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Altres anuncis – Premis i Honors

ANUNCI Expedient número 20182011 d'aprovació inicial de les bases 
particulars de la X edició del Concurs Internacional de Literatura Ràpida 
2018 "L'Exprés" de la Biblioteca Vapor Vell, al Districte de Sants-Montjuïc.

El dia 17 de maig de 2018 la Comissió de Govern, en ús de les atribucions delegades per 

l'Alcaldia per Decret de data 9 de març de 2018, ha aprovat inicialment les bases particulars 

de la X edició del Concurs Internacional de Literatura Ràpida (L’Exprés) de la Biblioteca Vapor 

Vell.

En compliment del que disposa l'article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que 

s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, les esmentades bases 

particulars es sotmeten a informació pública durant el termini de vint dies hàbils, a comptar 

des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci, a fi que els interessats puguin examinar 

l'expedient i hi puguin formular, si s'escau, les al·legacions que creguin adients.

En cas de no presentar-se al·legacions en el termini d'informació pública les bases particulars 

es tindran per aprovades definitivament.

BASES PREMIS X CONCURS INTERNACIONAL DE LITERATURA RÀPIDA 2018-L’EXPRÉS

PRESENTACIÓ

Per incentivar la participació en activitats culturals i apropar la biblioteca a la ciutadania, la 

Biblioteca Vapor Vell (del Districte de Sants-Montjuïc), organitza anualment, en col·laboració 

amb el Districte municipal, un concurs de literatura ràpida que té com a objectiu estimular la 

creativitat literària.

Per a la edició de l’any 2018, el Districte de Sants-Montjuïc convoca els premis de la X edició 

del Concurs Internacional de Literatura Ràpida – L’Exprés.

Les bases dels premis es detallen a continuació.

BASE PRIMERA. OBJECTE I FINALITAT

L’objecte d’aquestes bases és la regulació dels Premis del X Concurs Internacional de 

Literatura Ràpida, L’Exprés, amb la finalitat de incentivar la participació de la ciutadania en 

activitats culturals de la Biblioteca Vapor Vell.

El certamen es convoca en règim de concurrència pública, mitjançant la convocatòria d’un 

concurs. La gestió del certamen s’efectuarà respectant els principis de publicitat, 

transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no-discriminació, eficàcia i eficiència.
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BASE SEGONA. REQUISITS DE PARTICIPACIÓ

Els requisits que s’han de complir per poder participar en el concurs són els següents:

Hi pot participar tota persona que tingui, com a mínim, 16 anys.

La persona participant s’haurà de trobar al corrent del compliment de les obligacions 

tributàries i amb la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents i no tenir cap 

deute amb l’Ajuntament de Barcelona.

Cal inscriure’s a la Biblioteca Vapor Vell dintre del termini establert a la base tercera.

Els textos hauran d’ésser escrits en fulls pautats que facilitarà la pròpia biblioteca el dia 

assenyalat per a l’execució del Concurs.

BASE TERCERA. PROCEDIMENT PER PARTICIPAR I DOCUMENTACIÓ QUE S’HA DE PRESENTAR

Per participar en el concurs cal inscriure’s a la Biblioteca Vapor Vell. El període d'inscripció 

serà de l’1 d’octubre fins a les 10:15 h del 10 de novembre.

La inscripció és gratuïta, i es pot fer en presencialment a la Biblioteca Vapor Vell (passatge 

del Vapor Vell s/n), o bé telefònicament trucant al telèfon 93 409-72-31).

Les places són limitades, fins a un màxim de 55 persones.

Les consignes a partir de les quals s’haurà d’escriure el text es donaran a conèixer en el 

moment de començar el concurs.

Els textos s’hauran d’escriure en fulls pautats que facilitarà la biblioteca i hauran de ser en 

català o en castellà. Hauran d’ocupar com a màxim dos fulls escrits per una sola cara, amb un 

màxim de 30 línies escrites (unes 3.000 lletres).

La il·legibilitat cal·ligràfica (contrastada pels Jurat) pot ser motiu d’exclusió.

L'activitat es durà a terme en una única sessió a la Biblioteca Vapor Vell (passatge del Vapor 

Vell, s/n), el dissabte 10 de novembre, a les 10:30 h del matí.

Es concediran 90 minuts per a la redacció dels textos, i al final d’aquest temps les persones 

participants hauran d’haver lliurat els treballs al Jurat.

Les persones concursants que vulguin optar als premis hauran de lliurar els originals al Jurat.

El mateix dia, a les 17 h, a la biblioteca es farà públic el veredicte final.

Després de l'activitat, els textos seran retornats a aquelles persones participants que ho 

sol·licitin. La biblioteca se’n quedarà una còpia per a la seva col·lecció local.

BASE QUARTA. EL JURAT

El Jurat estarà format per persones vinculades al món de la literatura. La composició del Jurat 

es farà pública al tríptic que s’editarà del Concurs Internacional de Literatura Ràpida 2018.
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La condició de membre del jurat serà incompatible amb la de participant al concurs.

Seran funcions del jurat:

Decidir quins textos seran admesos a concurs.

Resoldre qualsevol assumpte relacionat amb els textos que es presenten al concurs.

Emetre el veredicte dels textos premiats.

Resoldre qualsevol incidència que pugui sorgir de l’execució del concurs.

L’actuació del jurat estarà subjecta als criteris de valoració establerts en les bases del 

concurs, i en tot allò que no hi estigui previst, ajustarà la seva actuació al que disposa la 

normativa de règim local en relació als òrgans col·legiats.

Els acords del jurat s’adoptaran per majoria simple de vots dels seus membres i el seu 

veredicte serà inapel·lable.

Si, a criteri del jurat, cap dels textos presentats no reuneix els requisits suficients per ser 

guardonat, el premi podrà declarar-se desert.

BASE CINQUENA. CRITERIS DE VALORACIÓ

El jurat, en el moment d’emetre el veredicte, tindrà en compte els criteris de valoració que 

s’enumeren a continuació:

Adequació a la temàtica plantejada.

Qualitat del text.

Originalitat.

BASE SISENA. MODALITATS PREMIS

Els premis del concurs són:

Per a la persona guanyadora un premi de 250 € bruts i una cafetera.

I per a la persona finalista, un premi de 125 € bruts i una cafetera.

Les dues persones premiades rebran un diploma acreditatiu.

Als imports dels premis se’ls aplicarà les retencions corresponents i es pagaran mitjançant 

transferència bancària al compte que les persones guanyadora i finalista designin a l’efecte.

BASE SETENA. PUBLICACIÓ TREBALLS PREMIATS

El treball guanyador i el finalista seran reproduïts al web de la Biblioteca Vapor Vell o en 

publicacions gratuïtes del propi centre.

26 de juny del 2018 CSV: 85e1-ba94-195c-413d



GASETA MUNICIPAL

4
gaseta@bcn.cat               barcelona.cat/gasetamunicipal                 DLB-5.656-2007

BASE VUITENA. AUTORIA, PROPIETAT INTEL·LECTUAL I CESSIÓ DE DRETS

Les persones participants assumeixen l’autoria i originalitat de les seves obres.

L’organització no es fa responsable de l’ús inadequat dels drets de la propietat intel·lectual 

dels autors i autores de les obres.

Les persones participants garanteixen, amb total indemnitat per a l’organització convocant 

d’aquest premi, el caràcter inèdit en tot el món de l’obra presentada i la titularitat en 

exclusiva sense cap càrrega ni limitació de tots els drets d’explotació sobre l’obra.

Amb la presentació de les obres, les persones participants autoritzen a l’Ajuntament de 

Barcelona la reproducció, distribució i comunicació pública total o parcial de les obres 

mitjançant diversos formats i plataformes sempre que aquestes emissions no tinguin un 

objectiu comercial i estiguin dirigides a la difusió de la convocatòria, a la promoció dels autors 

i de les autores que hi han participat i/o a la promoció de l’art i la cultura.

Les persones participants autoritzen Biblioteques de Barcelona i a l’Ajuntament de Barcelona 

perquè la seva imatge, incloent-hi noms, cognoms i veu, en el seu cas, pugui ser reproduïda i 

publicada a través de qualsevol mitjà, incloent-hi Internet i xarxes socials a les quals es tingui 

un compte, únicament i exclusivament amb allò que tingui relació amb el Concurs 

Internacional de Literatura Ràpida.

La cessió es fa gratuïtament, sense límit de temps i per a l’àmbit territorial mundial.

L’Ajuntament de Barcelona es reserva el dret de no publicar les participacions que no 

consideri apropiades.

Les persones participants eximeixen l’organització convocant d’aquest premi de qualsevol 

responsabilitat derivada dels continguts i de l’ús que facin de les obres terceres persones.

En cas de nova edició de les obres premiades, caldrà que les autores i els autors facin constar 

en els materials de difusió i publicitat la frase “Aquesta obra ha rebut el Premi…” d’acord amb 

la normativa d’imatge corporativa de l’Ajuntament de Barcelona.

En cas de comprovar-se que les persones premiades no són autores de les obres originals, 

estan obligades a reintegrar a l’Ajuntament de Barcelona – Districte de Sants-Montjuïc 

l’import de la dotació econòmica atorgada com a premi, sense perjudici de l’exigència de les 

responsabilitats que s’escaiguin. Per fer efectiu l’import a retornar, al qual s’afegiran els 

interessos de demora corresponents, es podrà procedir per la vida del constrenyiment quan 

no es retorni el reintegrament de manera voluntària.

En tot moment es complirà allò que regula la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de 

caràcter personal i la normativa que la desenvolupa.

BASE NOVENA. ACEPTACIÓ DE LES CONDICIONS DE LA CONVOCATÒRIA.

La formalització de la inscripció suposa l'acceptació d’aquestes bases i qualsevol incidència no 

prevista en les mateixes serà resolta pel Jurat des del moment de la seva constitució.
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Les persones participants que no compleixin aquestes bases no seran admeses a concurs.

Per tot allò no contemplat en aquestes bases s’aplicarà la legislació vigent.

Barcelona, 13 de juny de 2018. El cap del Departament Serveis Jurídics-Secretaria del 

Districte de Sants-Montjuïc, Juan Carlos Parejo Perogil.
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