Anunci
Per Decret de la regidoria delegada de Feminisme i LGTBI de l'Excm. Ajuntament de Castelló de la
Plana, de data 20 de juliol de 2020, s'aproven les bases del concurs “ RELATS DE DONES 2020”,
condicionant l'atorgament de premis a l'existència del crèdit adequat i suficient al Pressupost
Municipal de 2021.
Contra aquest decret, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar el recurs potestatiu de
reposició en el termini d'un mes, davant l'òrgan que ho ha dictat (art. 52 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, i 112 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques), o alternativament, recurs
contenciós–administratiu davant el Jutjat del Contenciós–administratiu de Castelló dins del termini de
dos mesos (arts. 52 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i 8, 45 i
46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciós – administrativa). En
tots dos casos, el termini es computa des de l'endemà al de la publicació.
En compliment del citat decret i a l'efecte d'efectuar la convocatòria pública, es publica el text íntegre
de les bases del concurs:
“BASES DEL CONCURS "RELATS DE DONES 2020”
TEMA DEL CONCURS: Podran participar totes aquelles dones que elaboren un relat, de tema lliure,
en el qual siga protagonista o participe en el mateix una dona o grup de dones.
REQUISITS: Els treballs s'han de presentar per duplicat, en castellà o valencià. Hauran de ser
originals i inèdits. Pàgines numerades, amb una extensió mínima de 10 folis i màxima de 40,
per una sola cara. Preferentment escrits en lletra d'impremta Arial grandària 12, en tamany DinA4, mecanografiats a doble espai. Hauran de presentar-se sense signatura, sense lema i sense
pseudònim, atorgant un títol al treball.
- Els treballs es presentaran en sobre tancat, en el qual figurarà únicament la següent anotació:
"CONCURS RELATS DE DONES 2020", sense signatura i sense remitent al sobre.
- Dins d'aquest sobre, s'inclourà un altre amb les dades personals de l'autora (nom, cognoms,
DNI, adreça, telèfon, etc., i totes aquelles dades que possibiliten la seua localització en cas de
resultar guanyadora).
PRESENTACIÓ: La presentació dels treballs es realitzarà en el Servei d'Igualtat d'Oportunitats de
l'Ajuntament de Castelló de la Plana, Passeig Ribalta 21 entresòl A, i es podrà utilitzar
qualsevol dels mitjans de presentació i enviament establerts en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre,
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
En cas de presentació per correu ordinari, s'haurà de fer esment al dors del sobre al lloc des
del qual es remet el sobre al costat d'un codi aleatori de quatre xifres, que identificarà
únicament el remitent que el genera. Les dues dades s'han d'anotar en el llibre de registre del
Servei d'Igualtat d'Oportunitats al costat del nombre d'ordre de participació en el concurs que li
corresponga.
En cas de presentació presencial, pel Servei d'Igualtat de Dones i Homes, es farà entrega d'una
justificació de presentació del treball en el constarà la data i el número d'ordre de participació
en el concurs.
TERMINI: El termini de presentació dels treballs començarà el dia següent de la publicació de
l'extracte de la convocatòria d'aquest concurs en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló i
finalitzarà el 30 de novembre de 2020.
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PREMI: Es valorarà tant el desenvolupament literari com el contingut i, si és el cas, la contribució a la
superació d'estereotips i rols de la societat patriarcal, i la utilització d'un llenguatge inclusiu,
establint una dotació econòmica de dos premis: de 2.000,00 € per al primer i 1.000,00€ per al
segon. L'atorgament d'aquests premis estarà condicionat a l'existència de crèdit adequat i
suficient.
JURAT: L'Ajuntament de Castelló de la Plana nomenarà un Jurat que estarà presidit per la regidora
delegada de Feminisme i LGTBI, o regidor/a en qui delegue, actuant de Secretària la cap del
Negociat d’Igualtat. La decisió del jurat que es constituirà a aquest efecte serà inapel·lable i es
donarà a conèixer abans del 30 d'abril de 2021. La decisió del jurat es farà pública als mitjans
de comunicació local, i se li comunicarà de manera oficial a la/persona/es guanyadores del
concurs.
EDICIÓ: Aquesta Corporació Municipal es reserva el dret de publicar el/s treball/s premiat/s, en
primera edició, durant el termini d'un any i mig a partir de la data del veredicte del jurat. En cas
de publicar-se el/s treball/s premiat/s, a la/s autora/s li seran lliurats de forma gratuïta, 20
exemplars.
- Si transcorregut el termini d'un any l'autora guardonada pretengués editar l'obra premiada,
haurà de figurar en lloc visible i destacat de l'edició les circumstàncies d'haver estat objecte del
premi "Relats de Dones 2020" convocat per l'Ajuntament de Castelló de la Plana.
- Els treballs que no resulten premiats podran retirar-se, prèvia acreditació, en el terme de
trenta dies hàbils següents a la celebració del lliurament del premi.
OBLIGACIONS: La participació en aquest concurs suposa l'acceptació total de les presents bases, i
l'incompliment d'alguna d'elles anul·laria la participació en aquest concurs.
- En cas de reclamació o conflicte, seran competents els tribunals amb jurisdicció a la ciutat de
Castelló de la Plana.”
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