
  

  

 

BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA DEL CONCURS LITERARI 
“PREMIS CIUTAT D’EIVISSA 2018” 

 

 

Introducció 
L’Ajuntament d’Eivissa vol reconèixer i distingir públicament la labor desenvolupada pels 
escriptors i escriptores que repercuteixen de forma positiva en la cultura de la nostra illa. 
I, amb la finalitat d’atorgar el reconeixement públic a la labor desenvolupada per aquests 
escriptors i escriptores, es van crear els Premis literaris Ciutat d’Eivissa que enguany 
arriben a la XXVI edició del Premi de narrativa i Premi de narrativa infantil; i, a la VI edició 
del Premi de poesia.  
Per motivar l’escriptura en llengua catalana, fomentar la creació i la difusió de la nostra  
literatura a diferents àmbits i animar a l’edició de publicacions es va crear aquest concurs 
com una activitat de gaudir cultural important per a la població del municipi. 
 
Article 1. Objecte 
L’objecte d’aquestes bases és regular la convocatòria pública municipal per a la 
concessió dels Premis literaris “Ciutat d’Eivissa” 2018 de l’Ajuntament d’Eivissa. 
 
S’atorgarà a la persona concursant guanyadora un únic Premi per categoria per l’import 
econòmic establert a l’article 8 d’aquestes Bases. 
 
Els Premis literaris Ciutat d’Eivissa estan oberts a tota creació literària i inèdita en llengua 
catalana. En queden excloses les ampliacions, adaptacions i traduccions. Un plagi total o 
parcial d’una obra anteriorment editada anul·laria el premi, en cas que l’hagués obtingut. 
Es denunciarà tota aquella obra que pogués, per aquest concepte, significar un perjudici 
moral o econòmic a l’Ajuntament d’Eivissa o a l’editorial. 
El concurs literari comptarà amb les següents categories:  
-Narrativa 
-Narrativa infantil 
-Poesia 
 
Article 2. Persones concursants  
Podran participar en el concurs totes aquelles persones físiques, siguin escriptors/es 
professionals o aficionats, que tinguin més de 18 anys i que tenguin nacionalitat 
espanyola o residència habitual a l’estat espanyol, amb anterioritat a la finalització del 
termini de presentació de les sol·licituds, i que compleixin amb al resta de condicions i 
requisits que estableixen aquestes Bases. Així mateix podran participar els menors de 18 
anys, però es requerirà autorització atorgada pel seu pare, mare o tutor legal.  
 
Cada autor podrà presentar fins a un màxim de 2 obres per categoria. 
 
Article 3. Termini de presentació de les sol·licituds 
El termini d'inscripció en el concurs serà des de l’1 al 30 de setembre de 2018. Les 
inscripcions hauran de presentar-se en el Registre d’Entrada de l’Ajuntament d’Eivissa. 
 
Article 4. Lloc de presentació de les sol·licituds 
Les obres literàries podran presentar-se fins al dia 30/09/2018 (prenent-se aquesta data 
com a límit per inscriure's en la deguda categoria).  
El lloc de presentació és el Registre d’entrada de l’Ajuntament d’Eivissa, al carrer 



canàries, 35, codi postal 07800 o al Registre d’entrada de plaça Espanya, 1, codi postal 
07800, abans de les 14 hores. 

O bé a través d’alguna de les formes previstes a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPAC). 

Si les obres són lliurades per correu, o agència de transport, hauran de contenir en el 
sobre exterior la data de lliurament a l’oficina d’origen, que haurà de ser igual o anterior 
al dia 30 de setembre de 2018 a les 14 hores. En aquest cas, s’ha d’informar i justificar 
fefaentment d’aquesta presentació a cultura@eivissa.es, com a màxim, l’últim dia de 
presentació de sol·licituds.  

S’adverteix a les persones concursants que les sol·licituds s’inadmetran, en cas que la 
data de presentació de les sol·licituds sigui posterior a les 14 hores de l’últim dia de 
presentació, o bé que no s’hagi informat i justificat fefaentment la seua presentació pels 
mitjans anteriors a cultura@eivissa.es , abans o el mateix últim dia de presentació de 
sol·licituds. 

Article 5. Documentació a presentar 
1. La documentació que ha d’adjuntar-se a la sol·licitud és la següent:

A) Fotocòpia del DNI o NIE de la persona concursant, per acreditar que és major d’edat i 
que té nacionalitat espanyola o residència habitual a l’Estat espanyol o del pare, mare o 
tutor legal en el cas dels menors de 18 anys

B) Declaració formal signada de la persona concursant (Annex II) que acrediti que la 
composició literària que presenta al Premi és original, inèdita i de nova creació, que no 
ha estat publicada, ni premiada en aquest o altres concursos amb anterioritat, ni amb el 
títol actual ni amb cap altre, ni ha estat objecte de cap encàrrec previ, ni difosa per cap 
mitjà de comunicació, ni editada per cap segell editorial. Tampoc pot ser còpia, 
modificació ni versió d’una altra composició literària existent.

C) Les obres es presentaran impreses amb tractament informàtic per quintuplicat, 
enquadernades en un sobre tancat sense identificació de l'autor o autora i sota un títol i 
la categoria a la que es presenta (Narrativa, Infantil o Poesia). A l'interior d'aquest 
sobre s'inclourà un altre sobre tancat amb el mateix títol i categoria i a dins les 
dades personals de l'autor: nom, cognoms, telèfon, professió, edat, adreça 
completa i fotocòpia del NIF. Així mateix, haurà d'incloure's una declaració jurada o 
promesa que la obra presentada és inèdita i no ha participat en cap altre concurs. 

Les obres s'hauran de presentar en el següent format: 
- El premi de Narrativa ha de ser a l’entorn de 150 folis mecanografiats a una cara i dos
espais (2.100 caràcters per pàgina).
- El premi de Narrativa infantil ha de ser a l’entorn dels 10 folis mecanografiats a una cara
i dos espais (2.100 caràcters per pàgina).
- El premi de Poesia, un poema o col·lecció de poemes. Extensió mínima de 120 versos.

La forma de presentar les obres haurà de garantir a tot moment l'anonimat de l'autor de 
les mateixes perquè el concurs flueixi amb una major transparència i garantia. 

2. A les obres no poden constar-hi inscripcions, senyals, noms o pseudònims coneguts
de la persona concursant. Únicament hi figurarà el títol de l’obra lliurement escollida per
la persona concursant.



  

  

 
3. El tema del concurs és lliure. Les obres hauran de ser originals, inèdites i no 
premiades en altres certàmens. Aquesta última condició haurà de ser justificada amb una 
declaració jurada de l'autor o autora, que acompanyarà a la documentació presentada. 
 
4. El text de la composició ha de ser en llengua catalana. Si el text és d’un/a autor/a 
diferent a l’autor/a de la composició, s’hi ha d’adjuntar el document signat de cessió de 
drets d’autor, d’acord amb la normativa aplicable en matèria de propietat intel·lectual. 
 
5. En cas que la sol·licitud o la documentació siguin incorrectes o incompletes, l'òrgan 
instructor requerirà la seua esmena a la persona concursant en un termini de deu dies. 
Un cop transcorregut aquest termini sense que la persona concursant hagi donat 
compliment al requeriment, se la tendrà per desistida de la seua sol·licitud i s'arxivarà. 
 
Article 6. Procediment per a la concessió del Premi 
El procediment de concessió del Premi es tramita en règim de concurrència competitiva. 
Té aquesta consideració el procediment mitjançant el qual la concessió del Premi es 
realitza a partir de la comparació de les sol·licituds presentades, a fi d'establir una 
prelació entre elles d'acord amb els criteris de valoració fixats en aquesta convocatòria i 
adjudicar, havent notificat la resolució de concessió amb el límit fixat i dins del crèdit 
disponible, aquella que hagi obtingut major valoració en aplicació dels criteris o principis 
de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, no discriminació, eficàcia i 
eficiència. 
 
1. Inici 
 
El procediment de concessió del Premi s'inicia mitjançant la presentació d'una instància 
en la qual se sol·licita ser admès com a persona concursant al procediment i en la qual 
s’hi ha d’adjuntar la documentació establerta per aquestes Bases (Annex II). 
 
2. Instrucció 
 
En cas que la sol·licitud o la documentació siguin incorrectes o incompletes, l’òrgan 
instructor requerirà la seua esmena en un termini de deu dies. Un cop transcorregut 
aquest termini sense que la persona concursant hagi donat compliment al requeriment, 
se la tendrà per desistida de la seua sol·licitud i s'arxivarà. 
 
Una vegada comprovat que la documentació que han presentat les persones 
concursants i que obra en l'expedient és correcta i completa, l’òrgan instructor  realitzarà 
un llistat de les persones concursants definitivament admeses al procediment i donarà 
trasllat de les composicions literàries presentades per aquestes persones concursants 
admeses al Jurat. El Jurat en realitzarà la valoració, d’acord amb els criteris establerts en 
aquestes Bases, i formularà una resolució provisional de concessió del Premi a la 
Regidoria de Cultura, que és l’òrgan encarregat de proposar a la Junta de Govern Local 
la resolució definitiva d’atorgament del Premi. 
 
3. Resolució 
 
L'acte que resolgui el procediment de concessió del Premi, ha de ser motivat i expressar 
la persona concursant a la qual es concedeix el Premi i la quantitat atorgada. Així mateix 
s’ha de fer constar de manera expressa la desestimació de la resta de sol·licituds. La 
competència per atorgar el Premi correspon a l'òrgan fixat a l'article 11 d’aquestes Bases.  
 



  

  

4. Termini per resoldre i efectes del silenci 
 
El termini per resoldre i notificar la resolució del procediment no pot excedir de sis mesos 
des de la data de finalització del termini per presentar les sol·licituds. Si en aquest termini 
no s’hagués produït resolució expressa s'entendrà decaiguda per silenci negatiu la 
sol·licitud de subvenció, de conformitat amb l'article 25 de la LPAC. 
 
5. Publicitat del Premi concedit 
 
L’acord de resolució del procediment de concessió del Premi es publicarà a la seu 
electrònica del tauler d’anuncis electrònic de l’Ajuntament d’Eivissa i a la Base de Dades 
Nacional de Subvencions (BDNS). 
 
En les edicions de l’obra guanyadora s’ha de fer constar que ha estat guardonada amb el 
Premi Ciutat d’Eivissa 2018. En el cas que es publiqui l’obra finalista, s’ha de fer constar 
que és finalista del Premi Ciutat d’Eivissa 2018. 

Així mateix, la persona guanyadora del Premi haurà de fer constar, en qualsevol edició 
de la seva composició literària, que l’obra ha guanyat aquest Premi, també en la 
publicitat que d’ella se’n faci. 
 
Article 7. Criteris de valoració 
Per garantir la concurrència competitiva en l'adjudicació del Premi, de conformitat amb el 
que disposa l’article 17.3.e) de la Llei general de subvencions, les composicions  
literàries presentades i admeses es valoraran fins a un màxim de 100 punts, tenint en 
compte els criteris de valoració següents: 
 
Criteri 1. La qualitat de l’escriptura, coherència, correcció i propietat. Fins a 25 punts. 
Criteri 2. La estructuració del contingut i l’argumentació. Fins a 25 punts. 
Criteri 3. El poder comunicatiu i/o educatiu de la composició literària. Fins a 25 punts. 
Criteri 4. L’originalitat de la composició. Fins a 25 punts. 
 
Article 8. Quantitat de la subvenció 
Es determinara 1 premi per a cada categoria: 
- El premi de Narrativa està dotat amb 2.300,00 euros. El jurat pot establir un finalista. 
En tal cas, el premi estarà dotat amb 1.600,00 euros i el finalista amb 700,00 euros. 
L’import del premi i del finalista cal entendre’l com a pagament dels drets d’autor.  
- El premi de Narrativa infantil està dotat amb 1.000,00 euros. El jurat pot establir un 
finalista. En tal cas, el premi estarà dotat amb 700,00 euros i el finalista amb 300,00 
euros. L’import del premi i del finalista cal entendre’l com a pagament dels drets d’autor. 
- El premi de Poesia està dotat amb 1.000,00 euros. El jurat pot establir un finalista. En 
tal cas, el premi estarà dotat amb 700,00 euros i el finalista amb 300,00 euros. L’import 
del premi i del finalista cal entendre’l com a pagament dels drets d’autor. 

 

Podran declarar-se deserts els premis si segons el parer del Jurat les obres no reuneixen 
la qualitat artística requerida. 

Hi ha consignació pressupostària adequada i suficient per atendre aquest pagament a la 
partida pressupostària 2018 33400 48100 destinada a premis i beques del Pressupost de 
Cultura vigent. 
 



  

  

Article 9. Composició del Jurat (òrgan col·legiat de valoració) 
De conformitat amb el que es regula per als òrgans col·legiats al Títol II, articles 11 a 13, 
de la Llei 40/2015, de règim jurídic del sector públic, el Jurat estarà format per les 
persones següents, o les altres en qui deleguin o es designin en la seua substitució: 
 
President: José Juan Tur Cardona, regidor de Cultura de l’Ajuntament d’Eivissa. 
(Sense vot). 
Secretària: Carmen Cardona Fernández, tècnica de Cultura de l’Ajuntament d’Eivissa. 
(Sense vot). 
Vocal 1: Un/a representant designat per l’editorial que participa en la publicació de les 
obres. 
Vocal 2: Una persona de reconegut prestigi en el món de les lletres proposada per 
l’Institut d’Estudis Eivissencs. 
Vocal 3: Un/a representant dels mitjans de comunicació local. 
Vocal 4: un escriptor/a local. 
Vocal 5: La persona guanyadora del premi de l’edició anterior. 
 
Article 10. Interpretació de les Bases 
El Jurat podrà adoptar les resolucions que consideri oportunes sobre qualsevol 
incidència o dubte que pugui sorgir durant tot el concurs i interpretació de les bases. Si el 
Jurat considera que les obres presentades no tenen el nivell exigit el premi podrà quedar 
desert. 
 
Article 11. Òrgan competent per a resoldre la concessió de les subvencions 
De conformitat amb l’establert a la base 49a, punt 5è, d’execució dels pressupostos, 
l’òrgan competent per aprovar aquestes bases i resoldre l’autorització i disposició del 
Premi és la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Eivissa. 
 
Article 12. Pagament 
El pagament del Premi s'efectuarà en un termini màxim de 30 dies des de l’aprovació de 
la resolució de la seua concessió. 
 
Article 13. Composicions literàries no premiades  
Durant els 15 dies següents a comptar de l’endemà de l’aprovació de la resolució de 
concessió del Premi, les composicions no premiades podran ser requerides per l’autor/a 
en mà o persona en qui delegui, aportant una autorització signada original, i retirades de 
la regidoria de Cultura, o es podrà demanar la devolució amb les despeses a càrrec de la 
persona sol·licitant. Un cop transcorregut aquest termini, si alguna obra no ha estat 
retirada, ja no es podrà sol·licitar la seua devolució i serà destruïda. 
 
Article 14. Veredicte del Jurat i lliurament de premis 
El veredicte del Jurat es comunicarà als participants amb anterioritat al dia 30 de 
novembre, determinant-se el dia 13 de desembre per al lliurament de premis si 
l’Ajuntament considera la seva celebració. 
I, en aquest cas, serà necessari que les persones premiades estiguin presents a l'hora 
de recollir el premi, tret que existeixi impediment físic o inexcusable, en aquest cas, 
haurà d'haver delegat aquesta facultat en una persona degudament acreditada a aquest 
efecte. 
 
Article 15. Publicació de les obres 
Acabat el període de presentació de les obres, el veredicte es farà públic en el termini de 
dos mesos. L’Ajuntament es reserva durant dos anys el dret de publicació dels treballs 
premiats. L’editorial té la possibilitat de publicar el llibre finalista en el termini d’un any, 



  

  

passat el qual sense haver-se editat, els drets tornaran al seu autor. 
 
La presentació oficial de les publicacions correspon a l’Ajuntament. En cas de fer 
presentacions de les obres a altres indrets fora del municipi d’Eivissa, s’haurà de 
sol·licitar l’autorització de l’Ajuntament i de l’editorial, qui es reserva el dret de participar-
hi. 
Les publicacions seguiran el disseny, la maquetació i la correcció establerta per 
l’Ajuntament, sense perjudici de consensuar-ho, si s’escau, amb l’editorial i l’autor. 
 
16. Legislació, publicació i vigència de les Bases 
Aquesta convocatòria es regeix per aquestes bases i, en allò que no hi estigui previst, 
per l’ordenança general reguladora de les bases per a l’atorgament de subvencions 
vigent a l’Ajuntament d'Eivissa (BOIB núm. 81, de 10 de juny de 2008, modificada en el 
BOIB núm. 25, de 13 de febrer de 2010), la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei 38/2003, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 
règim jurídic del sector públic, en tot allò que hi sigui d’aplicació.  
 
Aquestes bases es publicaran a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) i 
entraran en vigor l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el BOIB. 
Tindran vigència durant l’exercici d’aquesta i fins a la pròxima convocatòria. 
 
Article 17. Responsabilitat, règim sancionador i inspecció 
La persona beneficiària d’aquest Premi romandrà sotmesa al règim de responsabilitat i 
sancions previst a la normativa vigent que resulta d’aplicació en matèria de subvencions. 
 
Article 18. Impugnació 
La resolució per la qual s'aproven aquestes Bases posa fi a la via administrativa, i contra 
aquesta es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos des 
de l'endemà a la seua publicació, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Potestativament, es pot interposar contra aquesta resolució recurs de reposició, en el 
termini d'un mes des de la seua publicació davant el mateix òrgan que dicta la resolució, 
de conformitat amb l'establert a l'article 123 de la LPAC. 
 
Article 19. Acceptació de les Bases 
El fet de participar en aquest Premi implica el coneixement i l’acceptació d’aquestes 
Bases. Per tant, no podran ser impugnades, una vegada presentades les sol·licituds. Les 
Bases queden dipositades sota la supervisió de la Regidoria de Cultura, que amb el 
Jurat, seran els encarregats de fer-les complir. 


