REGIDURIA DE CULTURA

ASSUMPTE:

PROPOSTA

D’ACORD

QUE

S’ELEVA

A

L’AJUNTAMENT PLE.
S’eleva a la Comissió informativa pel seu dictamen i posterior
aprovació pel Ple de l’Ajuntament la següent
PROPOSTA D’ACORD:
1.Convocar el XXX Premi "Bernat Vidal i Tomàs" de poesia.
2. Aprovar les bases que el regiran:
BASES
“1a. Aquest certamen està obert a tothom.
2a. Les obres que es presentin al certamen hauran de ser originals i inèdites,
redactades en llengua catalana, amb una extensió normal d'un llibre de
poemes, devers 300 versos. El tema serà lliure.
3a. Els originals es presentaran en tres exemplars, en full de mida DIN A4,
mecanografiats a doble espai i per una sola cara, perfectament llegible. A la
portada, s'hi ha de consignar el nom del certamen a què participen, el títol de
l'obra i el pseudònim de l'autor. A part, i amb el mateix pseudònim,
presentaran un sobre tancat que en contengui les referències personals.
4a. El guanyador rebrà la quantitat de 2.255 euros, en concepte de premi i
drets d’autor, i un objecte commemoratiu en acte públic el divendres dia 24

d'abril de l'any 2015. El premi serà indivisible i estarà subjecte a la normativa
fiscal vigent.
5a. El Jurat estarà format per: Antònia Vicens Picornell, Josep Lluís Aguiló
Veny i Joan Mas i Vives. Hi actuarà com a secretari la regidora de Cultura. Es
podrà declarar desert el premi si el JURAT ho creu convenient.
6a. El termini d'admissió de les obres acabarà el 6 de març de 2015. El lloc
de presentació serà l'Ajuntament, Pl. Major, núm. 12. 07650 Santanyí
(Mallorca). S'hi admetran els originals que arribin per correu, sempre que la
data d'expedició no sigui posterior al dia 6 de març de 2015.
7a. L'Ajuntament de SantanyÍ patrocinarà l'edició de l'obra premiada, que
serà inclosa dins la col·lecció de poesia "Balanguera", Editorial Moll. La
presentació del llibre es farà durant Festes de Sant Jaume 2015. Per causa
justificada la Batlia podrà canviar l’editorial.
8a. Una vegada presentats els originals, l'autor no els podrà retirar per fer-hi
correccions ni ampliar-ne el text, així com tampoc renunciar al premi.
9a. Els treballs que no hagin estat premiats, sempre que se'n presenti el rebut
corresponent de l'Ajuntament o de Correus, podran ser retirats a l'Ajuntament
de Santanyi (Àrea de Cultura i Educació), a partir del 4 de maig fins al 26 de
juny de 2015. Després d'aquesta data les obres seran destruïdes.
L'Ajuntament declina tota responsabilitat sobre la custòdia dels esmentats
treballs.
10a. La persona premiada es compromet a assistir als actes que es
programin, tant per donar a conèixer el resultat del XXX Premi de Poesia

Bernat Vidal i Tomàs com a la presentació de l'obra publicada.
11a. El Jurat podrà resoldre, inapel·lablement, totes aquelles qüestions no
estipulades en aquestes bases.
12a. El simple fet de presentar treballs a aquest certamen pressuposa
l'acceptació d'aquestes bases.”
3. Autoritzar la despesa corresponent al premi per import de 2.255 €.
Santanyi, 2 de desembre de 2014.

La regidora de cultura,

Francesca M. Vidal Servera

