
 

 

 
 
 
BASES DEL VIII CONCURS LITERARI ROCA PLANA 

 
 
1.OBJECTE 
 
L’objecte de les presents bases és definir el conjunt de condicions i el procediment per 
participar en el concurs literari Roca Plana promogut per l’Ajuntament de Roda de Berà 
i la Biblioteca Municipal de Roda de Berà. 
  
2. DESTINATARIS 
 
Aquest certamen és obert a la participació de tothom que compleixi les bases, d’acord 
amb les següents categories: 
 
- INFANTIL: de 9 a 11 anys (fets durant el 2020) 
- CADET: de 12 a 14 anys (fets durant el 2020) 
- JUVENIL: de 15 a 17 anys (fets durant el 2020) 
- ADULTS: majors de 18 anys (fets durant el 2020) 
 
3. CONDICIONS DE LES OBRES  
 
Cada participant podrà concursar amb una única obra, que haurà d’estar escrita en 

català i tenir un títol.  

Els textos hauran de ser escrits amb correcció, no hauran de ser ofensius ni amb 

persones ni amb institucions, i no hauran de contenir paraules malsonants.  

Els treballs hauran de tenir una extensió màxima de dues pàgines, amb text a doble 

espai i lletra arial de grandària 12. S’hauran de presentar en format electrònic 

(document word o equivalent). 

El tema establert per a totes les categories és “La llibertat”. S’admetran tot tipus de 

texts: narracions, poemes, cartes, descripcions, etc... 

En les obres presentades només haurà de figurar el títol de la mateixa i l’edat de 

l’autor. Les dades personals d’aquest (nom, cognoms, adreça, curs, centre educatiu, 

DNI, telèfon i adreça electrònica) s’hauran de presentar dins d’un document word 

adjunt on hi consti el títol de l’obra. 

En el cas dels menors d’edat, caldrà acompanyar l’Annex I degudament complimentat 
i signat pels progenitors. 
 
4. EL JURAT 

El Jurat estarà compost per persones vinculades al món de la cultura i de la docència. 
Presidenta 
Regidora de Cultura de l’Ajuntament de Roda de Berà 
Vocals 
Responsable de la Biblioteca municipal Joan Martorell Coca de Roda de Berà 



 

 

Representant de l’Escola Salvador Espriu de Roda de Berà 
Representant de l’Escola Cucurull de Roda de Berà 
Representant de l’Institut de Roda de Berà 
Persona de l’àmbit de la docència. 
Secretari 
Responsable de l’Arxiu Municipal de Roda de Berà 
 

La decisió del Jurat es donarà a conèixer el 28 de novembre de 2020, en un acte 

públic al Casino Municipal de Roda de Berà, del qual s’informarà prèviament a tots els 

participants. 

L’entitat organitzadora garanteix que les dades personals dels concursants no seran 

facilitades als membres del Jurat fins que no s’hagi concedit el premi. Els membres del 

Jurat, durant el procés de deliberació, només tindran accés al títol i al contingut de 

l’obra. 

El jurat valorarà la creativitat i originalitat, la coherència i cohesió del text, la riquesa 

del vocabulari i la correcció ortogràfica. 

5. ELS PREMIS 

Per a cadascuna de les quatre categories s’acordarà un primer, un segon i un tercer 

premi. 

· PRIMER PREMI: 150 euros i un llibre. 
· SEGON PREMI: 100 euros i un llibre. 
· TERCER PREMI: 50 euros i un llibre. 
 
Qualsevol dels premis pot declarar-se desert si el Jurat considera que les obres 

presentades no tenen la qualitat mínima per ser guardonades.  

La participació en aquest concurs implica la cessió a favor de l’Ajuntament de Roda de 

Berà, en exclusiva, de tots els drets de propietat intel·lectual de les obres o prestacions 

protegides que es puguin derivar de la seva participació per tal de difondre-les en 

qualsevol format, suport i modalitat, incloent-hi qualsevol mitjà gràfic, audiovisual, 

sonor, Internet i qualsevol mitjà de posada a disposició interactiva. Aquesta cessió és a 

títol gratuït fins al màxim període de protecció legal. 

Amb posterioritat al lliurament de premis, es realitzarà un recull de treballs en format 

electrònic que restarà a disposició de tots els participants. 

6. TERMINIS I FORMA DE LA CONVOCATÒRIA 

Convocatòria 

La convocatòria es farà mitjançant l’exposició de les bases al tauler d’anuncis de 

l’Ajuntament de Roda de Berà, als mitjans de comunicació locals que es considerin 

adients (web municipal, facebook, ràdio local), a la Biblioteca municipal i a l’Arxiu 

municipal. 



 

 

Termini 

El període d’admissió dels textos finalitzarà el 6 de novembre de 2020. 

Lloc 

Els textos s’hauran d’enviar a l’adreça de l’Arxiu municipal de Roda de Berà: 

arxiu@rodadebera.cat 

Les obres que no compleixin les condicions establertes a les bases quedaran fora de 

concurs. 

7. EL RÈGIM JURÍDIC. 

Els premis als quals fan referència aquestes bases tenen caràcter voluntari i eventual, 

són lliuraments revocables i reductibles en els supòsits previstos en la normativa de 

subvencions i les presents bases reguladores, no generen cap dret a obtenció d’altres 

premis en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent. 

La gestió de les subvencions s’efectuarà d’acord amb els principis de publicitat, 

transparència, concurrència, objectivitat, igualtat, no discriminació, eficàcia i eficiència. 

En tot allò que no estigui previst en les presents bases serà d’aplicació l’Ordenança 

General de Subvencions de l’Ajuntament de Roda de Berà, i la Llei 38/2003, General 

de subvencions i la normativa que la desenvolupa. 

8. ACCEPTACIÓ DE LES BASES 

La participació en el concurs pressuposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases i dels 
drets i obligacions que se’n deriven. 
 
Les qüestions no previstes en aquestes bases es resoldran segons el criteri del Jurat, 
el qual serà inapel·lable.  
 
L'Ajuntament de Roda de Berà es reserva el dret de modificar aquestes bases si així 
ho exigís una causa justificada. 
 
 
9.- PROTECCIÓ DE DADES  
 

En compliment del previst en el Reglament 2016/697, de la Unió Europea, així com la Llei 
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de Dades Personals i garantia dels drets 
digitals, l’informem que les dades personals proporcionades pels participants en el concurs 
s’incorporaran a un fitxer municipal amb la finalitat exclusiva de gestionar la participació en 
el present concurs. Les dades personals seran tractades amb la màxima confidencialitat i 
utilitzades per la gestió d’aquest concurs. 

El participant accepta,  amb la seva participació, la publicació de la seva imatge i el seu 
nom complet si resulta guanyador d’uns dels premis. 
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Aquesta informació serà accessible a tots els usuaris que accedeixin als mitjans o medis 
que l’Ajuntament ho publiqui, i serà conservat de forma indefinida per motius d’arxiu i 
d’acord amb la legislació d’arxivament aplicable. 

El responsable del tractament de dades és l'Excm. Ajuntament de Roda de Berà (C/ Joan 
Carles I, 15. Roda de Berà), al qual es podran dirigir les persones interessades per revocar 
el consentiment (si aquesta és la legitimació), exercir els drets d'accés, rectificació, 
limitació, supressió, oposició o portabilitat, adreçant-se per escrit o al Delegat de Protecció 
de Dades secretaria@rodadebera.cat. Cal adjuntar-hi una fotocòpia del DNI o signar el 
correu electrònic amb una signatura electrònica reconeguda.   

Pot presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades 
(apdcat.gencat.cat).  
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