
BASES DEL PRIMER CONCURS EN [RELATS] A CASA DE MICRORELATS
DE L’AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS PER CORREU

ELECTRÒNIC, EDICIÓ 2020

Amb  l’objectiu  de  fomentar  la  lectura  i  l’enriquiment  cultural  en  aquests  temps  de
confinament,  el  Servei  de  Cultura  de  l’Ajuntament  de  Vilafranca  del  Penedès,  amb  NIF
P0830600C i  amb domicili  social  a  Carrer  de la  Cort,  14,  08720 Vilafranca del  Penedès,
Barcelona, amb la col·laboració de la Biblioteca Torras i Bages de Vilafranca del Penedès,
amb  domicili  social  a  la  plaça  de  l'Oli,  20,  08720  Vilafranca  del  Penedès,  Barcelona,
organitzen el Primer Concurs de Microrelats (d’ara endavant, concurs), que té per objecte
premiar  els  relats  curts  que siguin  seleccionats  com a guanyadors  per  un jurat,  amb la
finalitat de promoure la cultura entre la ciutadania a través de les xarxes socials.

1. Condicions de participació

Per  participar  en  aquest  concurs  és  imprescindible  complir  prèviament  les  condicions
següents:

1.1. Com a participant en qualsevol de les     categories:

1.a) En la modalitat “Sènior”

- Tenir una edat mínima de 18 anys.

- Ser seguidor de les xarxes socials de l’Ajuntament de Vilafranca, del seu Servei de
Cultura o de la  Biblioteca Torras  i  Bages,  des d’on es  difondrà la  promoció
d’aquest concurs.

1.b) En la modalitat “Júnior”

- Tenir una edat compresa entre els 14 i els 17 anys.

- Ser seguidor de les xarxes socials de l’Ajuntament de Vilafranca, del seu Servei de
Cultura o de la  Biblioteca Torras  i  Bages,  des d’on es  difondrà la  promoció
d’aquest concurs.

2. Durada

Aquest concurs s’iniciarà a  les 8:00 hores del 10 d’abril de 2020 i finalitzarà a les 23.59
hores del 10 de maig de 2020. 

3. Dinàmica del concurs

La modalitat proposada per a aquest concurs de relats és de text amb l’opció d’afegir  una
fotografia o  imatge. La  fotografia o imatge ha de lligar amb el text i ser part del microrelat.
Aquells treballs que tinguin imatge afegida podran ser penjats a l’Instagram de l’Ajuntament
de Vilafranca del Penedès i/o a l’Instagram de la Biblioteca Torras i Bages. 



El concurs consta de les següents categories: 

1.a) En la modalitat “Sènior”

- Per a participants amb edat mínima de 18 anys. Els relats contindran un text amb
una extensió  màxima de 2.200 caràcters  i  opcionalment  podran  afegir  una
fotografia o imatge que tingui un lligam amb el text. 

1.b) En la modalitat “Júnior”

- Per a participants amb una edat compresa entre els 14 i els 17 anys. Els relats
contindran  un  text  amb  una  extensió  màxima  de  2.200  caràcters  i
opcionalment podran afegir una fotografia o imatge que tingui un lligam amb
el text. 

4. Registre

Per a participar caldrà enviar els relats al correu electrònic cultura@vilafranca.org, abans de la
data indicada anteriorment.
Aquests relats s’hauran d’enviar amb un pseudònim,  l’edat de la persona participant  i el
títol del relat. En aquest relat no haurà de constar, sota cap concepte, el nom real.
També s’haurà d’indicar a quina categoria pertany.

5. Contingut dels relats

Els relats i les imatges han de complir els requisits següents:

a) Han de ser conformes al civisme i els drets de les minories, dels menors d’edat i de
les persones amb qualsevol tipus de discapacitat.

b) No poden vulnerar o danyar la sensibilitat de les persones o incitar a conductes de
caràcter violent, sexual, discriminatori, antireligiós, ser contraris als usos socials ni
utilitzar un llenguatge groller o inapropiat.

c) No han de ser  contraris  al  bon nom, prestigi  o  imatge del  Servei de Cultura de
l’Ajuntament de Vilafranca, ni  de la Biblioteca Torras i Bages ni  de cap altre ens
local, ni ser un mitjà publicitari per a productes o serveis de tercers.

d) Han de complir la legalitat vigent i, per tant, no poden vulnerar, entre d’altres, els
drets  de tercers,  especialment  els  de propietat  intel·lectual,  l’honor,  la  intimitat
personal i familiar i la pròpia imatge, els relatius a l’ús de les dades personals de
tercers  i  a  les  obligacions  derivades  de  l’ús  de  les  noves  tecnologies  i  de  les
comunicacions comercials.

e) Han de ser creacions originals dels participants i, per tant, els relats i les imatges no
poden ser una còpia parcial o total d’altres.

f) Per a la captació, la reproducció i la publicació de la imatge de les persones que
apareguin  a  les  fotografies  els  participants  han  d’obtenir-ne  les  autoritzacions
corresponents i seran els únics responsables de fer-ho.

g) L’ús de qualsevol dada personal de tercers (nom, cognoms, etc.) requereix tenir el
consentiment de l’afectat.

h) La participació en qualsevol categoria estarà subjecta a no interferir o vulnerar les



restriccions establertes el Covid-19. Per la qual cosa, no s’acceptarà cap participació
que faci ús d’aquest tema sense respecte.

6. Jurat, selecció dels finalistes i dels guanyadors

El jurat del concurs estarà format pels cinc membres següents:

− Àngel Hom, Cap del Servei de Cultura de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, o
la persona en qui delegui.

− Daniel García Giménez, director de la Biblioteca Torras i Bages, o la persona en qui
delegui.

−  Sílvia  Amigó,  tècnica  del  Servei  de  Cultura  de  l’Ajuntament  de  Vilafranca  del
Penedès.

−  Anna Ruiz,  professora  de literatura

−  David Monteagudo, escriptor.

7. Premis

Els premis es distribuiran de la següent manera: 

- Categoria “Sènior” 

• 1r premi per un valor de 250 euros que es podran bescanviar per
llibres a les llibreries locals.

• 2n premi per un valor de 150 euros que es podran bescanviar per
llibres a les llibreries locals.

- Categoria “Júnior”: 

• 1r premi per un valor de 250 euros que es podran bescanviar per
llibres a les llibreries locals.

• 2n premi per un valor de 150 euros que es podran bescanviar per
llibres a les llibreries locals.

8. Condicions dels premis

Els premiats/premiades podran escollir la llibreria o llibreries locals on volen fer la despesa i ho
hauran de comunicar al Servei de Cultura de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, que a la
vegada es posarà en contacte amb la llibreria escollida. La comunicació de les llibreries s’haurà
de fer a través del correu cultura@vilafranca.org 

Un cop fet aquest procés, el premiat/da podrà anar a retirar els llibres per valor del premi
aconseguit. 



9. Acte de lliurament dels premis

Un cop es faci públic el veredicte dels microrelats guanyadors, l’organització del concurs es
posarà en contacte amb els guanyadors/res per informar-los.

L’organització del premi s’encarregarà de publicar a les xarxes el veredicte del jurat i també
alguns dels relats que adjuntin la fotografia o imatge.

10. Dades personals

De conformitat amb del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27

d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de

dades personals i  a la lliure circulació d'aquestes dades i pel  qual es deroga la Directiva

95/46/CE (d'ara endavant,  el  “RGPD”),  s’informa que  de les  dades de caràcter  personal

proporcionades en el  present concurs l’Ajuntament de Vilafranca és responsable del seu

tractament, amb la finalitat d’executar el concurs així com per atendre els compromisos que

en derivin, sobre la base legítima del consentiment dels autors.

11. Drets de propietat intel·lectual

La  mera  participació  en  aquest  concurs  comporta  la  cessió  a  favor  de  l’Ajuntament  de
Vilafranca dels següents drets d’explotació dels relats:

a) Dret de distribució: la posada a disposició del  públic mitjançant lliurament gratuït
d’exemplars.

b) Dret  de  reproducció:  Qualsevol  forma  de  fixació  directa  o  indirecta,  temporal  o
permanent, que permeti la comunicació i l’obtenció de còpies per qualsevol suport
material  o  immaterial,  per  qualsevol  mitjà,  ja  sigui  en  edició  paper o  digital,  per
qualsevol format, com a simple text, llibre, revista, periòdic, nota, cartell, pòster, etc.

c) Dret  de  comunicació  pública:  la  posada  a  disposició  del  públic  sense  lliurament
d’exemplars,  per  qualsevol  procediment  amb  cables  o  sense,  de  tal  forma  que
qualsevol persona pugui accedir a l’obra des de qualsevol lloc i en qualsevol moment
que triï.

d) Dret de transformació: Qualsevol forma de sincronització, la traducció a qualsevol
idioma i l'explotació de les obres que se’n derivin.

Aquesta cessió és a títol gratuït, per a tots els països del món i per un període de cinc anys,
amb caràcter no exclusiu i sense perjudici del reconeixement als autors dels drets morals
que els corresponen.

12. Legislació aplicable

Aquest concurs es regeix per la normativa espanyola i la catalana que sigui aplicable, així
com per aquestes bases.



13. Responsabilitat i garanties

Els participants són responsables dels danys i perjudicis que causin a tercers derivats de la
seva participació en aquest concurs, amb total indemnitat per a l’Ajuntament de Vilafranca
del Penedès. També són responsables dels danys i perjudicis que causin a l’Ajuntament i a
llurs empleats.

Amb l’enviament del relat o la imatge, el participant garanteix que n’és l’autor i que l’obra o
prestació protegida és original i inèdita, que està lliure de qualsevol càrrega o gravamen i
que no està subjecta a contractes, cessions o llicències a favor de tercers.

14. Exoneració de responsabilitat

L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès no es fa responsable:

a) Dels accidents, els incidents i altres conseqüències que puguin patir els participants
ni dels que aquests participants puguin causar a tercers derivats del concurs.

b) Dels danys i els perjudicis que els participants ocasionin per la seva actuació en el
concurs,  especialment  els  derivats  de  l’incompliment  d’aquestes  bases,  de  les
instruccions  i  les  recomanacions  donades  per  l’Ajuntament  de  Vilafranca  del
Penedès o de la normativa vigent (Llei de propietat intel·lectual, Llei orgànica de
protecció del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, Llei
orgànica  de  protecció  de  dades  de  caràcter  personal  i  la  resta  de  normativa
aplicable).

c) De  les  sancions,  les  indemnitzacions  i  qualsevol  tipus  de  pagament  derivat  de
l’actuació dels participants.

d) Dels problemes d’accés, disponibilitat  i  funcionament d’Internet i  en especial  del
correu electrònic i dels portals a través dels quals es desenvolupa el concurs.

15. Reserves i limitacions

- L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès es reserva el dret a anul·lar o suspendre el
concurs, o bé a canviar-ne algunes condicions si per qualsevol causa aliena a la seva
voluntat no pot garantir el desenvolupament normal del concurs.

- L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès desqualificarà del concurs els participants
que hagin facilitat dades errònies o falses o que presentin qualsevol irregularitat, o
els que no compleixin les condicions de participació.

- L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès descartarà aquelles inscripcions que siguin 
abusives o fraudulentes.

- L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès no es fa responsable de la veracitat de les
dades facilitades pels participants. Per tant, si les dades no són correctes o estan
incompletes,  L’Ajuntament  de  Vilafranca  del  Penedès  queda  exempt  de  tota
responsabilitat pel fet de no poder contactar amb els finalistes o guanyadors, segons
correspongui.



16. Acceptació de les bases

La  simple  inscripció  en  aquest  concurs  comporta  l’acceptació  d’aquestes  bases,  de  les
instruccions i  altres  comunicacions o  recomanacions que l’Ajuntament de Vilafranca del
Penedès faci als participants i del compliment de les condicions d’ús dels portals a través
dels  quals  es  desenvolupa  el  concurs,  així  com  de  tota  la  normativa  vigent.  Qualsevol
incompliment dona lloc a la desqualificació  del  participant i,  per tant,  al  fet  que aquest
participant  no pugui  rebre cap dels  premis que,  si  escau,  li  puguin correspondre,  sense
perjudici de les accions legals que es puguin exercir contra l’infractor. També dona lloc al
dret de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès a  no publicar o retirar el  relat d’aquest
participant infractor.

Vilafranca del Penedès, 10 d’abril de 2020


