
 

BASES DEL CONCURS DE POESIA DE RODA DE BERÀ 2018

1r. OBJECTE.

L’objecte  de  les  presents  bases  és  definir  el  conjunt  de  condicions  i  el  procediment  per
participar en el Concurs de Poesia de Roda de Berà. 

El dia 20 d’agost de 2018 a les 20:30 hores, a la Plaça de la Sardana, es procedirà a fer la
presentació i  la lectura de les poesies que han entrat a concurs. En aquest acte també es
donarà el premi a la poesia guanyadora. 

Està promogut per l’Ajuntament de Roda de Berà, des del Departament de Festes, dins del seu
programa de Festa Major 2018.

Els objectius d’aquest Concurs de Poesia són:

- Promoure l’afició a la poesia en al seva faceta creativa.

- Donar a conèixer al gran públic l’obra de les persones participants.

2n. PARTICIPANTS.

Aquest certamen és obert a la participació de totes aquelles persones que compleixin amb les
bases.
Poden participar totes les persones novells o aficionades que ho desitgin, sempre que hagin
complert els 18 anys en el moment de l’acte (*).
*Cal acompanyar l’annex d’inscripció degudament emplenat.

3r. SOL·LICITUDS.

Totes les  persones que vulguin  participar  en el  Concurs de Poesia  de Roda de Berà han
d’entregar el seu escrit al Registre d’Entrada de l’Ajuntament de Roda de Berà, al carrer Joan
Carles I núm. 15 (en horari de 9 a 14 hores de dilluns a divendres). Per a qualsevol consulta es
poden adreçar a l’Hotel d’Entitats, carrer Mossèn David Pujol núm. 2, en horari de dimarts a
divendres de 17 a 21 hores i dimecres i dijous de 9 a 13 hores.

4t. PREMI.

S’entregarà un únic premi de 200€.

La resolució del jurat es inapel·lable, podent deixar desert el premi si es considera que no té la
qualitat suficient per ser guardonat.

La  participació  en  el  certamen  implica  la  cessió  dels  drets  d’autor  els  quals  quedaran  en
propietat de l’Ajuntament de Roda de Berà, qui tindrà els drets d’autoria i es reserva el dret de
reproduir-la i publicar-la per qualsevol mitjà en publicacions municipals.



 

5è. EL JURAT.

El Jurat estarà format per persones vinculades a la població de Roda de Berà. Tots amb dret a
veu i vot.

Presidenta:

Regidora de Festes de l’Ajuntament Roda de Berà.

Vocals:

Regidora de Cultura de l’Ajuntament de Roda de Berà.
Responsable de la Biblioteca Municipal Joan Martorell Coca
Professora d’Art Dramàtic Comarca del Tarragonès

Secretari:
 
Auxiliar de Cultura (Hotel d’Entitats).

La resolució del Jurat i l’entrega del premi es donarà a conèixer el dia 20 d’agost de 2018 a la
Plaça de La Sardana. 

L’Ajuntament  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  la
deliberació només tindran accés a l’obra i al seu títol.

L’organització  es  reserva  el  dret  de  prendre  les  decisions  oportunes  i  de  realitzar  les
modificacions pertinents en funció dels imprevistos o incidències alienes al concurs que puguin
sorgir, quedant facultada per resoldre qualsevol circumstància no contemplada en les bases.

6è. TERMINI I FORMA DE LA CONVOCATÔRIA.

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, etc.) a la Biblioteca Municipal i a l’Hotel d’Entitats.

Termini.

El període d’admissió d’inscripcions finalitzarà el dia 10 d’agost de 2018 (inclòs). En cas que no
hi hagi un mínim de 10 inscrits, el jurat té la potestat d’anul·lar el concurs.

7è. EL RÊGIM JURÏDIC:

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

8è. 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.


