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PREMI DE LITERATURA INFANTIL DES MERCADAL I FORNELLS 2020
BASES
Per tal de fomentar la creació literària en llengua catalana en àmbit infantil, per a un públic d’entre 7 i 11
anys, l’Ajuntament des Mercadal convoca el Premi de literatura infantil des Mercadal i Fornells 2020.
Poden concórrer a aquest premi totes les persones que ho desitgin de forma individual o col·lectiva, sense
cap limitació de nacionalitat, veïnatge o edat. Les obres podran ser contes o relats breus adreçats al públic
infantil, de tema lliure i hauran de ser inèdites i no haver optat a cap altre convocatòria literària. Les obres
s’hauran de presentar en llengua catalana.
La present convocatòria inclou un únic premi indivisible el qual es pot deixar desert si el jurat avaluador
considera que cap de les obres compleix un rigor i qualitat mínims.
Aquest certamen està dotat d’un premi en metàl·lic de 1.000 euros i l’edició de l’obra guanyadora a càrrec
de l’Ajuntament des Mercadal. Les seves il·lustracions seran realitzades pels escolars del municipi.
La despesa que implica aquesta convocatòria, serà atesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària
40.334.48100 del Pressupost General de 2020, amb un import màxim conjunt de 1.000,00 euros.
El jurat qualificador de les obres presentades per a l’edició de l’any 2020 estarà integrat per cinc membres:
la regidora de cultura, que n’exercirà la presidència, el bibliotecari municipal, que en serà el secretari, la
persona guanyadora de l’edició anterior o un escriptor/a en cas d’haver quedat desert, un/a mestre/a d’un
dels centres educatius del municipi i una persona representant a designar per l’Ajuntament.
Les obres que optin al premi han d’estar presentades en format imprès a doble espai i lletra de cos nombre
12. La seva extensió mínima ha de ser de cinc folis i un màxim de deu. Els originals s’han de presentar per
quintuplicat en un sobre on figuri “Premi de literatura infantil des Mercadal i Fornells 2020” i han d’anar
signades amb un lema o pseudònim. En un altre sobre amb el mateix lema o pseudònim s’han d’incloure les
dades personals de la persona o persones participants: nom i llinatges, adreça, DNI i telèfon de contacte,
així com full de designació bancària i declaracions responsables de no incórrer en impossibilitat de gaudir de
subvencions públiques, de la concurrència o no d’altres ajuts públics i d’estar al corrent de les obligacions
tributàries i amb la Seguretat social i l’autorització del pare o tutor, en el cas dels menors d’edat.
El termini d’admissió d’originals finalitza dia 31 d'octubre de 2020 a les 14 h. Els originals s’han de
registrar a les oficines municipals o per correu a la següent adreça: carrer Major 16, C.P. 07740 des
Mercadal.
La presentació de l’edició de l’obra guanyadora tindrà lloc en el marc dels actes del programa d’activitats del
dia de Sant Jordi de l’any següent (23 abril).
Els treballs no premiats podran ser retirats de les oficines municipals en els quinze dies posteriors a la
resolució del premi. No obstant això, l’Ajuntament se’n quedarà un exemplar a efectes d’arxiu històric i del
qual no en podrà fer cap ús sense l’autorització de l’autor/autora.
L’acceptació del premi comporta la cessió dels drets d’autor/autora i d’edició de l’obra a l’Ajuntament des
Mercadal tant en paper com en format electrònic. No obstant l’autor/autora en podrà fer ús sempre i quan
ho posi en coneixement i compti amb l’autorització de l’Ajuntament.
El fet de presentar-se al premi comporta l’acceptació de la totalitat de les prescripcions d’aquestes bases,
així com del dictamen del Jurat, que serà inapel·lable.
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