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Bases Reguladores. 

Les Bases específiques que regulen i fixen els criteris i procediment de concessió dels premis 

per part de l'Ajuntament de Castelldefels dirigides a joves de Castelldefels, amb el títol: 

"BASES ESPECIFIQUIS DELS PREMIS JOVES DE CASTELLDEFELS.", són les publicades en el 

BOPB de data: 24 de març de 2017. 

https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2017&03/022017004821.pdf&1 

Objecte: l'objecte d'aquestes normes és establir les condicions per a la participació i 

concessió de premis del VIII Concurs Joci Jove de relats breus en les diferents categories que 

figuren a continuació per al període 2017. 

1. Poden participar totes les persones de 12 a 18 anys que visquin o estudiïn a Castelldefels.  

 

En el cas de participants menors d'edat, s'haurà d'aportar l'autorització de la persona que 

ostenti la seva representació legal, que serà la beneficiària amb caràcter general ( legals, 

fiscals, tributaris, etc.) que es puguin esdevenir. 

 

2. Les categories del concurs són:  

a. Modalitat 1: Relat breu en Llengua Catalana. 

b. Modalitat 2: Relat breu en Llengua Castellana.  

 

 3. El relat haurà de ser original i inèdit i no ha d'haver estat presentat a cap altre concurs. Ha 

de tenir una longitud màxima de 5 pàgines en format A4 i haurà d'escriure's doble espai, d'una 

banda, amb grandària de lletra Arial 12.  

 

4. Cada participant podrà presentar una única història original en cada categoria.  

 

5. El tema és lliure.  

 

6. Els originals s'han de presentar en un suport informàtic (CD, pendrive, targeta de memòria, 

etcètera.) i impresos per duplicat. Han de ser lliurats en un sobre segellat amb el pseudònim, el 

títol de l'obra i la categoria en la qual s'opta. Dins d'aquest sobre s'inclourà un altre amb les 

dades personals de l'autor o l'autora: fotocòpia de DNI, nom i cognom, telèfon, correu 

https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2017&03/022017004821.pdf&1
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electrònic, títol de l'obra amb el pseudònim i l'autorització de la persona que ostenti la seva 

representació legal. 

 

7. Sense perjudici de presentar la documentació per qualsevol de les vies que estableix el art 

16 de la llei 39/2015 d'1 d'Octubre de de el Procediment Administratiu Comú de les 

Administracions, Les sol·licituds es podran presentar per escrit a l'Oficina d'Atenció Ciutadana 

(OAC) que facilitarà l'accés als registres electrònics de l'Ajuntament de Castelldefels (pl. de 

l'Església, 1), 

 

8. El concurs està dotat amb quatre premis en espècie, exclusivament per a la compra de 

llibres. El valor del 8 º concurs de relat curt Joci Jove establert per a cada categoria consisteix 

en: 

 • 1er premi en modalitat de Relat Breu en català valorat en 100€. 

 • 2 º Premi en modalitat de Relat Breu en català valorat en 50€. 

 

• 1er premi en modalitat de Relat Breu en castellà valorat en 100€. 

 • 2 º Premi en modalitat de Relat Breu en castellà valorat en 50€. 

 

9. El termini de presentació dels treballs acabarà a les 20:00 el dimarts, 18 d'abril de 2017.  

 

10. El jurat estarà compost per 5 persones. 

 

• 2 tècnics/as de la Regidoria de Joventut 

• 1 tècnic de la Regidoria de Cultura, 

• 1 Representant de la Biblioteca Central de Castelldefels. 

• Un/a expert/a en literatura. 

 

11. La decisió del jurat serà inapel·lable i podrà declarar desert qualsevol dels premis. El jurat 

resoldrà totes les qüestions no previstes en aquestes regles. La decisió del jurat s'anunciarà en 

el lloc web www.jovesdecastelldefels.cat i en www.facebook.com/jovesdecastelldefels i es 
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notificarà per correu electrònic o per telèfon als guanyadors o els guanyadors, que estaran 

obligats a assistir a la cerimònia de lliurament de premis.  

 

Correspon al Jurado emetre la proposta dels guanyadors, que elevarà a la Junta de Govern 

Local, que resoldrà la concessió de premis. 

 

12. El lliurament de premis del VIII concurs de relats breus Joci Jove formaran part dels actes 

programats per a la celebració de Sant Jordi en data i lloc per confirmar. La no assistència a 

l'esdeveniment, excepte per raons de força major, donarà lloc a la renúncia al premi.  

 

13. Els treballs premiats estaran a la disposició de l'Ajuntament de Castelldefels, que es reserva 

el dret de publicar-les. La resta de les obres quedarà a la disposició dels autors o editors en el 

punt d'informació juvenil , durant el període d'1 mes des de la data de lliurament dels premis. 

Després d'aquest termini seran destruïts. 

 

14. La participació en aquest concurs implica el coneixement i l'acceptació d'aquests termes i 

condicions. 

 

Tercer.- Aprovar una despesa per un import màxim de 300EUR, amb càrrec a l'aplicació 

pressupostària 72 . 3300 . 2269901 .GENERAL JOVENTUT DESP_EDU_0002C JOCIJOVE del 

Pressupost Municipal per a l'any 2017.  

 

Quart .- Comunicar el present decret als interessats i a la Intervenció Municipal. 


