Excm. Ajuntament de Sagunt
Gabinet de Promoció del Valencià

ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DELS PREMIS LITERARIS «CIUTAT DE
SAGUNT» DE POESIA, NARRATIVA I TEATRE

L’Ajuntament de Sagunt té l’encàrrec estatutari de promoure l’ús del valencià en totes
les manifestacions de la vida social. En aquesta 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 identificació 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 (1885-1951); finalment, el de narrativa porta el
nom «Ciutat de Sagunt».
Aquest compromís municipal està basat en el compliment de les disposicions de
l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana i de les de la Llei 4/1983, d’Ús i
Ensenyament del Valencià, normes legals bàsiques de les quals emana l’oficialitat 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
planificació 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’aquests
premis, que amb el pas del temps s’han consolidat dins el panorama literari de tot
l’àmbit cultural.
Atesa la importància d’aquest tipus d’actuacions, es considera necessari regular la
convocatòria i adaptar-la als requeriments legals actuals que regeixen els premis, a fi
d’inserir-los correctament en el marc administratiu en què es realitzen.
BASE PRIMERA: Definició de l’objecte dels premis literaris
1.1. Aquesta Ordenança està orientada a enfortir l’ús social del valencià en l’àmbit
creatiu de la literatura i a promoure la coneixença cultural de Sagunt més enllà del seu
terme municipal.
1.2. Objecte dels premis literaris
Els treballs literaris que hom presente a cada gènere, per tal de ser admesos a
concurs, han de tindre aquestes característiques concretes:
a) 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.
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b) Certamen de Narrativa «Ciutat de Sagunt»
Les obres (novel·la o recull de contes) han de tindre una extensió mínima de 120
pàgines i màxima de 160, cadascuna de les quals ha de ser de 2.100 caràcters,
inclosos els espais en blanc, escrites a una sola cara a doble espai amb un cos de
lletra 12.
c) Certamen de Teatre «Pepe Alba»
L’extensió de l’obra ha de ser la normal d’un espectacle dramàtic complet, és a dir, una
durada d’almenys una hora quan es posa en escena. No s’hi admetran obres breus de
teatre.
1.3. L’Ajuntament de Sagunt dotarà anualment els tres premis. Els 2/3 de la dotació es
consideraran guardó pròpiament dit, i l’altre terç serà en concepte dels drets d’autoria
corresponents a la publicació editorial de l’obra guanyadora, previ contracte.
1.4. Les obres participants en les tres modalitats han de ser originals, inèdites i
escrites en valencià, i no poden haver estat guardonades en cap altre certamen. Els
originals s’han de presentar escrits a ordinador en fulls DIN-A4 per una sola cara, a
doble espai i per triplicat.
BASE SEGONA: Requisits de les persones beneficiàries
Pot concórrer als premis qualsevol persona o equip de persones que complisca els
requisits que figuren en aquesta Ordenança, amb tots els treballs que considere
oportuns. És un requisit indispensable per a poder participar en aquesta convocatòria
de premis que les persones sol·licitants estiguen al corrent de les obligacions fiscals i
tributàries amb les administracions i amb la Seguretat Social. En el cas d’equips, tots
els membres han de complir el requisit.
BASE TERCERA: Publicitat de les bases i de la convocatòria
3.1. Les bases reguladores dels premis literaris «Ciutat de Sagunt» es publicaran en el
Butlletí Oficial de la Província.
3.2. La convocatòria anual es realitzarà al mes de gener. L’Ajuntament de Sagunt farà
la publicitat de cada convocatòria anual i en donarà la màxima difusió entre el públic
en general, amb la publicació en els taulers d’anuncis municipals, la pàgina web
www.sagunt.es, en les llistes de distribució de correu del Gabinet de Promoció del
Valencià, en els principals directoris de premis literaris i en la premsa. El termini de
presentació de sol·licituds serà fixat en cada convocatòria, i no serà inferior als 30 dies.
BASE QUARTA: Documentació que cal presentar
4.1. La sol·licitud s’ha de realitzar en el termini fixat en la convocatòria per mitjà de la
presentació dels originals presidida pel model normalitzat corresponent (sol·licitud
genèrica), dirigit a l’Alcaldia d’aquest Ajuntament. El model estarà disponible en els
Registres Municipals i en el web municipal. Tot i la identificació de l’autor/a,
l’Ajuntament de Sagunt garanteix l’anonimat fins al moment de decidir les obres
premiades.
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4.2. Els originals s’han de presentar escrits a ordinador, per triplicat, amb lema o
pseudònim i amb la indicació de la modalitat a la qual opten.
4.3. En un sobre a banda, tancat i identificat amb el mateix lema o pseudònim, s’ha
d’incloure la documentació següent:
a) Fotocòpia del DNI, domicili actual, telèfons i adreça de correu
electrònic.
b) Declaració responsable de la persona sol·licitant de trobar-se al
corrent de les seues obligacions fiscals i tributàries amb l’Ajuntament
de Sagunt o altres administracions públiques i amb la Seguretat
Social.
c) Declaració responsable de la persona sol·licitant en què expresse
que opta al premi amb una obra original i inèdita.
4.4. Una vegada presentada la sol·licitud, es comprovarà que la documentació és
correcta. Si no és així, es requerirà a la persona sol·licitant perquè en el termini de deu
dies presente 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.
BASE CINQUENA: Quantia dels premis
Les dotacions dels Premis literaris «Ciutat de Sagunt» es tramitaran a càrrec de la
partida pressupostària 4512.320.48101 «GPV: Premis literaris “Ciutat de Sagunt”».
Amb l’aprovació anual de la convocatòria s’especificarà quina és la dotació de cada
premi.
El premi i la seua dotació són indivisibles, i estan subjectes a la normativa fiscal vigent.
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 SISENA: Forma de concessió dels premis
6.1. Procediment per a la concessió. Instrucció
a) L’òrgan competent per a la instrucció del procediment és el personal funcionari
responsable del Gabinet de Promoció del Valencià. Correspon a l’instructor, de
conformitat amb el que disposa l’article 24 de la Llei General de Subvencions, realitzar
d’ofici 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.
b) Les activitats d’instrucció comprenen necessàriament:
b.1. Una fase de prevaloració. És preceptiu per a qualsevol expedient de concessió de
subvencions i premis la prevaloració de les sol·licituds per part de la persona
responsable del Gabinet de Promoció del Valencià, en la qual ha de constar que de la
informació que té en el seu poder es desprén que els beneficiaris compleixen tots els
requisits necessaris per a accedir al premi.

3

Excm. Ajuntament de Sagunt
Gabinet de Promoció del Valencià

b.2. Valoració de la Comissió de Valoració. Una vegada avaluades les sol·licituds per
part de la Comissió de Valoració, o Jurat Literari, aquesta haurà d’emetre una proposta
que concrete el resultat de l’avaluació efectuada.
b.3. Proposta de resolució de l’instructor. L’instructor, a la vista de la proposta de la
Comissió de Valoració, formularà a la Junta de Govern Local la proposta de resolució
definitiva. La proposta de resolució definitiva haurà d’expressar la relació de
sol·licitants per als quals es proposa la concessió del premi i la seua quantia,
especificant l’avaluació i els criteris de valoració seguits per a efectuar-la.
6.2. Procediment per a la concessió. Resolució
L’aprovació de la proposta de resolució per part de la Junta de Govern Local, en tant
que resol el procediment de concessió dels premis, és definitiva en via administrativa.
Ha de ser motivada, han de quedar acreditats en el procediment els fonaments i
contindre la relació de sol·licitants a qui es concedeixen.
La resolució del jurat es comunicarà immediatament per telèfon a les persones
guanyadores, per tal de preparar l’acte de lliurament, i es difondrà des de la pàgina
web municipal i en la premsa. L’acord de la Junta de Govern Local que resol el
procediment es notificarà als interessats en el lloc que indiquen, de conformitat amb
allò que disposa l’article 58 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú..
6.3. Termini per a resoldre i efectes del silenci
El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució del procediment no podrà excedir
els quatre mesos des de la publicació de la convocatòria. Si transcorre tal termini i no
s’ha notificat la resolució del procediment a les persones interessades, els legitima per
a entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de concessió del premi.
BASE SETENA: Òrgan col·legiat per a la concessió de la subvenció
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, ja siguen escriptors/es, crítics/ques o persones
rellevants de la cultura. Tals membres seran proposats pel personal del Gabinet de
Promoció del Valencià a la Comissió Informativa de Cultura, la qual els nomenarà en
cada convocatòria. 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.
BASE HUITENA: Compatibilitat amb altres premis o dotacions
La naturalesa dels Premis Literaris «Ciutat de Sagunt» exigeix que les obres que hi
concórreguen siguen originals i inèdites, amb cap premi anterior o posterior al moment
de la concessió. En cas contrari, la persona beneficiària perdria la condició de
premiada i hauria de reintegrar el pagament.
BASE NOVENA: Obligacions de les persones beneficiàries dels premis
Les persones sol·licitants es comprometen a facilitar als òrgans competents d’aquest
Ajuntament, a requeriment seu, tota la informació que els sol·licite.
Així mateix, es comprometen a participar en els actes que programe l’Ajuntament de
Sagunt per a la presentació dels llibres com a part integrant del premi.
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BASE DESENA: Forma de pagament
El pagament dels premis es realitzarà en ferm, una vegada recollides totes les dades
necessàries sobre les persones premiades, previ informe del tècnic responsable i
aprovació de la proposta per la Junta de Govern Local.
BASE ONZENA: Devolució de les obres no premiades
Els originals no premiats es retornaran als autors/es que els sol·liciten, en el termini de
tres mesos des de la publicació de la decisió del jurat. Una vegada esgotat aquest
termini, es destruiran els originals per tal de preservar els drets d’autoria.
BASE DOTZENA: Protecció de dades
Les dades comunicades en les sol·licituds tenen el consentiment exprés de les
persones interessades per a ser emmagatzemades en una base de dades propietat de
l’Excm. Ajuntament de Sagunt, amb la finalitat de poder gestionar qualsevol servei
relacionat amb l’àrea de Promoció del Valencià, així com qualsevol altra informació
que aquesta administració crega que els pot interessar. Segons la Llei Orgànica 15/99,
de 13 de desembre, per la qual es regula la protecció de dades de caràcter personal,
la persona interessada pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició
dirigint-se a l’Excm. Ajuntament de Sagunt (c/ Autonomia, 2 - 46500 Sagunt).
BASE TRETZENA: Règim jurídic aplicable
La legislació aplicable a aquesta Ordenança és la següent:
1. La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS).
2. El Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la LGS.
3. Les Bases d’Execució del Pressupost de l’Ajuntament de Sagunt.
BASE CATORZENA: Vigència de les bases
Aquestes bases tindran una vigència indefinida fins a la modificació o derogació
expresses. Entraran en vigor quan es publiquen en el Butlletí Oficial de la Província de
València i quan haja transcorregut el termini a què es refereix l’article 65.2 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
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