ANNEX I

BASES DEL 1r CONCURS DE GUIONS LITERARIS DE CURTMETRATGES
DE PINEDA DE MAR

L’Ajuntament de Pineda de Mar, a través de la Regidoria de Cultura i Ciutadania,
convoca el “1r Concurs de Guions Literaris de Curtmetratges de Pineda de Mar”
d’acord amb les següents bases:
1. Objecte
L’objecte del concurs és la selecció d’obres del “1r Concurs de Guions Literaris de
Curtmetratges de Pineda de Mar”
2. Participants
Hi poden participar totes les persones majors de 16 anys.
3. Obres
Els guions presentats han de ser originals i inèdits. Cada participant podrà presentar un
màxim de dos guions en català i/o castellà no premiats en altres concursos.
L’extensió no sobrepassarà les 20 pàgines escrites per una sola cara, dos espais, lletra
estàndard. A banda cal incloure una sinopsi del guió i, opcionalment, la caracterització
dels personatges. El títol de l’obra es posarà a l’encapçalament del treball.
Les obres han d’anar acompanyades d’un sobre tancat amb un pseudònim. A l’interior
hi haurà de constar la identificació del pseudònim, el nom i cognoms de l’autor, l’adreça
i el telèfon, l’e-mail i fotocòpia de DNI. Els autors/es podran signar les seves obres una
vegada conegut el veredicte del jurat.
4. Lloc de recepció de les obres
S’enviaran cinc còpies dels treball a l’adreça següent:
1r Concurs de Guions Literaris de Curtmetratges de Pineda de Mar
Regidoria de Cultura i ciutadania
Ajuntament de Pineda de Mar
Can Comas
Plaça de Catalunya, 3
08397 – Pineda de Mar
5. Termini
El termini de recepció d’originals s’obrirà a partir de la publicació d’aquestes bases fins
el dia 24 d’abril de 2015, a les 20:00 hores. L’horari de recepció d’obres serà de dilluns
a divendres, de 10:00 a 20:00 hores.
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6. Composició del Jurat
El jurat estarà format per l'Alcalde de Pineda de Mar, com a president, o el membre de
la Corporació en qui delegui i quatre especialistes en literatura, cinema i/o guions
cinematogràfics. Un tècnic/a de Cultura, amb veu però sense vot, actuarà com a
secretari/a.
Es farà una primera preselecció, tot descartant els treballs que no compleixin qualsevol
punt de les bases. El jurat tindrà en compte la creativitat de la proposta, l’originalitat i
les possibilitats en l’adaptació al llenguatge cinematogràfic. El veredicte del jurat serà
inapel·lable.
El jurat es reunirà el dia 4 de maig de 2015 a les 19:00 hores i es triaran 3 finalistes. El
veredicte es donarà a conèixer en la pàgina web de l’Ajuntament i en la següent edició
del butlletí municipal “Aprop”.
Qualsevol cosa no prevista en les Bases serà resolta pel Jurat.
7. Premis
S’atorgaran els premis següents:
- Primer premi: 750,00 euros, més sopar de gala per a dues persones, diploma i trofeu.
- Primer premi: 500,00 euros, més sopar de gala per a dues persones, diploma i trofeu.
- Primer premi: 250,00 euros, més sopar de gala per a dues persones, diploma i trofeu.
De conformitat amb el que preveu l’article 75.3.f) del RD 439/2007, de 30 de març, pel
qual s’aprova el Reglament de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF),
els premis superiors a 300 euros estaran subjectes a retenció o ingrés a compte.
Els guions premiats seran editats per l’Ajuntament de Pineda de Mar. El jurat podrà
declarar el premi desert si ho estima oportú.
8. Lliurament del premis
El lliurament de premis tindrà lloc el dia 27 de juny de 2015 en la gala de clausura i
lliurament dels premis del concurs de Curtmetratges de Cinemart.
9. Retirada de treballs no premiats
Els treballs que no han resultat premiats podran ser retirats en el termini màxim de 30
dies a comptar des del dia de lliurament dels premis.
10. Acceptació de les bases
El fet de prendre part en aquest concurs significa l’acceptació d’aquestes bases.

Francisco Hernández Arteaga
Cap de l’Àrea de Qualitat de Vida

Sònia Moraleda Campayo
Regidora de Cultura i Ciutadania

Pineda de Mar, 17 de febrer de 2015
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