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Identificació de l’expedient: 2765/2022 3193   
Assumpte: Bases Premi de Narrativa de la Biblioteca P. Gual i Pujadas 
 

ANUNCI 
 

El Ple municipal, en sessió ordinària de data 27 d’octubre de 2022, va acordar aprovar 
inicialment les Bases del Premi de Narrativa de la Biblioteca P. Gual i Pujadas. No s’ha 
presentat cap al·legació, reclamació ni suggeriment durant l’exposició pública d’aquestes 
bases, per la qual cosa que aprovada definitivament i se’n publica el text literal, com a condició 
d’executivitat: 
 
Bases Premi de Narrativa de la Biblioteca P. Gual i Pujadas de Canet de Mar 

Objecte i persones beneficiàries del Premi: 

1. Hi podran participar tots els canetencs, residents o estudiants, repartits de la següent 
manera:  

- Grup A: de 6 a 8 anys. 
- Grup B: de 9 a 11 anys. 
- Grup C: de 12 a 14 anys. 
- Grup D: de 15 a 18 anys. 
- Grup E: de 19 a 25 anys.  
- Grup F: a partir de 26 anys.  
 

Els grups es classificaran tenint en compte l’edat dels participants el 30 d’abril de l’any de la  

convocatòria del Premi.  

2. Només s’acceptarà una obra per participant. Els treballs hauran de ser individuals, escrits 
en català, totalment inèdits i no publicats en cap tipus de format (paper o digital). S’haurà  
d’especificar a la portada o a l’inici, el títol, pseudònim, edat i grup.  

3. Els treballs tècnics i científics quedaran exclosos de la convocatòria. 

4. Els treballs guanyadors quedaran a disposició de la Biblioteca i es presentaran a la Mostra 
Literària del Maresme. L’organització es reserva el dret de publicació de les obres 
guanyadores, així com donar-les a conèixer a través de xarxes socials. Restaran en poder de 
la Biblioteca per si es volen editar. Entenem que les obres que es fan arribar al concurs són 
còpies i que l’autor en conserva l’original. En cap cas l’organització tornarà les obres 
presentades, independentment si són premiades o no, als autors. 

Sol·licitud, procediment de l’atorgament i quantia del Premi: 

5. Les sol·licituds hauran de presentar-se al registre de l’Ajuntament de Canet de Mar, d’acord 
amb els terminis establerts a la convocatòria anual. Aquestes còpies es presentaran en un 
sobre de format gran tancat, adreçat a: PREMI DE NARRATIVA “BIBLIOTECA DE CANET DE 
MAR”, indicant el títol del treball, el pseudònim i el grup. A l’interior del sobre gran s’inclourà 
un altre sobre petit i tancat identificat amb el pseudònim i grup, que ha de contenir una targeta 
amb el nom, adreça, telèfon de l’autor i fotocopia del DNI (imprescindible en el cas dels grups 
D, E i F). 

6. El jurat, estarà format per 5 persones vinculades al món cultural o educatiu de Canet de 
Mar, i en cap cas, serà personal de la Biblioteca. Analitzaran i avaluaran tots els treballs 
presentats i seleccionaran aquells que sigui mereixedor del premi.  
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7. El jurat pot declarar desert qualsevol dels premis oferts o lliurar alguna menció si així ho 
creu oportú.  

8. Els criteris utilitzats per a la valoració dels treballs són: 

- Nivell d’adequació a l’objecte del Premi (Baix/Mitjà/Alt) 

- Presentació i ortografia. (Baix/Mitjà(Alt) 

9. La proposta elevada per el Jurat haurà de ser respectada per l’òrgan concedent.  

10. La quantia dels premis per cada categoria s’establirà en la convocatòria anual i d’acord 
amb el pressupost municipal. 

11. L’òrgan competent resoldrà l’atorgament dels Premis de cada categoria 
 
Canet de Mar, a la data de la signatura electrònica 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 


