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Excel·lentíssim Ajuntament de Sagunt
Edicte de l’Excel·lentíssim Ajuntament de Sagunt sobre
aprovació de¿nitiva i publicació íntegra de l’ordenança
reguladora de les bases en règim de concurrència competitiva per a la concessió dels Premis Literaris.
EDICTE
El Ple de l’Ajuntament de Sagunt, en la sessió del dia 29 de març de
2016, aprovà inicialment l’Ordenança reguladora de les bases en
règim de concurrència competitiva per a la concessió dels Premis
Literaris “Ciutat de Sagunt” (expt. 2016/29).
Transcorregut el termini per a formular reclamacions i suggerències,
i tenint en compte que no se n’ha presentat cap, s’entén de¿ nitivament
adoptat l’acord ¿ ns llavors provisional, per la qual cosa es publica
el text íntegre d’esta Ordenança, que es transcriu a continuació:
“ORDENANÇA REGULADORA DE LES BASES ESPECÍFIQUES
PER A LA CONCESSIÓ DELS PREMIS LITERARIS «CIUTAT
DE SAGUNT»
Exposició de motius
L’Ajuntament de Sagunt du a terme una important activitat subvencionadora amb l’objecte de donar resposta a diferents demandes
socials i econòmiques. De manera regular, destina importants recursos econòmics, amb la ¿ nalitat de promocionar activitats considerades d’interés general en l’àmbit de la cultura. L’acció de foment, per
tant, es con¿ gura com un mecanisme de col·laboració entre este
Ajuntament i les entitats sense ànim de lucre, persones físiques i
jurídiques per a la gestió de les activitats considerades d’interés
general en àmbits com la creació literària, de rellevància en el municipi i amb repercussió fora d’ell.
L’Ajuntament de Sagunt té l’encàrrec estatutari de promoure l’ús del
valencià en totes les manifestacions de la vida social. En esta labor
de recuperació i foment de la llengua pròpia de la Comunitat Valenciana, té un paper important la creació literària, com a expressió de
la creativitat humana i invitació a la lectura de la ciutadania.
Per això, l’Ajuntament de Sagunt té la voluntat ferma d’impulsar
totes aquelles activitats i iniciatives que tinguen com a objectiu potenciar i afavorir l’ús social del valencià, i així els pressupostos
municipals preveuen des de l’any 1997 la convocatòria d’uns premis
literaris que amb el temps han anat abraçant els tres gèneres per
excel·lència de la literatura: poesia (1997...), narrativa (1998...) i
teatre (2004...). Els noms que porten els tres guardons són ben simbòlics per a la ciutat, aspecte que contribueix a la identi¿ cació i a
l’autoestima del nostre poble. Així, el premi de poesia porta el nom
d’un dels més grans poetes saguntins del segle XX, Jaume Bru i
Vidal (1921-2000); el de teatre fou batejat amb el nom d’un dels
actors valencians més valorats nascut a Sagunt, Pepe Alba (18851951); ¿ nalment, el de narrativa porta el nom «Ciutat de Sagunt».
Este compromís municipal està basat en el compliment de les disposicions de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana i de la
Llei 4/1983, d’Ús i Ensenyament del Valencià, normes legals bàsiques
de les quals emana l’o¿ cialitat del valencià i l’obligatorietat de
protegir-ne la recuperació i garantir-ne l’ús social.
Per això, el Gabinet de Promoció del Valencià, departament encarregat de la plani¿ cació lingüística, duu a terme durant tot l’any activitats i altres accions orientades a normalitzar els usos lingüístics,
entre les quals s’inclou la convocatòria d’estos premis, que amb el
pas del temps s’han consolidat dins el panorama literari de tot l’àmbit cultural.
Atesa la importància d’este tipus d’actuacions, que ja fou regulada
l’any 2009, es considera necessari adaptar-la als requeriments legals
actuals que regeixen els premis, a ¿ d’inserir-los correctament en el
marc administratiu en què es realitzen.
En el marc de les competències que estableix la Llei 27/2013, de 27
de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració
Local, en el marc normatiu sobre la competència municipal, en el
seu art. 25.2.m) diu que el municipi exercirà en tot cas com a competències pròpies, en els termes de la legislació de l’Estat i de les
comunitats autònomes, en les matèries següents: Promoció de la
cultura i equipaments culturals.
La Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, accés a la
informació pública i bon govern, reforça les obligacions de publicitat activa en matèria econòmica, entre les quals es troben les sub-
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vencions i ajudes públiques concedides amb indicació del seu import,
objectiu o ¿ nalitat i bene¿ ciari. Es regula esta publicitat amb la
publicació de la Llei 15/2014, 16 de setembre, de Racionalitat del
sector públic, modi¿ ca la Llei 38/2003 General de Subvencions quant
a l’establiment de la Base de Dades Nacionals de Subvencions
(BDNS) com a sistema nacional de publicitat de subvencions.
De conformitat amb els arts. 49 de la Llei de Bases de Règim Local
i 56 del Text refós de les Disposicions legals vigents en matèria de
règim local, aprovat per Reial Decret Legislatiu 781/1986 de 18
d’abril, este Ajuntament fa ús de les facultats que la llei li confereix
per a la modi¿ cació de l’Ordenança municipal reguladora dels Premis
Literaris “Ciutat de Sagunt” de poesia, narrativa i teatre.
Per tot això, amb la present Ordenança, es pretén complir les directrius assenyalades en les normes anteriors, restablint les bases especí¿ ques que regulen la concessió dels tres premis «Ciutat de Sagunt»
en l’àmbit cultural. Així mateix, es constitueix com una disposició
reglamentària que es considerarà norma aplicable en el procediment
de concessió, gestió i justi¿ cació dels premis, atorgats en règim de
concurrència competitiva.
Per consegüent, este Ajuntament aposta per promoure l’activitat
cultural, en tots aquells àmbits que contribueixen a la seua promoció
i difusió per generar interés i benestar entre els veïns del municipi,
impulsant i donant suport a totes aquelles actuacions socioculturals
que arriben a un gran nombre de persones.
Base primera. De¿ nició de l’objecte i modalitats de premis
1. L’objecte d’estes bases, en el marc d’allò establit per la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (d’ara endavant
LGS) i pel Reglament de la Llei General de Subvencions, aprovat
per RD 887/2006, de 21 de juliol (d’ara endavant RLGS), és de¿ nir
les condicions i el procediment que s’ha de seguir per participar en
els concursos que es tramitaran en règim de concurrència competitiva, destinats a promoure la creació literària en valencià.
2. Les línies o modalitats de premis són les següents, i les persones
bene¿ ciàries poden acollir-se a elles de manera simultània o alternativament:
Línia 1. Certamen de Poesia «Jaume Bru i Vidal»: la temàtica, el
metre i la rima són de lliure elecció. L’extensió ha de ser la d’un
llibre habitual de poesia, és a dir, amb un mínim de 300 versos, escrits
en valencià.
Línia 2. Certamen de Narrativa «Ciutat de Sagunt»: les obres (novella o recull de contes en valencià) han de tindre una extensió mínima
de 120 pàgines i màxima de 150, cadascuna de les quals ha de ser
de 2.100 caràcters, inclosos els espais en blanc.
Línia 3. Certamen de Teatre «Pepe Alba»: l’extensió de l’obra, en
valencià, ha de ser la normal d’un espectacle dramàtic complet, és a
dir, una durada d’almenys una hora quan es posa en escena.
Base segona. Requisits i condició de bene¿ ciari dels premis
1. Pot concórrer als premis qualsevol persona física o equip de persones que complisca els requisits que ¿ guren en esta Ordenança, amb
tots els treballs en valencià que considere oportuns, amb l’única
salvetat que la persona premiada l’any anterior en un gènere no pot
concórrer l’any següent al mateix gènere.
2. Requisits dels bene¿ ciaris. Amb caràcter general, no estar incurs
en cap de les causes d’incompatibilitat o prohibició per a ser-ne
bene¿ ciari, recollides en l’art. 13 de la LGS.
3. Els requisits exigits s’han d’acreditar en la data de ¿ nalització del
termini de presentació de les sol·licituds.
Base tercera. Publicitat de les bases i de la convocatòria
1. Esta Ordenança es publicarà en el Butlletí O¿ cial de la Província
de València, així com en la Seu Electrònica de l’Ajuntament de
Sagunt (www.sagunt.es).
2. La convocatòria anual dels premis s’efectuarà dins del primer
quadrimestre de l’any. No obstant això, este Ajuntament no està
obligat a realitzar convocatòria anual.
3. La convocatòria dels premis es publicarà en la Base de Dades
Nacionals de Subvencions (d’ara endavant, BDNS). Posteriorment,
la BDNS en traslladarà l’extracte al Butlletí O¿ cial de la Província
per a la seua publicació. Així mateix, es farà publicitat de la convocatòria en el Tauler d’Anuncis de la Seu Electrònica d’este Ajuntament i en les xarxes socials que administra el Gabinet de Promoció
del Valencià.
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Base quarta. Base de Dades Nacionals de Subvencions
1. A ¿ de garantir la transparència en els procediments de concessió
de premis exigida per la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, la BDNS
operarà com a sistema nacional de publicitat dels premis. A tals
efectes, l’Ajuntament de Sagunt haurà de remetre a la BDNS informació sobre la convocatòria i les resolucions de concessió.
2. Els responsables de l’àrea de Promoció del Valencià d’este Ajuntament que tramiten els premis seran els responsables de facilitar la
informació sobre la corresponent convocatòria i la resolució de
concessió.
Base quinta. Termini de presentació de les sol·licituds
1. El termini de presentació de sol·licituds serà el que ¿ gure en la
convocatòria anual de premis.
2. En tot cas, començarà a comptar des de l’endemà de la publicació
de la convocatòria en el BOP i ¿ nalitzarà en el termini que es determine la convocatòria.
4. L’incompliment del termini establit per a la presentació de les
sol·licituds determinarà automàticament l’exclusió de la sol·licitud
per presentació extemporània.
Base sexta. Documentació que cal presentar
1. La sol·licitud, subscrita per la persona física, es realitzarà per
mitjà de la presentació de l’imprés normalitzat corresponent per a la
concessió de premis, acompanyat per la documentació complementària, sota la denominació «Sol·licitud de participació en convocatòria de premis» disponible en la Seu Electrònica de l’Ajuntament de
Sagunt (www.sagunt.es). Tot i la identi¿ cació de l’autor/a, l’Ajuntament de Sagunt garanteix l’anonimat ¿ ns al moment de decidir les
obres premiades.
2. La sol·licitud i la resta de documentació exigida haurà de presentar-se dins del termini previst en la convocatòria anual en el Registre
General d’este Ajuntament o per qualsevol dels mitjans assenyalats
en l’art. 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (LRJ-PAC).
3. La documentació preceptiva que ha d’acompanyar la sol·licitud
en tots els casos és la següent:
Tres exemplars del treball literari escrits a ordinador en un sobre
tancat, que ha de portar el lema o pseudònim i amb la indicació de
la modalitat a la qual opta, sense cap identi¿ cació expressa de l’autor.
Un sobre a banda, tancat i identi¿ cat amb el mateix lema o pseudònim que el treball, amb la documentació següent:
1. Fotocòpia del DNI, telèfon i adreça de correu electrònic.
2. Declaració responsable de la persona sol·licitant en què expresse
que opta al premi amb una obra en valencià original i inèdita.
3. Declaració responsable de la persona sol·licitant de trobar-se al
corrent de les seues obligacions ¿ scals i tributàries amb l’Ajuntament
de Sagunt o altres administracions públiques i amb la Seguretat
Social, i de no estar incurs en cap de les prohibicions per obtindre
la condició de bene¿ ciari establides en l’art. 13.2 de la LGS.
4. Una vegada presentada la sol·licitud, es comprovarà que la documentació és correcta. En cas de no ser així, este Ajuntament requerirà als interessats perquè en el termini de deu dies presenten els
documents preceptius, amb l’advertiment que si no ho fa s’entendrà
que desisteix de la seua petició, i, prèvia la resolució corresponent,
es procedirà a l’arxivament de l’expedient, d’acord amb el que disposa l’article 71 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
5. Este Ajuntament podrà habilitar la presentació de les sol·licituds
a través de la Seu Electrònica, a ¿ que els interessats puguen presentar electrònicament les seues sol·licituds als premis.
6. Acreditació del compliment de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social.
La presentació de la sol·licitud de premis comportarà l’autorització
del sol·licitant perquè l’Ajuntament de Sagunt obtinga de forma
directa l’acreditació del compliment de les obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social, a través de certi¿ cats telemàtics, i en este
cas, el sol·licitant no haurà d’aportar la corresponent certi¿ cació.
No obstant això, el sol·licitant podrà denegar expressament el consentiment i haurà d’aportar els certi¿ cats d’estar al corrent de les
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obligacions tributàries i amb la Seguretat Social en els casos que
escaiga.
Base sèptima. Característiques de les obres
D’acord amb la base 1, les característiques de les obres són les següents:
Línia 1. Certamen de Poesia «Jaume Bru i Vidal»: la temàtica, el
metre i la rima són de lliure elecció. L’extensió ha de ser la d’un
llibre habitual de poesia, és a dir, amb un mínim de 300 versos, escrits
en valencià.
Línia 2. Certamen de Narrativa «Ciutat de Sagunt»: les obres (novella o recull de contes en valencià) han de tindre una extensió mínima
de 120 pàgines i màxima de 150, cadascuna de les quals ha de ser
de 2.100 caràcters, inclosos els espais en blanc.
Línia 3. Certamen de Teatre «Pepe Alba»: l’extensió de l’obra, en
valencià, ha de ser la normal d’un espectacle dramàtic complet, és a
dir, una durada d’almenys una hora quan es posa en escena.
Base octava. Premis
a) Les dotacions dels Premis Literaris «Ciutat de Sagunt» es tramitaran a càrrec de l’aplicació pressupostària del Pressupost municipal
de l’Ajuntament de Sagunt que s’habilite a este efecte, que s’indicarà en la convocatòria anual corresponent.
b) En cada convocatòria anual s’especi¿ carà la dotació dels premis
en cada una de les tres línies regulades en estes bases. L’Ajuntament
de Sagunt fomentarà que les obres premiades siguen publicades per
una editorial, previ contracte entre l’empresa i els autors.
c) Els premis i la seua dotació són indivisibles i estan subjectes a la
normativa ¿ scal vigent.
d) Cada vegada que es publique el treball premiat ha de constar que
l’obra ha estat guardonada en els Premis Literaris «Ciutat de Sagunt»
i l’any de la convocatòria.
Base novena. Òrgan col·legiat per a la concessió dels premis
1. La Comissió de Valoració, o Jurat Literari, dels Premis Literaris
«Ciutat de Sagunt» estarà conformada per tres jurats, un per cada
gènere, integrats per tres persones relacionades amb el món de les
lletres amb un criteri ben format, ja siguen escriptors/es, crítics/ques
o persones rellevants de la cultura. Ocuparà la Presidència l’alcalde/
essa de Sagunt, o persona en qui delegue, amb veu però sense vot.
La Secretaria serà exercida pel personal del Gabinet de Promoció
del Valencià, sense veu ni vot.
2. Tals membres seran proposats pel personal tècnic del Gabinet de
Promoció del Valencià, i la composició concreta dels jurats es farà
mitjançant una Resolució d’Alcaldia.
3. La resolució dels jurats es farà pública en l’acte de lliurament de
premis.
4. El jurat podrà resoldre aquelles situacions no previstes en estes
bases, així com aquells dubtes que es plantegen de la seua interpretació, i podrà deixar desert algun dels premis o tots ells. La resolució
serà inapel·lable.
Base desena. Forma de concessió del premi
1. Instrucció
1.1. La instrucció del procediment dels Premis Literaris «Ciutat de
Sagunt» es durà a terme pel funcionari competent del Gabinet de
Promoció del Valencià. Correspon a l’instructor, de conformitat amb
el que disposa l’art. 24 de la LGS, realitzar d’o¿ ci totes les actuacions que crega necessàries per a la determinació, coneixement i
comprovació de les dades i documents en virtut dels quals ha de
formular-se la proposta de resolució.
1.2. L’instructor elevarà la proposta de concessió degudament motivada a la Junta de Govern Local per a l’adopció de l’acord de concessió o denegació, i, si és el cas, de la no-admissió a tràmit de les
sol·licituds presentades fora de termini.
2. Resolució
2.1. Correspon a la Junta de Govern Local la resolució d’este procediment de concessió de premis en règim de concurrència competitiva. Tal resolució posa ¿ a la via administrativa.
2.2. La resolució de la concessió ha de ser motivada i en ella es farà
constar el crèdit pressupostari a què s’imputen i la persona bene¿ ciària.
2.3. El termini màxim per a resoldre i noti¿ car la resolució del procediment de concessió no podrà excedir els sis mesos i es computa-
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rà a partir de la publicació de la corresponent convocatòria, llevat
que ajorne els seus efectes a una data posterior.
3. Noti¿ cació de la resolució i efectes del silenci administratiu
3.1. L’acord municipal que resol el procediment es noti¿ carà als
interessats en l’acte d’entrega de premis i, de conformitat amb allò
assenyalat en l’art. 59.6 de la LRJ-PAC, a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Sagunt.
3.2. El venciment del termini sense haver-se noti¿ cat la resolució
legitima als interessats a entendre desestimades per silenci administratiu les sol·licituds de concessió dels premis.
4. Publicitat dels premis concedits
4.1. L’Ajuntament de Sagunt remetrà a la BDNS els premis concedits
amb indicació, segons cada cas, de la convocatòria, bene¿ ciaris,
quantitats concedides i objecte o ¿ nalitat dels premis.
4.2. En tot cas, l’òrgan instructor del procediment publicarà la resolució del procediment de concurrència competitiva en la Seu Electrònica d’este Ajuntament.
Base onzena. Forma de pagament
1. El pagament dels premis es realitzarà de conformitat amb el que
preveu l’article 34 de la LGS.
2. El pagament dels premis es farà efectiu quan es veri¿ que que el
bene¿ ciari es troba al corrent de les seues obligacions ¿ scals i tributàries amb l’Ajuntament de Sagunt i altres administracions públiques
i amb la Seguretat Social.
Base dotzena. Compatibilitat amb altres premis
La naturalesa dels Premis Literaris «Ciutat de Sagunt» exigeix que
les obres que hi concórreguen siguen originals i inèdites, amb cap
premi anterior al moment de la concessió. En cas contrari, la persona bene¿ ciària perdria la condició de premiada i hauria de reintegrar
el pagament.
Base tretzena. Obligacions dels premiats
Les persones premiades es comprometen a facilitar als òrgans competents d’este Ajuntament, a requeriment seu, tota la informació que
els sol·licite. Així mateix, com a part integrant del premi, es comprometen a publicitar que la seua obra ha estat premiada per l’Ajuntament de Sagunt i a participar en els actes que programe l’Ajuntament per a la presentació pública del seu llibre.
Base catorzena. Devolució de les obres no premiades
1. L’Ajuntament no es farà responsable de la pèrdua o deteriorament
de les obres presentades al concurs.
2. Els originals no premiats podran ser retirats pel seu autor en el
termini de tres mesos des de la publicació de la decisió del jurat. Una
vegada esgotat este termini, es destruiran per tal de preservar els
drets d’autoria.
Base quinzena. Règim de garanties
Es dispensa els sol·licitants de la presentació de garanties, d’acord
amb les característiques especí¿ ques d’esta convocatòria.
Base setzetena. Normativa aplicable
Els premis es regiran per allò disposat en la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions; en el Reglament de la Llei
General de Subvencions, per esta Ordenança i per les Bases d’Execució del Pressupost de l’Ajuntament de Sagunt vigents en cada
moment, així com per la resta de normes de dret administratiu, i, si
no n’hi ha, les normes del dret privat.
Base dessetena. Vigència de les bases
Estes bases tenen caràcter inde¿ nit i mantindran la seua vigència ¿ ns
a la seua modi¿ cació o derogació expressa. Entraran en vigor quan
es publiquen en el Butlletí O¿ cial de la Província i haja transcorregut
el termini a què es refereix l’art. 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases de Règim Local.
Disposició derogatòria única
Des del moment que siga publicada esta Ordenança en el BOP quedarà derogada l’Ordenança reguladora de les bases en règim de
concurrència competitiva per a la concessió dels Premis Literaris
“Ciutat de Sagunt”, aprovada pel Ple d’este Ajuntament en data
29/10/2009 (BOP de València de 30/12/2009, núm. 309).
Disposició transitòria primera
Els premis convocats amb anterioritat a l’entrada en vigor d’esta
Ordenança es regiran per l’anterior Ordenança aprovada pel Ple de
data 29/10/2009 (BOP de València de 30/12/2009, núm. 309).”

BOLETIN OF ICIAL

DE LA PROVINCIA DE VALENCIA

41

Es fa públic per a coneixement general i als efectes que pertoque.
Sagunt, 19 de maig de 2016.—L’alcalde president, Josep Francesc
Fernández i Carrasco.
2016/7931

