convocatòria i les seues Bases, així com, la de declarar desert el concurs si estimara escassa
la qualitat dels treballs presentats o la no adequació de les obres a les Bases del Concurs.
e) La decisió del Jurat és inapel·lable.

Base 8. CRITERIS DE VALORACIÓ I PREMIS.
a) El Jurat tindrà en compte per a la valoració de les obres presentades els següents
criteris i la ponderació que a continuació s'indica, amb un màxim de 100 punts:
CRITERI

TEMA (Base 4.a)

PONDERACIÓ (màxima puntuació de
cada criteri)
45 punts

TÈCNICA
(Qualitat
literària, 40 punts
coherència narrativa, defensa dels
valors no discriminatoris ni sexistes i
la ruptura d'estereotips masculins i
femenins tradicionals, personatges)
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ORIGINALITAT

15 punts

TOTAL

100 punts

b) El Jurat seleccionarà almenys 3 relats finalistes per cada categoria, entre els quals se
seleccionaran els tres relats premiats.
c) Als/les autor/es de les obres seleccionades, se'ls farà lliurament d'un Diploma
acreditatiu del resultat de l'I Certamen de Microrelats sobre Micromasclismes.
d) L'Ajuntament d'Altea utilitzarà els relats com a material informatiu de la Regidoria
d'Igualtat.
e) Els/les autors/es de les obres premiades llegiran en Radi Altea la seua obra amb motiu
del 25 de Novembre, Dia Internacional contra les Violències Masclistes.

Base 9. CONFORMITAT I CESSIÓ DE DRETS.
a) La participació en el Concurs implica la plena conformitat i acceptació íntegra de les
presents bases.
b) L'incompliment de les Bases del Concurs, ocultació de dades, la seua alteració o
manipulació, podrà ser causa de desestimació i si escau, de reintegrament dels premis.
c) Les autores de les obres premiades, autoritzen l'Ajuntament d'Altea a reproduir les
seues obres, en els suports i materials que determinen, de manera que es puguen utilitzar,
difondre i publicar qualsevol dels relats seleccionats i premiats amb finalitats divulgatius i
sense ànim de lucre. Així mateix, mantindran els seus drets d'autora i possibilitats de
comercialitzar el seu relat.

Base 10. PLAÇ DE RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ.
a) La decisió del Jurat, es produirà, excepte causa degudament justificada, el 22 de
novembre de l'any en curs.
b) S'estableix com a mitjà de notificació o publicació de la decisió del Jurat el portal web de
l'Ajuntament: www.altea.es, sense perjudici que es puga comunicar les notificacions o
publicacions a través d'altres vies de comunicació. e) La decisió del Jurat, serà elevat a la Junta
de Govern local d'Altea, qui resoldrà el procediment. La Resolució serà publicada en el portal
web municipal de l'Ajuntament d'Altea: www.altea.es, sense perjudici que es puga comunicar
les notificacions per qualsevol altre llit de comunicació.
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c) Es considerarà suficient justificació per a l'atorgament dels premis que es concediran,
l'aportació de l'Acta de la Decisió del Jurat, en la qual figurarà la relació dels relats guanyadors i
el nom de cada autor/a; així com, la inclusió en l'expedient dels relats premiats.

Base 11. ENTREGA DE PREMIS
El lliurament dels premis s'efectuarà en el centre educatiu per la Regidora d'Educació i Igualtat
durant la setmana del 25 de novembre del 2019.
INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA.- Per a obtenir informació sobre la present convocatòria,
podran dirigir-se a la Regidoria d'Igualtat, a través del telèfon 965841300, ext. 1231, l'adreça
de correu electrònic igualtat@altea.es.
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