
 

 

 

 

BASES II CONCURS RELATS RADIOFÒNICS 2015 

LA REGIDORIA DE CULTURA, JOVENTUT, FESTES I PROMOCIÓ LINGÜISTICA I 

L’EMISSORA MUNICIPAL DE PICASSENT CONVOQUEN LA II EDICIÓ DEL CONCURS DE 

RELATS RADIOFÒNICS D’ACORD AMB LES SEGÜENTS BASES: 

1ª) PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ I CRÉDIT PRESSUPOSTARI: 

Les bases presents regulen la convocatòria, en règim de concurrència competitiva, d'acord 

amb l'article 22, punt 1 de la Llei General de Subvencions, de la  I EDICIÓ DEL CONCURS DE 

“RELATS RADIOFÒNICS”, en les modalitats següents: 

a) 5é i 6é de Primària 

b) 1r cicle d’Educació Secundària (1r i 2n d’ESO) 

c) 2n cicle d’Educació Secundària (3r i 4t d’ESO) 

d) Batxillerat 

El present concurs té com a finalitat el foment i la participació de les escoles del municipi en el 

mitjà de ràdio i més concretament en l’Emissora Municipal, així com també a la resta 

d’escolars que estiguen interessats i interessades a participar. 

La despesa generada per l’atorgament dels premis municipals previstos en les bases present 

s’imputarà al crèdit pressupostari de la partida 600.49101.4810000 “PREMIS RELATS 

RADIOFÒNICS RÀDIO L’OM” del pressupost de 2015, finançat integrament per l’entitat, Caixa 

Popular de Picassent. A més, es comptarà amb la col·laboració de l’Associació de Comerciants, 

la qual entregarà  quatre xecs-regal a gastar en comerços d’esta associació.  Estos premis 

atorgats per l’Associació de Comerciants i Serveis de Picassent seran assumits i integrament 

per esta associació com així també les obligacions fiscals derivats dels mateixos. L’Associació 

de Comerciants de Picassent es compromet a entregar en temps i forma,  als premiats els 

premis i quantia acordada.  L’associació assumeix la responsabilitat davant els guanyadors i 

davant els tercers, a més de qualsevol incidència que poguera derivar-se a  l’hora d’entrega 

dels premis per part de l’associació.  
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2ª) PARTICIPANTS: 

Podran participar en aquest concurs totes les alumnes que estiguen matriculats/des per al curs 

acadèmic 2013-2014 en centres docents  del municipi de Picassent en les etapes educatives 

següents: 

e) 5é i 6é del cicle d’Educació de Primària 

f)     Primer cicle d´Educació Secundària (1r i 2n d’ESO) 

g) Segon cicle d’Educació Secundària (3r i 4t d’ESO) 

h) Batxillerat 

En el cas de l’alumnat matriculat per al curs acadèmic 2014-2015 en centres escolar de fora del 

municipi de Picassent, podrà sol·licitar la seua participació únicament en la etapa educativa de 

Batxillerat. 

Tots els i les alumnes participants hauran de comptar amb l’autorització del pare, mare o 

tutor/a legal. 

La participació es farà a través del centre escolar al que pertanyen a excepció de la categoria d) 

Batxillerat en què l’alumnat podrà presentar-se per lliure. 

Cada centre escolar podrà presentar fins a 10 treballs com a màxim en totes les categories en 

què participe. 

3ª) BENEFICIARIS. 

El premi atorgat es considerarà guany patrimonial del pare, mare o tutor legal del 

menor, com a titular del dret a la seua obtenció per la participació directa del menor. 

Els beneficiaris no podran trobar-se inclosos en les exclusions previstes en l’article 13 

de la Llei General de Subvencions. 
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4ª) REQUISITS DE LES OBRES  

Els treballs presentats estaran escrits en valencià. Hauran de ser originals, inèdits i no haver 

estat premiats en cap altre concurs. 

Els relats tractaran sobre el tema: “la ràdio de poble” tenint en compte les històries que es 

poden escolar en una ràdio municipal. 

Els textos tindran una extensió màxima de 25 línies en format word, lletra Times News Roman, 

de 12 punts a doble espai. 

En els treballs presentats a concurs no apareixerà ni el nom ni la firma de l’autor, això sí, haurà 

de tindre un títol i un pseudònim que encapçalarà l’obra presentada. 

5ª) INSCRIPCIONS i  DOCUMENTACIÓ  

La participació dels alumnes es farà mitjançant el centre al que pertanyen (a excepció de 

l’alumnat de Batxillerat que podrà presentar-se per lliure). 

Els treballs s’entregaran en un sobre tancat , fent constar en l’exterior del sobre “II EDICIÓ 

CONCURS DE RELATS RADIOFÒNICS”, el nom de l’escola o pseudònim, en el cas de ser alumne 

de batxiller, i la categoria. 

Els treballs per a qualsevol de les categories es presentaran amb pseudònim, i seràn nuls tots 

aquells que portaren dades identificatives sobre l’autor/a del treball. 

S’adjuntarà en el mateix sobre un altre sobre tancat (que no s’obrirà fins que el jurat no haja 

deliberat els premis), en el interior del qual s’adjuntaran les sol·licituds de participació, segons 

el model oficial, en què constaran les dades dels autors, pseudònim i títols de les obres. 

Abans d’introduir les sol·licituds de participació en el sobre, hauran de ser datades i segellades 

pel funcionari de Registre de la Casa de Cultura. 

6ª) TERMINI 

El període d’admissió de solicitudes s’obrirà el dia de la publicació d’estes bases en el 

BOP i finalitzarà el dimecres 22 d’abril de 2015. 
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7ª) LLOC DE PRESENTACIÓ 

Els sobres de participació  ser entregats en mà, en horari de matins de 10 a 14 hores i 

vesprades de 17 a 20 hores,  de dilluns a divendres, en l’adreça següent: 

REGISTRE GENERAL DE LA CASA DE CULTURA PICASSENT 

C/ Jaume I, 15 – 46220 Picassent (València 

Tel: 961235859 

8ª) PREMIS 

S’atorgaran  els següents premis als millors relats considerats pel Jurat: 

a) Premis municipals atorgats per l’Ajuntament de Picassent: 

I. Millor premi al relat de 2n cicle de Secundària: 100 € patrocinats per l’entitat 

Caixa Popular. 

II. Millor premi al relat de Batxillerat: 100 € patrocinats per l’entitat Caixa. 

b) Premis atorgats per l’Associació de Comerciant i Serveis de Picassent: 

I. Millor premi al relat de 5é i 6é de Primària: 50 € en forma de xec-regal a 

gastar als comerços adscrits a esta associació. 

II. Millor premi al relat de 1er cicle de Secundària: 50 €  en forma de xec-regal a 

gastar als comerços adscrits a esta associació. 

III.  Millor premi al relat de 2n cicle de Secundària:  50 € en forma de xec-regal a 

gastar als comerços adscrits a esta associació. 

IV. Millor premi al relat de Batxillerat: 50 € en forma de xec-regal a gastar als 

comerços adscrits a esta associació. 

Millors 5 relats de cada categoria: els relats restants premiats, juntament amb els guanyadors 

dels primers premis, gravaran els relats als estudis de Ràdio l’Om i s’emetran en el termini 

acordat.  

Tots els relats seran mencionats en el espai informatiu de l’emissora i tots els participants 

seran convidats a visitar els estudis de la seua ràdio municipal posant-se d’acord amb l’escola. 

L'import dels premis quedarà subjecte a les retencions fiscals que marque la llei. Correspon  a 

l’Associació de Comerciants i Serveis de Picassent les obligacions fiscals derivats dels premis 

atorgats  per la mateixa. 

Els premis es lliuraran en lloc i data que s’anunciarà oportunament. 
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9ª) EL JURAT 

El jurat serà nomenat per la Junta de Govern Local a proposta  de la Regidoria de Cultura, 

d’este Ajuntament, i estarà constituït per persones vinculades al món al món radiofònic, 

cultura així com al món de la comunicació de proximitat. El seu nombre total  de components 

serà imparell. Les funcions de secretari del jurat seran exercides per un funcionari/a municipal.  

El jurat ajustarà la seua actuació al que disposen els articles 22 i següents de la Llei 30/1992, de 

26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 

Administratiu Comú.  

El veredicte del jurat serà inapel·lable i es poden declarar deserts els premis, si cap dels 

treballs presentats reuneix la qualitat exigible. Qualsevol imprevist no fixat en estes bases serà 

resolt pel jurat. 

10ª) CRITERIS DE VALORACIÓ 

Es valorarà, davall estricte criteri d’objectivitat, la qualitat literària dels treballs presentats així 

com la innovació creativa i l’originalitat dels mateixos. Tots els criteris tindran el mateix pes 

relatiu per a realitzar la valoració de les sol·licituds. 

11ª) ÓRGAN MUNICIPAL COMPETENT I PUBLICITAT DELS PREMIS CONCEDITS 

Els premis seran adjudicats pel la Junta de Gover Local, als autors/es de les obres proposats pel 

tribunal citat en l'apartat anterior,abans de tres mesos comptadors des de la data de 

finalització de la presentació de sol·licituds. La resolució d’adjudicació es farà pública en la 

plana web de la ràdio i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, així com en les xarxes socials i 

en els espais informatius de la mateixa. 

12ª) EMISSIÓ DE LES OBRES  

La Regiduria de Cultura es reserva el dret d’emetre qualsevol treball que siga recomanat pel 

jurat. 
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 13ª) CESSIÓ DELS DRETS DE LES OBRES PREMIADES 

Els/les autors/es dels relats premiats cediran a l’organització de forma gratuïta els drets 

d’explotació, consistents en la reproducció, distribució i comunicació pública, les quals es faran 

sempre amb el reconeixement de la seua condició d’autor/a, excepte manifestació en contra 

d’això. Els/les concursant es responsabilitzaran totalment que no existisquen drets a tercers en 

les obres presentades, ni cap reclamació per drets d’autor. 

14ª) OBRES NO PREMIADES  

Les obres no premiades podran ser retirades pels autors/es en el termini d’un mes a partir de 

l’adjudicació a la Casa de Cultura, c/Jaume I, núm 15 de Picassent. La resta passaran a ser 

propietat de l’Ajuntament. 

15ª) AUTORITZACIÓ SOBRE DADES PERSONALS 

De conformitat amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/00 de 13 de desembre, les dades 

personals obtingudes per a la participació en el concurs s’incorporaran a un fitxer, 

responsabilitat de l’Ajuntament de Picassent, que té com a finalitat la gestió de les activitats 

programades. Les dades necessàries i suficients podran comunicar-se al mitjans de 

comunicació i publicar-se en la web municipal. En tot cas, es tractaran d’acord amb la 

normativa de protecció de dades vigent. Els/les interessats/des podran exercitar els drets 

d’accés, rectificació, modificació i oposició, dirigint-se a l’Ajuntament de Picassent 

16ª) ACCEPTACIÓ DE LES BASES 

La presentació de qualsevol original al CONCURS de RELATS RADIOFÒNICS suposa l’acceptació 

íntegra de totes les bases. 

17ª). REINTEGRAMENT  

Procedirà el reintegrament del premi en el cas que s’haja obtingut per mitjà de falsedat en 

qualsevol de les condicions requerides, o ocultant aquelles que ho hagueren impedit. 

18ª) PUBLICITAT DE LA CONVOCATÒRIA 

Les bases  presents es publicaran en el Butlletí Oficial de la Provincia, sense perjuí de la seua 

inserció integra en el tauler d’edictes i en la pàgina web de la ràdio municipal i de l’Ajuntament 

de Picassent. 
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19ª) NORMATIVA REGULADORA  

La convocatòria present es regirà per les bases recollides en este document i en tot allò que no 

hi estiga previst, per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de Subvencions; així com per 

la resta de legislació concordant, excepte en aquells aspectes que, per l’especial naturalesa de 

les subvencions, no resulte aplicable. 

 

 

 

DILIGENCIA: Per a fer constar que les presents bases foren aprovades per la Junta de Govern 

Local en sessió data  

 

 

 

Picassent,                               de 2014  

EL SERCRETARI 

 

 

 

Jorge F. Ricart Marti 

 

 

 

 

Vist i plau 

L’ALCALDESSA-PRESIDENTA 

 

 

 

 

Sra. Conxa García Ferrer 


