
 

  

 

  

 

 

BASES REGULADORES DELS PREMIS DE LA MOSTRA LITERÀRIA Mn. MARTÍ AMAGAT I 
DELS PREMIS ESPAIS FLORITS D’ARENYS DE MAR  
 

1. Objecte 
 

L'objecte de les presents bases és regular i fixar els criteris per la convocatòria i 
concessió dels premis que convoca la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Arenys 
de Mar, dins els límits establerts en el pressupost municipal i amb les finalitats 
següents:   

 
Mostra Literària Mn. Martí Amagat 
Fomentar la creació literària entre els arenyencs de totes les edats. 

 
Espais Florits 
Promoure que els arenyencs guarneixin la població amb flors, incentivant així 
l’embelliment de la població. 

 
2. Requisits 

2.1. Mostra Literària Mn. Martí Amagat 

 Aquest certamen és obert a 5 categories de participació: 

2.1..1. GRUP A: fins a 8 anys  

2.1..2. GRUP B: de 9 a 11 anys 

2.1..3. GRUP C: de 12 a 14 anys 

2.1..4. GRUP D: de 15 a 18 anys 

2.1..5. GRUP E: a partir de 19 anys 

 

 Els participants podran presentar a la Mostra Literària un o més treballs en 

prosa o poesia, individuals i inèdits. En queden exclosos els treballs que 

hagin estat premiats en altres concursos. Atès que les obres guanyadores 

de la Mostra d’Arenys de Mar participaran després a la Mostra Literària del 

Maresme, no es pot concursar en més d'un municipi de la comarca alhora. 

 Els participants certifiquen l'autoria del text que presenten i que aquest és 

inèdit i eximeixen l’organització del certamen de qualsevol responsabilitat 

derivada del plagi o de qualsevol altra infracció de la legislació vigent en 

què poguessin incórrer com a participants. 

 El tema de les obres és lliure. Es tindrà en compte la qualitat literària del 

text i l'originalitat creativa. En queden exclosos els treballs tècnics i 

científics. 

 Els treballs hauran de ser en llengua catalana. 



 

  

 

  

 

 

 L'extensió ha de ser inferior a 5 Din A/4, per als grups A, B, C. Pel que fa als 

grups D i E, l'extensió mínima ha de ser de 5 Din A/4, i la màxima de 15 Din 

A/4. En la modalitat de poesia, l'extensió indicada és a títol orientatiu. Els 

treballs han de ser escrits a una sola cara, espai entre línies 1,5 i lletra 

Times New Roman 12. Els grups A, B i C han de presentar 2 còpies del 

treball i els grups D i E, 3. Als guanyadors se’ls demanarà també en format 

digital.  

 Els grups D i E s’hi poden presentar també en la modalitat de microrelats, 

amb un de sol o un petit recull, en prosa o poesia, d’un màxim de 140 

caràcters cadascun. 

2.2. Espais Florits 

2.2.1 Aquest certamen és obert a 3 categories de participació: 

 GRUP A: balcons, finestres i portals 

 GRUP B: carrers 

 GRUP C: aparadors comercials  

 
2.2.2 Poden participar-hi totes aquelles persones, establiments comercials, 

associacions i entitats d’Arenys de Mar que decorin els seus balcons, 

finestres i portals; carrers o aparadors comercials que donin a l’espai 

públic amb flors i plantes naturals o bé amb flors i plantes creades amb 

material reciclat. 

2.2.3 Les decoracions florals han d’estar finalitzades el dissabte de la 

celebració del certamen a les 10 del matí. 

2.2.4 Les decoracions florals han d’estar ubicades en el terme municipal 

d’Arenys de Mar. 

2.2.5 Els testos i les jardineres dels balcons i finestres s’hauran de col·locar 

de manera que la seva vertical caigui sempre dins del balcó o reposi 

sobre l’ampit de la finestra i seran, juntament amb les decoracions 

florals, fermats o protegits per evitar que puguin caure. 

2.2.6 Cadascun dels participants podrà inscriure’s com a màxim a una de les 

categories previstes en l’apartat 2.2.1  d’aquestes bases. 

2.2.7 Per tal que s’obri una categoria caldrà que hi hagi en aquesta com a 

mínim 3 inscripcions. En el cas contrari la categoria que no obtingui el 

mínim d’inscripció quedarà com a premi desert. 

 



 

  

 

  

 

 

3.- Publicitat de la convocatòria  

 

L’extracte de la convocatòria que regirà aquest procediment es publicarà, a través de la 
Base de Dades Nacional de Subvencions, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 

4.- Termini i presentació 
 

Les sol·licituds o treballs s’han de presentar a l'Ajuntament, en hores d'oficina, des de 
l’endemà de la publicació d’aquestes bases reguladores a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions, al BOP i fins al dia que s’estipuli en la convocatòria corresponent i amb els 
models que podran trobar-se al web municipal www.arenysdemar.cat/premis. 

 
La presentació de les sol·licituds o treballs pressuposa el coneixement i l’acceptació de les 

normes que la regulen. 

4.1.  Mostra Literària Mn. Martí Amagat 

Les obres no poden dur el nom de l’autor. S'hi ha d’adjuntar un sobre 

tancat al damunt del qual cal indicar el títol del treball i l'edat o categoria. 

Dins el sobre hi ha d’haver una targeta amb el nom i els cognoms, el 

domicili, l’adreça electrònica i el telèfon de l'autor, i una fotocòpia del DNI 

en el cas dels grups D i E.  

4.2. Espais Florits 

 Identificació de qui subscriu la sol·licitud i del caràcter amb que ho fa.  

 Identificació de qui ha de ser el beneficiari (amb expressió del seu DNI o 
NIF). 

  Identificació del lloc participant al concurs (balcó, finestra o portal, 
carrer o aparador comercial) indicant el carrer, número i, singularitat de 
l’edifici si s’escau.  

 Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la 
mateixa finalitat i compromís de comunicar a l’Ajuntament les que 
s’obtinguin en el futur.  

 Dades bancàries del beneficiari on, en cas d’haver resultat guanyador 
d’algun dels premis, es podrà transferir l’import del premi.  

 Declaració responsable d’estar al corrent de les seves obligacions 

tributàries i de la Seguretat Social. 

A la sol·licitud, caldrà adjuntar-hi una fotocòpia del DNI. 
 

5.- Procediment de concessió de la subvenció 
 
El procediment de concessió de les subvencions regulades a les presents Bases 
Reguladores serà el de concurrència competitiva, mitjançant l’aprovació i la publicació 



 

  

 

  

 

 

d’aquestes bases i d’acord amb els principis de publicitat, transparència, concurrència, 
objectivitat, igualtat, no discriminació, eficàcia i eficiència. 
 
6.- Els premis 

 

Els premis en metàl·lic aniran a càrrec de la partida pressupostària 60.3340.48100 Premis 
cultura del Pressupost de l’Ajuntament d’Arenys de Mar . 

 
6.1. Mostra Literària Mn. Martí Amagat 

Hi ha un únic premi per grup i categoria. 
  

  En els grups A, B i C, lots de llibres 

 Per al grup D de prosa, 200 euros 

 Per al grup D de poesia, 200 euros  

 Per al grup E de prosa, 300 euros 

 Per al grup E de poesia, 300 euros 

 Per als grups D i E de microrelats, un llibre 

6.2. Espais Florits 
 

 GRUP A: balcons, finestres i portals 

1r premi: 300€ 

2n premi: 200€ 

Popular: 100€ 

 

 GRUP B: carrers 

1r premi: 300€ 

2n premi: 200€ 

Popular: 100€ 

 

 GRUP C: aparadors comercials  

1r premi: 300€ 

2n premi: 200€ 

Popular: 100€ 

 
7. El jurat 
 
L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament dels premis 
previstos en les presents bases serà la Regidoria de Cultura. 

 
El jurat podrà, discrecionalment, deixar deserts els premis si no assoleixen la qualitat 
necessària mínima.   

 



 

  

 

  

 

 

La proposta de concessió de premis serà elaborada per un òrgan col·legiat constituït 
d’acord amb allò que preveu l’article 12.5 de l’Ordenança general de subvencions de 
l’Ajuntament d’Arenys de Mar i que estarà format per les següents persones:  

 
7.1. Mostra Literària Mn. Martí Amagat 

 El/la regidor/a de Cultura, que actuarà com a president, però sense vot. 

 10 persones d’Arenys de Mar vinculades a l’àmbit de la cultura, designades 

per l’alcalde/alcaldessa. Tots els membres del jurat tindran veu i vot. A criteri 

del jurat, els premis poden no ser concedits o bé se'n pot repartir l'import en 

diversos accèssits. També pot atorgar, si ho creu convenient, altres accèssits, 

que seran premiats amb llibres. Aquest Jurat té les màximes facultats per a 

interpretar les bases, determinarà el seu propi sistema d'avaluació i votació i 

les seves decisions seran inapel·lables. Totes les incidències no previstes en les 

bases seran resoltes pels membres d'aquest Jurat. 

7.2. Espais Florits 
 

 El/la regidor/a de Cultura, que actuarà com a president, però sense vot.  

 3 persones vinculades a l’art floral designades per l’alcalde/alcaldessa, que 

resoldran el 1r i 2n premi de les tres categories.  

 10 persones d’Arenys de Mar vinculades al món de les arts designades per 

l’alcalde/alcaldessa, que resoldran els premis populars. 

8. Criteris objectius d’atorgament dels premis 
 
8.1. Mostra Literària Mn. Martí Amagat 

Per a la valoració dels treballs presentats a la Mostra es tindrà en compte: 
 

 La creativitat: els fets narrats mostren singularitat, novetat, autenticitat i una 
estructura original de 0 a 10 punts, 

 La riquesa lèxica: riquesa i varietat de vocabulari,  adequada al context de 0 a 
10 punts, 

 La correcció ortogràfica i gramatical: aplicació correcta de les convencions del 
llenguatge de 0 a 10 punts, i  

 La cohesió i coherència: presenta una estructura organitzada,  que dóna unitat 
al text i manté la relació temàtica de 0 a 10 punts. 

 
8.2. Espais Florits 

Per a la valoració dels muntatges presentats al concurs floral únicament es tindran 
en compte els següents criteris: 



 

  

 

  

 

 

 

 L’originalitat i l’impacte visual de 0 a 10 punts, 

 La composició de 0 a 10 punts, 

 La qualitat artística i el disseny de 0 a 10 punts, i 

 L’harmonia de colors de 0 a 10 punts. 
 

9. Lliurament dels premis 
 

El veredicte es farà públic al lloc i en la data que s'anunciaran oportunament, que no 
pot ser més tard dels 2 mesos posteriors a la data assenyalada per a la presentació de 
les sol·licituds i dels treballs. 
 
A la vista del veredicte, el/la regidor/a de Cultura proposarà a l’alcalde/alcaldessa 
l’atorgament dels premis, el qual els ha d’aprovar en un termini no superior als 15 
dies hàbils a comptar des de la data del veredicte.  
 
El pagament es fa mitjançant transferència bancària al compte que indiqui 
l’interessat. 
 

10. Mostra Literària Mn. Martí Amagat 

10.1. Edició obres de la Mostra Literària del Maresme 
 

L'Ajuntament es reserva la possibilitat de publicar les obres guanyadores, edició en 
paper i/o on-line, i no haurà d'abonar els drets d'autor.  

 
L'Ajuntament enviarà les obres guanyadores dels Premis Mn. Martí Amagat a la 
Mostra Literària del Maresme. 
 
Els autors cedeixen a l’Ajuntament d’Arenys de Mar els drets d’explotació, d’acord 
amb el previst al RDL 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
de Propietat Intel·lectual, regularitzant, aclarint i harmonitzant les disposicions 
legals vigents sobre la matèria.  

 
10.2. Obres no premiades 

 
Les obres no premiades podran ser retirades durant els dos mesos següents a 
l'adjudicació del premi. Passat aquest termini, els originals que no hagin estat 
retirats seran destruïts i els fitxers informàtics esborrats. 

 
11. Mitjans de notificació o publicació. Protecció de dades 
 

Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades als 
interessats en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la resolució, 
d’acord amb allò previst als articles 14.2 i 43 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.  

 



 

  

 

  

 

 

Les dades de caràcter personal, nom i cognoms, edat, imatges i fotografies, on 
apareguin els guanyadors, relacionades amb la difusió del concurs, podran ser difoses, 
amb la seva autorització prèvia, en publicacions, xarxes socials, així com a la web  i 
qualsevol altre mitjà de comunicació de l'Ajuntament d’Arenys de Mar. 
 
D'acord amb el que disposa l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de protecció de 
dades de caràcter personal, i l'article 12 del seu Reglament de desplegament, aprovat 
pel Reial decret 1720/2007, les dades de caràcter personal s'incorporaran al fitxer 
CULTURA del qual es responsable l'Ajuntament d’Arenys de Mar i poden ser objecte 
de tractament per a la gestió de les subscripcions, inscripcions, o participacions en les 
activitats culturals i socials desenvolupades en les diferents infraestructures de 
l'entitat local (teatres, museus, auditoris, biblioteques i altres activitats culturals). No 
seran cedides a persones físiques i jurídiques públiques o privades sense el 
consentiment de l'interessat o si no ho autoritza una llei. En cas de modificació de les 
dades, s'haurà de comunicar a l'Ajuntament d’Arenys de Mar per procedir a rectificar-
les. Es podrà exercir el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a l'Ajuntament 
d’Arenys de Mar, Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC), Riera Bisbe Pol, 8, planta baixa o 
a l’adreça electrònica alcaldia@arenysdemar.cat. 
 

 
12. Clàusula final 

 
El fet de concursar implica l'acceptació íntegra d'aquestes bases i les decisions del 
Jurat. 

mailto:alcaldia@arenysdemar.cat


 

  

 

  

 

 

Concurs Espais Florits d‘Arenys de Mar 
 

Sol·licitud de participació  
 

Núm. Sol·licitud ____ (a emplenar per la Regidoria de Cultura) 
 
Nom _____________ Cognoms__________________________________________ 
 
DNI: ______________  Telèfon: __________     Correu electrònic: ______________ 
 
Adreça: ____________________________________________________________ 
 
Població: Arenys de Mar    Codi Postal: 08350 
 
Actuant, si s’escau, en representació de ___________________________________, 
 
NIF_______________________ 
 
SOL·LICITO: Participar al Concurs Espais Florits d‘Arenys de Mar en l’apartat (triar una sola 

opció): 
 
       Balcons, finestres, portals. Adreça de l’espai florit _____________________________ 
 
       Carrers. Nom del carrer __________________________________________________ 
 
       Aparadors comercials. Adreça de l’espai florit ________________________________ 
 
Així mateix: 
 

1. Em comprometo a complir les condicions de les bases específiques del Concurs 
Floral de balcons, finestres i portals, carrers i aparadors comercials d‘Arenys de 
Mar. 

2. Em comprometo a comunicar a l’Ajuntament d’Arenys de Mar les subvencions o 
altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat o les que obtingui en el futur. 

3. Declaro estar al corrent de les meves obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social. 

4. Aporto una fotocòpia del meu carnet d’identitat. 
5. Aportaré el certificat de dades bancàries, segons model normalitzat, en cas que 

resulti premiat i no s’hagin aportat amb anterioritat (o siguin diferents a les 
aportades). 

 
Arenys de Mar,  ____ d________________ de 201_ 
 
Signatura, 
 
 



 

  

 

  

 

 

 
 

 

 

Mostra Literària d’Arenys de Mar  
Premis Mn. Martí Amagat 

 
Sol·licitud de participació  

 
Núm. Sol·licitud ____ (a emplenar per la Regidoria de Cultura) 
 
Nom _____________ Cognoms__________________________________________ 
 
DNI: ______________  Telèfon: __________     Correu electrònic: ______________ 
 
Adreça: ____________________________________________________________ 
 
Població: ________________________________   Codi Postal: ________________ 
 
Actuant, si s’escau, en representació de ___________________________________, 
 
NIF_______________________ 
 
SOL·LICITO: Participar a la Mostra Literària d’Arenys de Mar, Premis Mn. Martí Amagat 
 
       Grup D prosa  
       Grup D poesia  
       Grup E prosa 
       Grup E prosa 
 
Així mateix: 
 

1. Em comprometo a complir les condicions de les bases específiques de la Mostra 
Literària d’Arenys de Mar, Premis Mn. Martí Amagat. 

2. Em comprometo a comunicar a l’Ajuntament d’Arenys de Mar les subvencions o 
altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat o les que obtingui en el futur. 

3. Declaro estar al corrent de les meves obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social. 

4. Aporto una fotocòpia del meu carnet d’identitat. 
5. Aportaré el certificat de dades bancàries, segons model normalitzat, en cas que 

resulti premiat i no s’hagin aportat amb anterioritat (o siguin diferents a les 
aportades). 

 
Arenys de Mar,  ____ d________________ de 201_ 
 
Signatura, 


