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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO MUTXAMEL 

1693      BASES I CONVOCATÒRIA DEL VII PREMI DE NARRATIVA VILA DE MUTXAMEL 
 

EDICTE 

Sebastián Cañadas Gallardo, alcalde president de l’Ajuntament de Mutxamel, en 

atenció al que es va acordar en la sessió de la Junta de Govern Local, del 2 de març 

de 2023, en què es van aprovar les Bases reguladores i la convocatòria del “VII Premi 

de Narrativa Vila de Mutxamel”, dicta este edicte perquè es publique en el Butlletí 

Oficial de la Província d’Alacant i s’òbriga el termini perquè es presenten les sol·licituds 

de participació en el certamen: 

 
 

“Bases i Convocatòria del VII PREMI DE NARRATIVA VILA DE MUTXAMEL” 
 

Article 1. Objecte i finalitat de la convocatòria 
 

L'Ajuntament de Mutxamel, amb el propòsit de promoure l’ús del valencià en l’àmbit 

literari i de creació artística; i difondre’l com a llengua de gaudi, convoca el VII PREMI 

DE NARRATIVA VILA DE MUTXAMEL. 

 

Que es dividix en dos categories 

- A. Narrativa oral. Alumnat de primària, secundària, cicles mitjans i batxillerat. 
Entre 10 i 20 anys. 

- B. Narrativa oral. Majors de 20 anys. 
 

Article 2. Aplicació pressupostària 

Els premis establits en el present concurs es concediran amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària  030.33404.48107, denominada “Premi de narrativa en valencià Vila de 
Mutxamel”  del pressupost per a 2023 amb una dotació de 2.000 €. 

 
Article 3. Import dels premis a atorgar 
 

La categoria A es dividix en quatre subseccions: 
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a) Alumnat últim cicle de Primària (el premi s’abonarà al centre on estudia 
l’alumne). Amb un primer premi de 150 € i un segon premi de 100 € per a la 
classe.  

b) Alumnat de Secundària Obligatòria. 
       Amb un premi de 150€ i un segon premi de 100 €,  per alumnes del primer 

cicle,  i un premi de 150€ i un segon premi de 100 €, per a alumnes de segon cicle.  

c) Alumnat d’Estudis de Grau Mitjà i Batxillerat.  
d) Amb un primer premi de 200€ i un segon premi de 100€.  

 

En la categoria B (Majors de 20 anys.)     

Amb dos premis de 250 € i un premi de 450 €. 

 

El premi estarà subjecte a la retenció corresponent de l’IRPF. 
 

4.- Requisits que han de complir els participants 

 

En la categoria A podran participar alumnes de primària, secundària obligatòria, 

educació grau mitjà i batxillerat. Entre 10 i 20 anys.  

 

I en la categoria B podran participar majors de 20 anys. 

 

Per tal de fomentar els treball en conjunt en l’aula, en la categoria A es podrà 

presentar la narració realitzada per grups d’aula, en este cas el premi el rebrà el centre 

educatiu. Per a primària esta modalitat és obligatòria i en secundària és optativa. 

 

Per tal de fomentar les relacions intergeneracionals, tant en una com en l’altra 

categoria, la narració pot fer-se de manera individual o en grups de membres de la 

mateixa família. 

Han de presentar una gravació en vídeo,  que durarà entre dos i cinc minuts, on es 

narre en valencià una història de temàtica lliure,  sempre amb la condició que 

transcórrega l’acció al municipi de Mutxamel, o que adapte tradicions o fets reals 

mutxamelers.  La narració pot acompanyar-se de tots aquells elements audiovisuals 

que es vulga. 
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Les obres presentades en un arxiu de memòria USB es publicaran en el canal de 

YouTube de l’Ajuntament de Mutxamel.   

 

Cada autor podrà presentar dos obres com a màxim. 
 

5.- Indicació dels òrgans competents per a la instrucció i resolució del 
procediment 
 
La instrucció correspon al departament de Promoció del Valencià de l’Ajuntament de 
Mutxamel i l’òrgan competent per a resoldre’l és la Junta de Govern Local. 
 
6.- Forma, termini i lloc per a la presentació de la sol·licitud  
 

Es farà arribar a l’Agència de Promoció del Valencià de   l’Ajuntament de Mutxamel, 

sítia en l’Av. Carlos Soler, 64 CP 03110 de Mutxamel, el vídeo amb la gravació de la 

narració a través d’un arxiu de memòria USB i la fitxa d’inscripció corresponent.  

En la fitxa d’inscripció al certamen apareixeran les dades de l’autor i de l’obra 

presentada, que en els casos de menors d’edat seran representats pels seus pares, 

mares o qui tinga la tutoria. S’acompanyarà la declaració responsable normalitzada per 

a la participació en el certamen, totalment completada, on es manifeste que té l’autoria 

de la narració presentada i altres elements que componen l’audiovisual, o els permisos 

pertinents d’autoria si no foren seus; que no es presenta simultàniament a altres 

certàmens amb la mateixa obra i que està al corrent en el pagament de les obligacions 

tributàries i amb la Seguretat Social. I per últim  l’autorització a l’Ajuntament de 

Mutxamel perquè faça ús de la seua imatge i veu. 

Les obres podran presentar-se, des de l’endemà de la publicació de la convocatòria en 

el BOP fins al dia 30 d’agost de 2023. 

7.- Criteris de valoració i procediment per a la concessió dels premis  
 

La concessió dels premis es realitzarà mitjançant el sistema de concurrència 
competitiva, a través de la constitució d'un jurat que avaluarà les obres presentades. 
 
Les obres, una volta presentades i comprovat que complixen les normes establides,  

es publicaran en el canal de YouTube de l’Ajuntament de Mutxamel perquè puguen ser 

vistes.   

 
El jurat  en la seua avaluació seguirà les pautes següents: 
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- Valorarà la tècnica narrativa, la posada en escena, la qualitat artística i 
comunicativa de l’obra presentada. I realitzarà la selecció dels finalistes i 
guanyadors. 

- Els premis podran quedar deserts si el jurat ho estima oportú. 

- La resolució del jurat serà inapel·lable. 

- El jurat elevarà una acta relativa als premis atorgats per a la seua resolució per 
la Junta de Govern Local. 

 
Podrà declarar-se desert el concurs, si a juí del Jurat les obres no hi tenen qualitat  

suficient. 

 
8.- Composició del Jurat. 

La composició del Jurat serà la següent: 

 

PRESIDENT: 

 Alcalde-president de l'Ajuntament de Mutxamel 

 Substitut: Regidor Promoció del Valencià 

VOCALS: 

 Regidor delegat de Festes.  Substituta, regidora delegada de Joventut.  

 3 persones especialistes en la matèria. 

SECRETARI: 

 La cap de l’Àrea d’Alcaldia de l’Ajuntament de Mutxamel o persona amb qui 

delegue, amb veu però sense vot. 

 

Els membres del Jurat que pertanyen a la corporació Municipal podran delegar 

personalment i per escrit en altres membres de la corporació. 

 

9.- Termini de resolució i notificació 
 
El termini de resolució i notificació de la convocatòria serà de 3 mesos.  

 

10.- Indicació de si la resolució posa fi a la via administrativa, i en cas contrari, 
òrgan davant el qual ha d'interposar-se recurs corresponent 

 
Contra la resolució que resol la convocatòria, que posa fi a la via administrativa, cal 
interposar, potestativament, recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'haja 
dictada en el termini d'un mes, o interposar directament recurs contenciós administratiu 
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davant el Jutjat d'este ordre d'Alacant, en el termini de dos mesos. Els terminis es 
computaran en tot cas a partir de l'endemà al de la recepció de la notificació, tot 
advertint que tals recursos no suspenen l'execució d'esta resolució i això sense 
perjudici que puga exercitar-se’n qualsevol altre que estime procedent. 
 
11.- Mitjà de notificació o publicació de la concessió dels premis 

 
La notificació o publicació dels actes del procediment es farà mitjançant la inserció en 
els taulers d'anuncis de l'Ajuntament i en pàgina web municipal o mitjançant notificació 
individual als interessats. 
 
12.- Sistema d'abonament dels premis 
 
El procediment de pagament de les ajudes es realitzarà a través d'una transferència 
per l'import del premi al compte corrent indicat per qui participa. Una vegada haja 
conclòs el certamen. 
 
13. Normes finals 
 
Les obres amb drets d'autor han de comptar amb la corresponent autorització i no es 
fa responsable l'Ajuntament de Mutxamel del seu incompliment. 
 
Qui participa i els seus representants legals autoritzen expressament a l'Ajuntament de 
Mutxamel que publique en la pàgina web municipal el seu nom i cognoms en aquelles 
comunicacions o notificacions que hagen d'efectuar-se durant el desenvolupament del 
certamen. 
 

Les obres rebudes seran projectades, tan prompte siguen rebudes i comprovat que 

reunixen les condicions pertinents, en el canal de YouTube de l’Ajuntament de 

Mutxamel, amb el títol i autoria. L'autor/a cedix a l’Ajuntament de Mutxamel, en tot cas, 

pel fet de participar en el concurs, els drets de propietat intel·lectual en règim de no 

exclusivitat. L'Ajuntament de Mutxamel es compromet a exercitar els drets d’explotació 

d’acord amb els bons usos i amb estricte respecte en tot cas dels drets morals de 

l'autor/a. 

 

Els arxius dels treballs no premiats es tornaran als interessats i podran ser retirats pels 

autors durant el mes de novembre de 2023, a l’Agència de Promoció del Valencià. 

Transcorregudes estes dates, aquelles obres no retirades quedaran en propietat de 

l'Ajuntament de Mutxamel, per entendre que els seus autors renuncien a la propietat a 

favor de l'Ajuntament, el qual podrà destruir-les o disposar-ne lliurement amb el fi que 

considere més oportú. 

 

Esta convocatòria es regirà pel que disposa l'Ordenança Municipal de Subvencions de 

l'Ajuntament de Mutxamel, que actuarà com a Bases Reguladores d’estos premis 

segons es disposa en les Bases d’Execució del Pressupost per a 2023.    
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La participació en este concurs implica l’acceptació de totes les bases.  

El jurat quedarà facultat per a resoldre els dubtes que es presenten, i prendre els 

acords necessaris per al bon orde del concurs, en tot allò referent a estes bases. 

 
L’Alcalde 

Sebastián Cañadas Gallardo 
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