Núm. expedient: L.3.4 núm.1 de 2021
Procediment: Anunci Acord Provisional Aprovació Premiats I CONCURS
PASQÜER "VESTIM ELS OUS DE PASQUA DE SETMANA SANTA"
Firma: L’Alcalde

ANUNCI AL TAULER D’ANUNCIS I A LA WEB MUNICIPAL
Mitjançant la present i en virtut de l’article 45 de la Llei 39/2015, 1 d’octubre
de 2015, Procediment Administratiu Comú, publiquem l’anunci al tauler d’anuncis i a
la web municipal de l’Ajuntament de l’Alcúdia sobre l’acord aprovat per unanimitat
dels presents de la Junta de Govern Local del passat 04 de maig de 2021, que citem
literalment a continuació:
“APROVACIÓ PROVISIONAL PREMIATS DEL I CONCURS PASQÜER "VESTIM ELS
OUS DE PASQUA DE SETMANA SANTA”
ANTECEDENTS DE FETS I DE DRET

L’Ajuntament de l’Alcúdia amb l’objectiu de incentivar a que les famílies es
queden a casa per a combatre la COVID-19, s’ha organitzat des de les Regidories
de Cultura i Festes juntament amb la col·laboració de la Junta Central de Confraries
de l’Alcúdia, el I CONCURS PASQÜER "VESTIM ELS OUS DE PASQÜA DE
SETMANA SANTA" amb elements comuns de la Setmana Santa Alcudiana.

Atès el punt novè “Procediment de concessió i Resolució” de les bases i
convocatòria del I CONCURS PASQÜER "VESTIM ELS OUS DE PASQÜA DE
SETMANA SANTA publicades a la web municipal i al tauler d’anuncis.
Atesa l’acta realitzada el 22/04/2021 pel jurat nomenat pel decret Alcaldia núm.
627/2021de 07/04/2021 en la qual proposa per unanimitat l’atorgament els premis
d’aquest I Concurs Pasqüer, tenint en compte per una banda que complien amb els
criteris establerts a les bases i convocatòria dels punts primer “Tema i Modalitat” i
segon “Tècniques” publicades a la web municipal, i per l’altra la valoració dels
treballs segons criteris: artístics, creatius, innovadors, disseny i bona presentació.
Atès el Decret d’ Alcaldia 1212/2019 del 21 de juny de 2019 publicat al BOP
núm. 60 de 27 de març de 2020, es delega per part de l’Alcalde en la Junta de
Govern Local les competències en matèria de concessió de subvencions.
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Atenent que és un premi no exclòs segons l’article 4 de la Llei estatal General
de Subvencions.

Per tot el anteriorment exposat, i segons l’art. 21.1 c) i s), els membres
presents de la Junta de Govern Local ACORD per unanimitat:
PRIMER.- Aprovar de manera provisional la proposta de premiats en modalitat
adulta i infantil del Jurat del I CONCURS PASQÜER "VESTIM ELS OUS DE
PASQÜA DE SETMANA SANTA" edició any 2021, decidida per unanimitat que
detallem a continuació:

MODALITAT ADULTA

1r Premi Adults:
Aida Bonillo Catalán
2n Premi Adults:
Alberto Vallés Clemente
MODALITAT INFANTIL

1r Premi infantil:
Àfrica Galdón Pons
2n Premi infantil
Alejandro Vallés Clemente

Els premis seran d’espècie, a través de xecs per a poder bescanviar en establiments
comercials alcudians i seran de:

-

- 1R PREMI: 100 €
- 2N PREMI: 50 €
ACCÈSSITS: 25 € cadascun

SEGON.- Comunicar als candidats premiats que emplenen la declaració
responsable abans del atorgament del premi, en el cas de que els premiats siguen
menors de 14 anys haurà d’emplenar-la el seu representant legal, és a dir pare,
mare o tutor amb el model que corresponga que facilitarà l’Ajuntament.
TERCER.- Que es donen publicitat de la convocatòria i les bases en la pàgina
web municipal i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament concedint-se un termini de
10 dies hàbils per a presentar a al·legacions.
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Accèsits:
Carmen Cabezas Castany
Abel Vallés Porta
Marc Vallés Porta

QUART.- Que el present acord es notifiquen a Intervenció i Tresoreria als
efectes oportuns.”
Segons el punt novè de les bases i convocatòria del I CONCURS PASQÜER
"VESTIM ELS OUS DE PASQUA DE SETMANA aprovades en la Junta Local del
passat 23 de març DE 2021, concedint-se un termini de 10 dies hàbils a contar
des de l’endemà de la publicació per a presentar a al·legacions, és a dir del 13
al 26 de maig de 2021 ambdós inclosos.
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Document firmat electrònicament al marge

