
 

BASES I CONCURS DE MICRORELATS (CONTES BREUS) 
LA VEU DE LES DONES D’EL PALOMAR 

 
 

 
PRIMER.- Condicions generals 

L’Ajuntament d’El Palomar organitza el seu I Concurs de Microrelats (Contes breus) 
a favor de les dones i la igualtat per a descobrir el talent literari i despertar la imaginació 
d’aquelles persones interessades en l’escriptura. 

L’objectiu d’esta convocatòria és establir el règim especial aplicable a la concessió 
per part de l’Ajuntament d’El Palomar, a través de la Regidoria de Benestar Social i Igualtat, 
dels premis del “I Concurs de Microrelats (Contes Breus) La veu de les Dones d’El Palomar”, 
2021.  

La finalitat de concessió d’estos premis és la de fomentar entre tota la població del 
municipi actituds i valors que promoguen el respecte i la igualtat entre dones i homes i 
posar en valor la importància històrica i actual de les dones al Palomar, contribuint a la 
reflexió i sensibilització d’aquest tema. 
 
 
SEGONA.- Persones participants 

Poden participar veïns i veïnes empadronades al Palomar a partir dels 14 anys. 
No hi haurà categories per edats. 

 
 
TERCERA.- Obres concursants i característiques 

El tema de les obres presentades haurà de ser representatiu del dia que 
commemora: Dia Internacional de la Dona Treballadora. Per tant, ha de tractar de les 
dones d’El Palomar, de la seua història, la seua tasca de vegades silenciosa, la seua veu. El 
que busquem amb aquests relats és conscienciar a la població i fer-les presents. 

Els escrits han de ser inèdits i han d’impactar, emocionar o no deixar indiferent 
sobre les dones i la seua veu, podent tractar de fets reals o inventats.  

Les obres deuen ser microrelats, amb una extensió màxima de 200 paraules. 
Les obres poden estar escrites en valencià o castellà indistintament, amb la font 

Calibri a cos 12. 
 
 
 
 



 

QUARTA.- Presentació i pliques 
Les obres han d’anar signades amb un pseudònim. Els treballs no podran anar 

signats per la persona autora. 
Les obres es dirigiran en un sobre tancat a l’Ajuntament d’El Palomar, Registre 

General (Pç. Constitució 6, 46891). 
Al sobre tancat s’inclourà: 
- A l’exterior: 

o El títol de l’obra 
o La referència: I Concurs de Microrelats La Veu de les dones d’El Palomar 

- A l’interior: 
o Una còpia de la fulla d’inscripció (Annex I) i fotocòpia del DNI de la 

persona autora  
o En cas de ser menor d’edat, autorització dels tutors legals i fotocòpia del 

DNI dels mateix (Annex II) 
 
 
També es poden lliurar per correu electrònic a l’adreça elpalomar_adl@gva.es, 

amb l’assumpte “Microrelats 8 de març de 2021” i dos arxius: un on anirà el microrelat 
participant, amb el seu títol i un pseudònim de la persona autora, i l’altre arxiu on caldrà 
indicar les dades personals d’autoria amb els Annexos referenciats abans. 

No s’admetran aquells treballs en els que s’hagen emprat de forma parcial o total 
textos o plagis d’altres obres i que puguen ser  impugnats o reclamats els seus drets 
d’utilització per persones i institucions que puguen acreditar la seua propietat. 

Es desestimaran aquelles obres que continguen elements que propicien lectures 
sexistes, xenòfobes o violentes. Serà responsabilitat dels autors/res, qualsevol reclamació 
que puga produir-se en relació amb l’autoria de l’obra i el seu possible plagi. 

Els treballs que no complisquen amb estos criteris seran exclosos de forma 
automàtica. 
 
 
QUINTA.- Període de presentació de les obres 

Es podran presentar les obres del 10 de febrer fins el 23 de febrer de 2021, 
ambdós inclosos, a l’Ajuntament d’El Palomar, en horari d’oficina. 
 
 
SISENA.- Jurat 

El jurat estarà composat per 5 membres designats per l’Ajuntament d’El Palomar i 
que tinguen coneixements o relació amb el tema a tractar. 
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El funcionament d’este jurat estarà a allò dispost per als òrgans col·legiats en la Llei 
40/2015, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú, en la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases 
de Règim Local, i en el Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel que s’aprova el 
Text Refós de les Disposicions Legals Vigents en Matèria de Règim Local. 

Una vegada comprovat pel jurat que els treballs compleixen el disposat a aquestes 
Bases, el jurat en base als criteris establerts, efectuarà les valoracions dels treballs 
presentats. 

Efectuades les valoracions, s’el·laborarà un acta en la que es concretarà el resultat 
de l’avaluació efectuada i que haurà de ser aprovada. 
 
 
SETENA.- Premis 

Es concedirà dos premis:  
- Primer premi dotat amb 150 euros per a l’obra guanyadora  
- Segon premi dotat amb 75 euros a la segona obra classificada 
Les obres guanyadores quedaran en possessió de l’Ajuntament d’El Palomar, que 

farà d’elles l’ús que crega convenient, reservant-se el dret de distribució, reproducció i 
exposició d’acord sempre amb les disposicions legals vigents en la matèria. 

Els treballs premiats podran ser emprats en diferents campanyes de sensibilització. 
Els treballs no premiats, hauran de ser retirats en el termini de 30 dies a contar des del dia 
següent al de la resolució del concurs. Qui no retire els treballs en aquest termini, perdrà 
el dret de recuperació d’aquestos. L’Ajuntament d’El Palomar podrà, en conseqüència, 
disposar d’ells. 

Per a la concessió dels premis es tindran en compte: 
- Originalitat dels treballs 
- Transmissió clara del tema central del concurs 
- Impacte social 
La puntuació serà de 0 a 10 punts. 
 

 
HUITENA.- Veredicte 

El veredicte tindrà lloc el dia 7 de març, proper al Dia Internacional de la Dona 
Treballadora. 
 
 
NOVENA.- Altres 

La presentació al concurs comporta l’acceptació d’aquestes bases, com també totes 
les decisions que adopte el Jurat. 



 

ANNEX I: FORMULARI D’INSCRIPCIÓ AL “I CONCURS DE MICRORELATS (CONTES 
BREUS) LA VEU DE LES DONES D’EL PALOMAR 2021” 

 
 
Títol de l’obra: _______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
 
Nom i cognoms: _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
 
DNI: _______________________________________________________________ 
 
Data de  Naixement: __________________________________________________ 
 
Telèfon: ____________________________________________________________ 
 
Email: _____________________________________________________________ 

 
 
 

En El Palomar, a _____ de _________________________ de 2021. 
 

Signatura: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANNEX II: AUTORITZACIÓ PER A LA PARTICIPACIÓ DE PERSONES MENORS D’EDAT 
 

 
DADES DEL/DE LA MENOR 
 
Nom i cognoms: __________________________________________________________ 
 
Data de Naixement: _______________________________________________________ 
 
 
DADES DEL PARE/MARE/TUTOR/A 
 

Nom i cognoms: _____________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

 
DNI: _______________________________________________________________ 
 
Data de  Naixement: __________________________________________________ 
 
Telèfon: ____________________________________________________________ 
 
En qualitat de: _______________________________________________________  

 
 
DECLARE: 

1. Que done el meu consentiment expres i autoritze a que el meu fill/a, les dades 
del/de la qual són els expressats abans, puga participar en el “I Concurs de 
Microrelats La Veu de les Dones del Palomar 2021”. 

2. Que conec i accepte íntegrament les bases del certamen 
3. Que autoritze a la presa de fotografies del/de la menor durant l’entrega de premis i 

el seu ús posterior per als fins necessaris en quant a la difusió de l’activitat a que 
es refereix 

4. Que autoritze a que el nom del/de la menor puga aparèixer publicat en els 
diferents medis de comunicació 

5. La cessió d’estos drets quedarà circumscrita únicament a l’àmbit del concurs i a 
l’eventual exhibició dels treballs presentats a concurs 
 

En El Palomar, a _____ de _________________________ de 2021. 
    Signatura: 


