
CONVOCATÒRIA  
DEL 21è PREMI  
JOAQUIM AMAT-PINIELLA



 I. Normativa de la convocatòria. Les bases específiques reguladores d’aquesta convo-
catòria.

 II. Crèdit pressupostari. L’import dels premis és de 2.000 €, amb càrrec a la partida 
334048100 del pressupost municipal de 2022, i està condicionat a l’existència de crèdit 
en el pressupost de l’exercici 2022.

 III. Objecte. El premi té com a objectiu reconèixer públicament una obra narrativa, no-
vel•la o llibre de memòries, que reflecteixi una preocupació social envers el món con-
temporani. Es premiarà la que, entre les publicades en llengua catalana durant la tem-
porada anterior, s’adeqüi als requisits temàtic i lingüístic que s’acaben d’esmentar i es 
consideri la més reeixida tant des del punt de vista literari com des del vessant social i 
històric.

 IV. Tramitació. La tramitació s’efectua pel règim de concurrència competitiva, i la seva 
resolució s’efectua com es disposa a les bases reguladores i a les bases generals regu-
ladores de l’atorgament de subvencions de l’Ajuntament de Manresa. La resolució s’ha 
d’adoptar en el termini de sis mesos a partir de l’endemà de l’acabament del termini de 
presentació de les obres.

 V. Òrgans competents per a la instrucció i resolució. Una comissió assessora (for-
mada per representants de totes les entitats implicades, així com d’altres per-
sonalitats destacades del món de la cultura al Bages) proposarà com a finalis-
tes una selecció de tres o quatre obres aspirants, triades entre les presentades 
per autors i editorials i les proposades per la comissió, per a la valoració del jurat. 
El jurat estarà presidit per la Regidora de Cultura de l’Ajuntament de Manresa i en for-
maran part Llorenç Capdevila, escriptor, •Montserrat Caus, bibliotecària de la Bibliote-
ca del Casino, •Jordi Estrada, escriptor, •Toni Mata, periodista de Regió7, •Genís Sinca, 
escriptor i periodista i •Anna Vilajosana, periodista. Si durant la tramitació del premi es 
produís baixa d’algun membre del jurat, els organitzadors podran nomenar lliurement 
una altra en substitució, càrrec que ostentarà durant el temps que hauria correspost a 
la persona substituïda. 

 VI. Termini de presentació. El termini de presentació dels projectes s’iniciarà l’endemà de 
la publicació de l’extracte d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona, prèvia comunicació a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS).  
Es poden presentar fins el 10 de juny de 2021 amb la indicació Premi Joaquim Amat-Pi-
niella a la Regidoria de Cultura. Passeig Pere III, 27. 08241 Manresa. L’Ajuntament de 
Manresa publicarà al seu web el llistat d’obres admeses el mes d’octubre de 2021. 
Poden optar a aquesta convocatòria persones, a títol individual o col•lectiu, sense tenir 
en compte cap tipus de condicionant (límit d’edat, nacionalitat, etc). 

 VII. Criteris de valoració. El Jurat avaluarà els treballs presentats i designarà el projecte 
guanyador. Per a la valoració de les obres, haurà de tenir en compte els següents crite-
ris, que serviran per a determinar l’ordre de puntuació de les obres:
1. L’adequació a la temàtica proposada en les bases.  
2. La qualitat literària i la creativitat de les propostes.
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 VIII. Resolució i notificació. La resolució d’atorgament es notificarà als interessats per 
qualsevol dels mitjans previstos a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques i s’enviarà a la Base de da-
des Nacional de Subvencions (BDNS) per a la seva publicació, d’acord amb l’esta-
blert a l’article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de desembre, general de subvencions. 
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa i, contra la mateixa, es pot 
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des 
del dia següent a la seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, es podrà 
interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte en el termini 
d’un mes a comptar des del dia següent a la seva notificació.

 IX. Publicitat. L’Ajuntament de Manresa es reserva el dret de fer publicitat o difusió dels 
resultats. Tanmateix, s’acompliran els requisits de publicitat previstos a l’article 18 de la 
llei 38/2003, de 17 de novembre, general de Subvencions
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