ANUNCI
ASSUMPTE: APROVACIÓ DE “BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA
DE QUATRE PREMIS DEL CONCURS CULTURAL “ACASACREA”

Es fa públic, que per Decret de data d’1 d’abril de 2020 s’ha adoptat el següent,
ACORD:
“PRIMER.- Aprovar les bases dels premis “CONCURS CULTURAL “ACASACREA” que
s'sinserten a continuació:
“BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA DE QUATRE PREMIS DEL
CONCURS CULTURAL “ACASACREA”

1.- És temps de quedar-se a casa i gaudir de les xicotetes coses que massa sovint ens passen
desapercebudes per la pressa amb què estem acostumats a viure. Detinguem-nos a mirar, a
pensar, a llegir… i a crear. Per això us animem a participar en aquest concurs de creacions per
al confinament. Aquest concurs està obert a qualsevol ciutadà/na de l’Alcúdia. En les quatre
modalitats proposades, el tema serà lliure, encara que es valoraran aquelles temàtiques que
conviden a la reflexió sobre l'actual situació de reclusió en les cases.
El termini inicial per a presentar treballs, serà el dia 30 d'abril, fins les 12 hores.
El lliurament dels premis es realitzarà en acabar l'actual estat d'alarma.
L'Ajuntament de l'Alcúdia es reserva l'opció de publicar els treballs presentats.
2.- Les modalitats proposades son:

Els treballs seran originals, en valencià o castellà. Els treballs hauran de ser inèdits, escrits en
valencià o en castellà. Els textos hauran de tindre una extensió màxima de 4 fulls escrits en
word, en lletra arial a 12 punts i interliniat 1’5.
Els treballs s'enviaran, via email a gestiocultura@lalcudia.com, de la Casa de la Cultura de
l'Alcúdia. En l'assumpte es posarà "CONCURS DE MICRORELATS" i en el cos del text de
l'email s'indicarà el nom de l’autor/a.
El jurat del concurs el formaran personal de la Biblioteca Pública Municipal i de l’àrea de
Cultura de l’Ajuntament de l'Alcúdia, i serà presidit per la regidora Oreto Trescolí. Actuarà
com a secretari el gestor cultural, Ximo Puig.
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A.- Concurs de microrelats

El treball guanyador obtindrà un premi econòmic de 100 € en forma de val per a comprar
llibres en qualsevol llibreria del poble. A més hi haurà dos accèssits, també en forma de vals,
valorats en 50€ cadascun.
B.- Concurs de dibuix
Els treballs seran originals en tècnica lliure. Es podran presentar escanejats o fotografiats, en
format PDF o JPG.
Els treballs s'enviaran, via email a gestiocultura@lalcudia.com, de la Casa de la Cultura de
l'Alcúdia. En l'assumpte es posarà "CONCURS DE DIBUIX" i en el cos del text de l'email
s'indicarà el nom de l’autor/a.
El jurat del concurs el formaran personal de la l’àrea de Cultura de l'Ajuntament de l'Alcúdia i
de l’Escola d’Arts Plàstiques, i serà presidit per la regidora Oreto Trescolí. Actuarà com a
secretari el gestor cultural, Ximo Puig.
El treball guanyador obtindrà un premi econòmic de 100 € en forma de val per a comprar
llibres en qualsevol llibreria del poble. A més hi haurà dos accèssits, també en forma de vals,
valorats en 50€ cadascun.
C.- Concurs de fotografia “Mirem les xicotetes coses”
Aquest concurs vol recollir i premiar les millors imatges que defineixen i resumeixen tots
aquells moments senzills esdevinguts en aquests dies en què #ensquedemacasa. Es tracta
d'exposar i donar a conèixer els instants més significatius de quedar-se a casa.
El treball guanyador obtindrà un premi econòmic de 100 € en forma de val per a comprar
llibres en qualsevol llibreria del poble. A més hi haurà dos accèssits, també en forma de vals,
valorats en 50€ cadascun.

Els treballs s'enviaran, via email a gestiocultura@lalcudia.com, de la Casa de la Cultura de
l'Alcúdia. En l'assumpte es posarà "CONCURS DE FOTOGRAFIA" i en el cos del text de
l'email s'indicarà el nom de l’autor/a.
El jurat del concurs el formaran personal de l’Àrea de Cultura de l'Ajuntament de l'Alcúdia, i
serà presidit per la regidora Oreto Trescolí, i actuarà com a secretari el gestor cultural, Ximo
Puig.
D.- Concurs de música
Aquest concurs vol reconèixer i premiar l’esforç que estan fent tots els músics i músiques des
de casa, eixint a tocar als balcons ,etc, en aquests dies de #ensquedemacasa.
El concurs tindrà dos modalitats:
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Els treballs seran originals i inèdits i es podran presentar en color o en blanc i negre, en format
jpg. No s’acceptaran les imatges que siguen producte de fotomuntatges o manipulacions tals
com afegir, suprimir o desplaçar elements visuals de la imatge que no corresponguen a una
captura directa en un espai i en un temps simultanis.

Modalitat A: Fins a 13 anys complits. Modalitat B: De 14 a 18 anys complits.
El concurs consistirà en la gravació d’un vídeo interpretant una peça musical de lliure elecció.
La durada serà de 5 minuts per a la modalitat A i de 8 minuts per a la modalitat B com a
màxim. Hauran de ser gravats amb un telèfon mòbil i enviar-los per Whatsapp al número
672450246, indicant el nom del aspirant i l’edat.
La millor interpretació de cada modalitat, serà premiada amb 100€ en forma de val per a
comprar en qualsevol llibreria del poble. A més, hi haurà dos premis accèssits també en forma
de val, valorats en 50€ cadascun.
El jurat el formaran: el Regidor d’Activitats Musicals Jaume Prats, el director de la Banda
Simfònica Filharmònica Alcudiana Sergi Pastor i el Director del Centre Professional de
Música de L’Alcúdia Rafa Doménech.
3.- Publicitat de les bases
Les bases podran ser consultades en el tauler d'edictes de l'Ajuntament i en la pàgina web
(www.lalcudia.com).
4. Jurat
El Jurat estarà constituït pels membres indicats en cadascuna de les modalitats, estant
autoritzats per a resoldre qualsevol problema que es genere, estiga contemplat o no en les
presents bases, tindrà competència i autoritat per a resoldre els conflictes i imprevistos.
El jurat prendrà acords per majoria de vots i la seua fallada serà inapel·lable, igualment es
reserva el dret a declarar deserts tots o alguns dels premis, si motivadament ho considera
convenient.
5. Decisió del jurat i lliurament de premis

La resolució de concessió dels premis es realitzarà mitjançant Resolució d'Alcaldia.
6. Acceptació de les bases
La mera participació en aquesta convocatòria implica la total acceptació de les Bases
Reguladores d'aquesta.
7. Normes finals
El jurat del concurs tindrà la competència per a resoldre qualsevol imprevist. Qualsevol
circumstància no prevista en les presents bases serà resolta per l'organització de la manera
més convenient per al desenvolupament del concurs.
8. Causes del reintegrament.
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La decisió del jurat, del qual s'alçarà la corresponent acta, es publicarà oportunament en el
tauler d'edictes i en la pàgina web de l'Ajuntament.

Es considerarà causa de reintegrament qualsevol causa segons el que es disposa en l’article 37
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.
9. Recursos.
D’acord amb el que es disposa en l’article 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, la resolució
de concessió posa fi a la via administrativa i podrà ser recorreguda en reposició davant el
mateix òrgan que la va dictar en el termini d’un mes des de l’endemà a la seua notificació, o
ser impugnada directament davant l’òrgan jurisdiccional contenciós-administratiu en el
termini de dos mesos des de l’endemà a la seua notificació, i en cas necessari es podrà
procedir a la seua publicació.”
SEGON.- Publicar la present convocatòria en el tauler d'edictes municipal i en la pàgina web
de l'Ajuntament de l'Alcúdia (www.lalcudia).”
Contra la present resolució o acord, que pot posar fi a la via administrativa, podrà formular RECURS DE
REPOSICIÓ, en el termini d’un mes, a comptar des de la recepció d’aquesta notificació, davant del mateix organisme que
l’ha dictada, segons allò previst en els articles 123 i següents de la Llei 39/2015 de l’1 d’octubre de Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques. La falta de resolució del recurs de reposició, transcorregut el
termini d’un mes, comptador des de la data de la seua presentació, tindrà efecte desestimatori. Contra la possible
desestimació del recurs de reposició interposat, bé per acte exprés o bé pel transcurs del termini d’un mes establert per a
resoldre’l, i en el termini de dos mesos, comptats a partir del dia següent a la recepció de la notificació de l’esmentat acte
o resolució, o des de la fi del termini resolutori, l’interessat podrà interposar RECURS CONTENCIÓSADMINISTRATIU davant del Jutjat del Contenciós - Administratiu de la ciutat de València, segons allò que disposa
l’article 46.1 i 3 de la Llei 29/1998, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa - Administrativa. Una vegada transcorregut
el termini sense que s’haja interposat recurs, l’acte quedarà ferm i no serà impugnable.

L’ALCALDE
ANDREU SALOM PORTA
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