
 

CONVOCATÒRIA DE LA MOSTRA LITERÀRIA D’ARENYS DE MUNT 2020 (XXXII EDICIÓ) 
 
1.- Indicació de l’aprovació de les Bases Reguladores i diari oficial on s’han publicat 
 
Bases específiques aprovades pel Ple de 12 de desembre de l’any 2019 i publicades al 
BOPB de 4 de febrer de 2020, que determinen qui hi pot participar, les categories i 
modalitats i els premis. 
 
2.- Quantia total màxima dels premis a atorgar i consignació pressupostària 
 
El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2020 als premis de la Mostra Literària 
objecte de la present convocatòria serà de 2.095,00 € i anirà a càrrec de la següent 
aplicació: 
 
Aplicació pressupostària: 830.330.48100 
 
Es farà segons el següent detall: 
 
 1r premi prosa 2n premi prosa Accèssit prosa 

Grup A un lot de llibres i objectes 
d’escriptori (per valor de 

30 €) 

un lot de llibres i objectes 
d’escriptori 

(per valor de 20 €) 

un lot de llibres i objectes 
d’escriptori 

(per valor de 10 €) 
Grup B un lot de llibres i objectes 

d’escriptori 
(per valor de 35 €) 

un lot de llibres i objectes 
d’escriptori 

(per valor de 25 €) 

un lot de llibres i objectes 
d’escriptori 

(per valor de 10 €) 
Grup C un lot de llibres i objectes 

d’escriptori 
(per valor de 40 €) 

un lot de llibres i objectes 
d’escriptori 

(per valor de 30 €) 

un lot de llibres i objectes 
d’escriptori 

(per valor de 10 €) 
Grup D 100 € 75 € -- 
Grup E 150 € 100 € -- 
Grup F 175 € 125 € -- 

 
 1r premi poesia 2n premi poesia Accèssit poesia 

Grup A un lot de llibres i objectes 
d’escriptori (per valor de 

30 €) 

un lot de llibres i objectes 
d’escriptori 

(per valor de 20 €) 

un lot de llibres i objectes 
d’escriptori 

(per valor de 10 €) 
Grup B un lot de llibres i objectes 

d’escriptori 
(per valor de 35 €) 

un lot de llibres i objectes 
d’escriptori 

(per valor de 25 €) 

un lot de llibres i objectes 
d’escriptori 

(per valor de 10 €) 
Grup C un lot de llibres i objectes 

d’escriptori 
(per valor de 40 €) 

un lot de llibres i objectes 
d’escriptori 

(per valor de 30 €) 

un lot de llibres i objectes 
d’escriptori 

(per valor de 10 €) 



 

Grup D 100 € 75 € -- 
Grup E 150 € 100 € -- 
Grup F 175 € 125 € -- 

 
Extraord. 
microrelats 

100 € (dinerari a partir de 
15 anys; lot de llibres i 
objectes d’escriptori 
menors de 15 anys) 

Extraord. 
relats breus 
per a 
discapacitats 
intel·lectuals 

125 € (dinerari a partir de 
15 anys; lot de llibres i 
objectes d’escriptori 
menors de 15 anys) 

 
3.- Objecte, condicions i finalitat dels premis 
 
L'objecte de Mostra Literària local és el de promocionar les activitats culturals i literàries 
al municipi. Les condicions són: 
 
Els participants hauran de ser persones físiques, residents o vinculades per estudis o 
laboralment a Arenys de Munt.  
 
Hi haurà sis grups de modalitat poesia i sis de modalitat prosa, repartits de la següent 
manera: 

GRUP A: de 6 a 8 anys   GRUP D: de 15 a 18 anys 
GRUP B: de 9 a 11 anys   GRUP E: de 19 a 25 anys 
GRUP C: de 12 a 14 anys   GRUP F: de 26 anys en endavant 
Els grups es classifiquen tenint en compte l’edat real de l’autor/a de les obres el 29 
d’abril de l’any en curs. 

Hi haurà un grup extraordinari de microrelats, per premiar treballs especialment breus. 
Hi haurà un grup extraordinari de relats breus per a persones amb discapacitat intel·lectual 
sense límit d’edat. 
Per poder rebre l’import del premi obtingut, els participants hauran de reunir les següents 
condicions, d’acord amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions: 

• No tenir deutes amb l’Ajuntament. 
• Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries així com de la 

Seguretat Social. 
El deute que hi pugui haver per part d’un guanyador serà compensat per l’Ajuntament 
amb el premi obtingut. 

Cada participant podrà presentar com a màxim una obra per grup i modalitat. 
No es podrà concursar amb la mateixa obra a més d’un municipi alhora. 
 
 



 

4.- Procediment de concessió 
 
El procediment de la concessió en règim de concurrència competitiva dels premis 
objecte d’aquesta convocatòria serà el veredicte d’un jurat, que estarà format per nou 
persones vinculades al món literari i cultural del municipi d’Arenys de Munt, que es 
distribuiran entre les diferents categories. Caldrà que hi hagi tres membres del Jurat per 
categoria per poder-se formar vàlidament. 
 
El jurat serà l'encarregat de valorar les obres presentades, dictaminar les obres 
guanyadores, elaborar el veredicte per escrit i lliurar-lo a l’Ajuntament d’Arenys de Munt 
i resoldre, si escau, qualsevol aspecte en relació al veredicte com a suport als tècnics 
municipals. 
 
5.- Requisits per a la presentació d’obres 
 
Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones físiques, residents o 
vinculades per estudis o laboralment a Arenys de Munt. 
 
6.- Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió 
 
L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament dels premis de 
la Mostra Literària serà la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, 
d’acord amb el veredicte que dictamini el jurat. 
 
7.- Termini, forma i lloc de presentació de les obres 
 
El termini de presentació de les obres acabarà el dilluns 16 de març de 2020 a les 2 del 
migdia. 
 
Característiques de l’obra:  
El tema serà lliure. 
L’extensió serà la següent: 

• en la modalitat de prosa: 
 grups A, B i C, l’extensió màxima serà de 5 cares de DIN-A4 o equivalent. 
 grups D, E i F, l’extensió màxima serà de 15 cares de DIN-A4 o equivalent. 
 grup extraordinari de microrelats: l’extensió serà de fins a 140 caràcters. No es 

permeten els truncaments de paraules ni les abreviacions. 
 grup extraordinari de relats breus per a persones amb discapacitat intel·lectual: 

l’extensió màxima serà de 4 DIN-A4. 
• en la modalitat de poesia: 
 grups A, B, C, D, E i F: l’extensió serà lliure. 

• grup extraordinari de microrelats: l’extensió serà de fins a 140 caràcters. No es 
permeten els truncaments de paraules ni les abreviacions. 



 

• grup extraordinari de relats breus: l’extensió màxima serà de 4 DIN-A4. 
Tots els treballs han de ser escrits preferiblement amb un espai entre línies 1,5 i cos de lletra 
Times New Roman 12, llevat dels del grup A, que poden ser manuscrits. 
Els treballs que no respectin escrupolosament aquestes instruccions seran exclosos de la 
Mostra. 
Els treballs hauran de presentar-se a l’Ajuntament d’Arenys de Munt, en horari de 2/4 de 9 
del matí a 2/4 de 3 de la tarda de dilluns a divendres, i dijous de 2/4 de 5 a les 7 de la tarda. 
Els treballs guanyadors dels grups D, E i F hauran de presentar una còpia en suport 
informàtic.  
 
La presentació d’obres a la Mostra Literària pressuposa el coneixement i l’acceptació de 
les bases que la regulen. 
 
8.- Termini de resolució i de notificació  
 
Els premis s’atorgaran el diumenge 3 de maig de 2020 a les 12 del migdia a Can Borrell. 
La notificació als guanyadors es farà abans d’aquesta data. 
 
9.- Documents que s’han de presentar 
 
A més de l’obra original, es lliuraran 4 còpies de cada treball presentat a concurs. 
 
Les obres no aniran signades i portaran el títol i un lema o pseudònim amb el qual es 
distingirà l’autor. 
 
A l’obra s’hi adjuntarà un sobre tancat on s’indicarà: “MOSTRA LITERÀRIA D’ARENYS DE 
MUNT”, el lema o pseudònim, l’edat, el grup i la modalitat. En cas de no viure 
habitualment a Arenys de Munt, també s’hi indicarà el tipus de vincle amb la població. 
Dins el sobre hi haurà una targeta amb el nom, cognoms, data de naixement, adreça, 
correu electrònic, número d’identificació fiscal i telèfon de l’autor/a. En el cas de 
participants al premi extraordinari de relats breus per a persones amb discapacitat 
intel·lectual, també s’hi adjuntarà un certificat oficial que acrediti el grau de discapacitat 
de l’autor/a o autors/es. 
 
La participació a les convocatòries que es realitzin segons aquestes bases implica 
l’autorització perquè l’Ajuntament pugui a accedir al registre de dades personals dels 
participants per fer les comprovacions necessàries, segons estableix l’article 28 de la Llei 
39/2015, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
 
  



 

10.- Rectificació de defectes o omissions en la documentació 
 
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà la 
persona beneficiària per tal que procedeixi al més aviat possible a la seva rectificació o 
aportació. 
 
11.- Règim de recursos 
 
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot 
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del 
dia següent a la seva notificació. 
 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el 
mateix òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la 
seva notificació. 
 
12.- Criteris objectius d’atorgament dels premis 
 
La instrucció del procediment per a l’atorgament d’aquests premis correspondrà a la 
Regidoria de Cultura; la proposta de concessió serà emesa pel Jurat. 
 
El Jurat estarà format per nou persones vinculades al món literari i cultural del municipi 
d’Arenys de Munt, que es distribuiran entre les diferents categories. Caldrà que hi hagi 
tres membres del Jurat per categoria per poder-se formar vàlidament. 
 
Les seves principals funcions són: 

• Valorar les obres presentades. 
• Dictaminar les obres guanyadores. 
• Elaborar el veredicte per escrit i lliurar-lo a l’Ajuntament d’Arenys de Munt. 
• Resoldre, si escau, qualsevol aspecte en relació al veredicte com a suport als 

tècnics municipals. 
 
El Jurat podrà, discrecionalment, deixar deserta la convocatòria. 
 
Les obres premiades quedaran en propietat del seu autor/a. L’Ajuntament es reserva el 
dret a publicar-les en una primera edició i reproduir-les de manera total o parcial en 
publicacions posteriors, així com al web municipal, fent referència a l’autor/a. 
 
Les obres no premiades es podran recollir a l’Ajuntament abans del 15 de juliol de l’any 
en curs. 
 



 

Les obres que hagin obtingut premi seran presentades a la Mostra Literària del 
Maresme. 
 
13.- Mitjans de notificació o publicació 
 
Un cop acordat el veredicte dels premis, els guanyadors seran notificats per telèfon i/o 
correu electrònic al més aviat possible i sempre abans de la data de lliurament de 
premis, el 3 de maig de 2020 a les 12 h. 
 
14.- Publicació convocatòria 
 
L’extracte d’aquestes bases i de la convocatòria que es realitzi anualment es publicarà a 
través de la Base de Dades Nacional de Subvencions i al web municipal. 
El fet de concursar implica la total acceptació d’aquestes bases. 
 
15. Vigència 
 
La vigència d’aquestes bases és indefinida mentre no es modifiquin o es deroguin. 
Les presents bases entraran en vigor l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona. 
 
 
 


