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CONVOCATORIA DE “XXVIII PREMIS
9 D’OCTUBRE DE CREACIÓ LITERÀRIA EN VALENCIÀ” 2020
Les bases reguladores dels premis objecte d'aquesta convocatòria van ser aprovades a través de l'Ordenança
General de Subvencions de l'Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig mitjançant acord de Ple de data 25 de febrer
de 2015, i publicades en el Butlletí Oficial de la Província núm. 83 el dia 4 de maig de 2015.(URL: http://www.dipalicante.es/bop2/pdftotal/2015/05/04_83/2015_007763.pdf).
1. PREMIS OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA.
L'objecte d'aquesta Convocatòria és establir el règim especial aplicable a l'atorgament per part de l'Ajuntament
de Sant Vicent del Raspeig, a través de la Regidoria de Cultura, dels premis de la XXVIII Edició dels Premis 9
d’Octubre de “Creació literària en Valencià de Sant Vicent del Raspeig”. La finalitat de la concessió dels referits
premis té com a objecte la promoció del valencià o la promoció de la cultura en valencià.
2. CRÈDIT PRESSUPOSTARI I QUANTIA TOTAL MÀXIMA.
La quantia total de premis ascendeix a 5.200€, i s'atorgaran amb càrrec a l'aplicació pressupostària
43.3300.48100 dels pressupostos municipals de l'Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig per a l'any 2020.
3. OBJECTE, CONDICIONS I FINALITAT DE LA CONCESSIÓ DELS PREMIS
1. L'objecte de la present convocatòria és la concessió de premis de la “XXVIII Edició dels Premis 9 d’Octubre
de “Creació literària en Valencià” per part de l'Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig.
2. Condicions per a poder ser beneficiari:
• Podrà concórrer a aquest premi qualsevol persona que ho desitge amb treballs originals i inèdits, no
premiats en altres concursos, escrits en valencià. Els premiats (guanyador i finalista) no podran presentar treballs
almenys en les dues següents convocatòries. En el cas de menors de 18 anys hauran d'acompanyar l'autorització
dels pares o tutors legals.
• En cap cas, podrà obtindre la condició de destinatari de premis qui es trobe incurs en alguna de les
prohibicions tipificades en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
3. Aquests premis tenen com a finalitat la promoció del valencià o la promoció de la cultura en valencià
4. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ
La concessió s'efectuarà en règim de concurrència competitiva mitjançant convocatòria i procediment selectiu
únic.
5. REQUISITS DE PARTICIPACIÓ
1. Podran obtindre la condició de beneficiaris dels premis de la “XXVIII Edició dels Premis 9 d’Octubre de “Creació
literària en Valencià, qualsevol persona que presente treballs que s'acullen al següent:
a. El tema serà lliure i els treballs estaran encapçalats pel títol o lema, sense cap dada d'identificació del
concursant.
b. Els treballs hauran de presentar-se enquadernats, lletra Arial 12 a doble espai i constar de:
En la modalitat de narrativa: de cinc a deu fulles.
En la modalitat de poesia: de cent a cinc-cents versos o cinc poemes.
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2. El termini de presentació de treballs serà publicat en el Tauler d'anuncis de la Corporació municipal
(URL:http://www.raspeig.es/anuncios/), després de la seua aprovació per l'Alcalde o per delegació, en el seu cas,
la Junta de Govern Local, fins al dia 1 de setembre de 2020.
3. Haurà d'enviar-se a l'Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig (Alacant), Registre General (Oficina d'Atenció al
Ciutadà – CIVIC) Regidoria de Cultura, plaça de la Comunitat Valenciana, núm. 1 CP 03690, sense perjudici dels
altres mitjans de presentació establits en l'article 16 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de
les Administracions Públiques, la següent documentació:
a. 1 sobre que continga l'Annex I i Annex II d'aquesta convocatòria, constant en l'exterior de dita
sobre: Sol·licitud per a la inclusió en la” XXVIII Edició Premis 9 d’octubre de creació literària en
valencià 2020”.
b. 1 sobre independent de l'anterior, constant en l'exterior de dita sobre:” XXVIII PREMI 9
D’OCTUBRE DE CREACIÓ LITERÀRIA EN VALENCIÀ”
En aquest sobre s'inclourà:
• 4 exemplars originals de l'obra mecanografiada a doble espai i per una sola cara,
• 1 sobre en el qual s'indicarà:
- Exterior d'aqueix sobre: el títol o lema del treball, la modalitat i la referència “XXVIII
Premi 9 d’octubre de Creació Literiària en Valencià”.
- Interior d'aqueix sobre: Dades personals de l'autor, nom i cognoms, adreça postal
completa, telèfon(s) de contacte i adreça de correu electrònic, data de naixement i
número de D.N.I.
4. No estar incurs en cap de les circumstàncies assenyalades en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions.
5. En particular, no podran obtindre la condició de beneficiaris dels premis, en els qui concórrega qualsevol de
les circumstàncies següents:
a. Estar incurs en causa de reintegrament en els termes de l'article 37 de la Llei General de Subvencions
per qualsevol subvenció econòmica concedida per aquest Ajuntament o les seues Entitats dependents.
b. No trobar-se al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries, respecte a l'Ajuntament de
Sant Vicent del Raspeig o Entitats dependents.
6. L'acreditació del compliment dels requisits o obligacions assenyalades en els apartats anteriors, s'efectuarà,
mitjançant els documents que han d'acompanyar-se a la sol·licitud en els termes establits en l'apartat 7.
7. Els requisits establits en l'apartat D de la present, es comprovaran directament per l'òrgan instructor,
mitjançant la incorporació de les certificacions i informes municipals corresponents.
6. ÒRGANS COMPETENTS PER A LA INSTRUCCIÓ I RESOLUCIÓ DEL PROCEDIMENT.
1. Iniciació:
El procediment s'iniciarà d'ofici a proposta del regidor delegat de Cultura, mitjançant convocatòria aprovada per
l'Alcalde o per delegació, en el seu cas, la Junta de Govern Local Alcalde, després d'haver sigut fiscalitzada
aquesta convocatòria pel Servei d'Intervenció d'aquest Ajuntament.
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2. Instrucció:
L'òrgan instructor, a qui corresponen les activitats de petició d'informes, avaluació de les sol·licituds, formulació
de la proposta de concessió, ho exerceix un/a funcionari/a de carrera adscrita a l'Ajuntament de Sant Vicent del
Raspeig.
Una vegada finalitzat el termini de lliurament de treballs, es donarà a conéixer oportunament la composició de la
Comissió de Valoració, que serà designada per l'Alcalde o per delegació, en el seu cas, la Junta de Govern Local,
i s'establirà el dret a la percepció pels membres del Jurat de les retribucions que s'establisquen.
El funcionament d'aquest jurat es regirà al que es disposa per als òrgans col·legiats en la Llei 40/2015 de Règim
Jurídic del Sector Públic.
3. Resolució:
Una vegada comprovat per l'òrgan instructor que els treballs compleixen el que s'estableix en el punt 5.B., el jurat
sobre la base dels criteris establits en el punt 9, efectuarà les valoracions dels treballs presentats.
Efectuades les valoracions, s'elaborarà una acta en la qual es concretarà el resultat de l'avaluació efectuada.
La Comissió de valoració podrà declarar qualsevol desert qualsevol premi.
4. Proposta de concessió:
a. L'òrgan instructor, a la vista de l'expedient i de l'informe de l'òrgan col·legiat esmentat requerirà als
proposats com premiats la presentació de la declaració responsable de trobar-se al corrent en les seues
obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social i la presentació del compte per a cobrar de
l'Ajuntament (ciutadans, no persones jurídiques) a nom del beneficiari/a del premi, segons model
existent en la web municipal (URL: http://www.raspeig.es/portal/hacienda/) i formularà proposta de
resolució per a la seua elevació pel Regidor Delegat en el seu cas, a l'òrgan competent per a la seua
resolució.
b. L'òrgan competent per a la resolució del procediment és l'Alcalde o per delegació, en el seu cas, la
Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig, qui a proposta de l'Òrgan instructor,
dictarà la resolució que procedisca, sobre concessió o denegació de la subvenció.
7. TERMINI DE PRESENTACION DE SOL·LICITUDS I DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA.
1. El termini de presentació de sol·licituds, serà a partir de l'endemà a la publicació de la present convocatòria
en el Butlletí Oficial de la Província fins al dia 1 de setembre de 2020.
2. Les sol·licituds, acompanyades de la documentació requerida, es presentaran en el Registre General de
l'Ajuntament (Oficina d'Atenció al Ciutadà- CIVIC), sense perjudici dels altres mitjans de presentació establits en
l'article 16 de la Llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
3. La sol·licitud de subvenció s'ajustarà el model que figura en l'Annex I d'aquesta convocatòria.
4. Els corresponents models de sol·licitud i altra documentació compresa en els annexos de la present
convocatòria, estaran disponibles en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig , en la Base
de dades Nacional de Subvencions (BDNS), i en la pàgina web municipal (URL:
http://www.raspeig.es/portal/cultura/ ), durant 30 dies a partir de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província,
sense perjudici de qualsevol altre mitjà que permeta la seua màxima difusió i accessibilitat per als interessats.
5. Al costat del model de sol·licitud degudament signat, haurà d'acompanyar-se:
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a) Còpia de l'obra amb la qual concorre, ajustant-se a les normes estipulades en les Bases d'aquesta
convocatòria.
b) Declaració responsable, segons model acompanyat com a Annex II, acreditatiu del compliment dels
requisits i condicions i assumpció d'obligacions o compromisos, exigits en la normativa d'aplicació i en
la present convocatòria, havent de realitzar-se segons aquest model que s'adjunta a aquesta
Convocatòria, que es troba en la pàgina web d'aquest Ajuntament (URL:
http://www.raspeig.es/portal/cultura/).
6. Si la sol·licitud no reuneix els requisits establits en la present convocatòria, o no fora acompanyada de la
documentació exigible, es requerirà a l'interessat perquè en el termini màxim i improrrogable de deu dies esmene
les faltes detectades o aportació els documents preceptius, en els termes i amb els efectes establits en l'article
68 de la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions públiques.
8. TERMINI DE RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ
Correspon a la Junta de Govern Local la competència de concessió dels premis referenciats, segons el que es
disposa en l'article 9 I) 6é de l'Ordenança General Reguladora de Subvencions d'aquest Ajuntament.
La notificació o publicació dels actes i tràmits del procediment i, en particular, l'obertura del tràmit audiència i la
resolució dels premis es faran mitjançant la seua inserció en els taulers d'anuncis de l'Ajuntament, en la data
següent a la de la seua aprovació per l'òrgan competent i en la pàgina web municipal (URL:
http://www.raspeig.es/anuncios/ ), o mitjançant notificació individual als interessats.
La resolució posa fi a la via administrativa podent interposar-se contra aquesta, recurs de reposició davant
l'Alcaldia Presidència en el termini d'un mes a comptar des de la notificació de la resolució.
9. CRITERIS DE VALORACIÓ
• El concurs consistirà en la presentació d'una o més obres de lliure elecció.
• De conformitat amb el que s'estableix en l'article 20 de l'OGS La concessió dels premis s'ajustarà als
següents criteris de valoració:
- Originalitat. De 0 a 10 punts
- Presentació. De 0 a 5 punts
- Expressió i claredat d'idees. De 0 a 10 punts
10. DETERMINACIÓ DELS IMPORTS DELS PREMIS A CONCEDIR I APLICACIÓ DE PRORRATEIG.
1. S'atorgaran els següents premis per a totes dues modalitats:
• Modalitat de poesia:
El treball guanyador estarà dotat amb un premi de //1.500.-€. //
El treball finalista estarà dotat amb un premi de // 600.-€//
• Modalitat de narrativa:
El treball guanyador estarà dotat amb un premi de // 2.300.-€. //
El treball finalista estarà dotat amb un premi de // 800.-€//
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2. Els premis econòmics estaran subjectes al tipus impositiu corresponent en el moment de la seua
adjudicació, establida per la normativa vigent per a la regulació de l'Impost sobre la Renda de les Persones
Físiques.
11. OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS
Els beneficiaris dels premis objecte d'aquesta convocatòria, queden sotmesos al compliment de les obligacions
que amb caràcter general s'estableixen en els articles 13 i 14 de la Llei General de Subvencions, en l'RD
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions i en els articles 8 de
l'Ordenança General Reguladora de Subvencions d'aquest Ajuntament.
En concret, no podrà tindre condició de beneficiari si no es troba al corrent en el compliment de les obligacions
tributàries o enfront de la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, en la forma que es determine
reglamentàriament.
La participació és aquest Concurs implica, per part dels sol·licitants, el coneixement i l'íntegra acceptació de la
present convocatòria, com també de totes les decisions que adopte el Jurat perquè aquelles puguen ser
interpretades o aplicades. El seu incompliment implicarà l'eliminació automàtica en la present edició, i en el seu
cas, el reintegrament a l'Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig de la quantitat percebuda com a premi. La
decisió del Jurat serà inapel·lable.
Qualsevol circumstància no prevista en aquesta convocatòria o si existiren dubtes sobre la interpretació
d'aquesta, serà resolta segons criteri del Jurat Qualificador.
12. PAGAMENT I LLIURAMENT DE PREMIS.
1. El pagament de la subvenció es realitzarà una vegada comprovada la documentació per l'òrgan competent.
2. Es realitzarà un acte formal per al lliurament dels premis que tindrà lloc el dia 4 d'octubre de 2020, a les
19,30 hores, en el Saló de Plens de l'Ajuntament, situada a Plaça de la Comunitat Valenciana, núm. 1 de Sant
Vicent del Raspeig, llevat que en aqueix moment existisquen circumstàncies, que impedisquen la seua
realització, en els termes previstos anteriorment.
13. OBLIGACIÓ DE REINTEGRAMENT DE LA SUBVENCIÓ
La concurrència de qualsevol de les causes establides en l'article 37 de la Llei General de Subvencions, portarà
amb si, previs els tràmits oportuns, l'obligació de reintegrament de la subvenció, amb devolució immediata de les
quantitats entregades a compte, interessos de demora i altres responsabilitats establides en la normativa vigent.
14. DEVOLUCIÓ VOLUNTÀRIA DE LA SUBVENCIÓ
1. El beneficiari del premi podrà procedir a la devolució voluntària d'aquest, sense mediar requeriment de
l'Administració. En aquest cas, amb caràcter previ l'Administració calcularà els interessos de demora en els
termes de l'article 38 de la Llei General de Subvencions.
2. El reintegrament s'efectuarà mitjançant ingrés en el compte bancari de l'Ajuntament, indicant expressament
el nom del beneficiari que realitza el reintegrament i el concepte “devolució premie de la XXVIII Edició de” premis
9 d’octubre de creació literària en valencià” (Regidoria de Cultura i Memòria História). El justificant d'aquest
reintegrament haurà de ser presentat en el Registre de l'Ajuntament dirigit al Departament d'Intervenció
Municipal.
15. MITJÀ DE PUBLICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA I NOTIFICACIÓ O PUBLICACIÓ DELS ACTES
DICTATS EN EL PROCEDIMENT.
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1. La present convocatòria i la resolució de concessió serà objecte de publicació en els termes establits en els
articles 18.2 i 20 de la LGS, remetent-se a aquest efecte a la Base de dades Nacional de Subvencions. Així
mateix, el text de la convocatòria i els seus Annexos es podran consultar i descarregar en la Web municipal
(URL: http://www.raspeig.es/portal/cultura/).
2. Les propostes de resolució i les resolucions estimatòries o desestimatòries dels premis seran objecte de
publicació en el Tauler d'anuncis de la Corporació municipal (URL: http://www.raspeig.es/anuncios/), assortint
tots els efectes de notificació practicada conforme al que es disposa en l'article 45.1 apartat b) de la Llei 39/2015
d'1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques en relació als procediments
de concurrència competitiva.
3. L'Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig es reserva els drets de publicació dels treballs guanyadors durant
els dos anys següents a la decisió del jurat.
Una vegada finalitzat el termini de tres mesos després del lliurament dels premis, les obres passaran a l'arxiu
Municipal o quedaran a total disposició de l'Ajuntament.
16. RECURSOS QUE PROCEDEIXEN CONTRA LA CONVOCATÒRIA I ÒRGANS COMPETENTS PER A LA
SEUA RESOLUCIÓ
La resolució posa fi a la via administrativa podent interposar-se contra el mateix recurs de reposició en el termini
d'un mes a comptar des de la publicació de la resolució davant l'Alcalde o per delegació, en el seu cas, la Junta
de Govern Local o recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos.
17. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL.
De conformitat amb el que es preveu en l'article 5 de la Llei orgànica 15/99, de 13 de desembre, de Protecció de
Dades de Caràcter Personal, s'informa que la finalitat de les dades personals recollits és la de gestionar la seua
participació en el present procediment de concessió de premis, així com enviar-li, per mitjans electrònics o no
electrònics, informació municipal rellevant.
Les dades dels participants premiats (nom i cognoms) podran enviar-se als mitjans de comunicació, publicar-se
en la web municipal, així com en les pàgines de les xarxes socials d'aquest Ajuntament i en els taulers d'anuncis
de l'Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig i del Conservatori. Així mateix, les fotografies dels participants podran
ser utilitzades per a possibles publicacions relatives a aquests premis.
L'Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig, podrà utilitzar la candidatura dels participants amb finalitats merament
divulgatius, per a la reproducció de les imatges (fotografies, àudio i/o vídeo) obtingudes en l'acte de lliurament
dels premis, per a la difusió i publicitat de l'esdeveniment en mitjans de comunicació (inclosos els digitals), mitjans
publicitaris, pàgina web municipal i/o xarxes socials. Si no desitja que les imatges (fotografia, àudio i/o vídeo)
siguen així difoses, indique-ho en la casella corresponent de la fitxa d'inscripció (veure annex I)
Els interessats/as podran exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se al registre
general de l'Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig (Plaza de la Comunitat Valenciana, 1.- 03690 Sant Vicent
del Raspeig).

