Núm. Expedient: L.3.4. núm. 1 de 2021
Procediment: Nomenament del Jurat I Concurs
Ous Pasqüer “Vestim els Ous de Pasqüa
de setmana Santa.
Firma: L’Alcalde i El Secretari

RESOLUCIÓ D’ALCALDIA
Antecedents de fet i dret
Atent que el passat 23 de març de 2021 la Junta de Govern Local va
aprovar les bases reguladors i la convocatòria per al I Concurs Pasqüer “Vestim els
Ous de Pasqua per Setmana Santa de l’any 2021, i publicades al tauler d’anuncis i a
la web municipal, el període de presentació dels candidats al concurs és del 06 d’abril
al 13 d’abril.
Atenent que al punt 6é les bases reguladores i convocatòria –El jurat del
Concurs, que citem a continuació:





President de la Junta central de Confraries, o en qui delegueRegidora de festesRegidor de CulturaDos artistes plàstiques, Marisa Perales i Lídia Boix.

Mitjançant Decret d'Alcaldia es realitzarà la designació dels integrants del jurat
que és publicarà en la web municipal i tauler d'anuncis perquè el termini de 3 dies
hàbils es puguen presentar a al·legacions per causes de recusació o abstenció,
regulat en l'article 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim del sector
públic.
Per tot el anteriorment exposat, el art. 21.1 f) i s) de la Llei 7/1985, reguladora
de bases del Règim Local, juntament ambles bases reguladores del Concurs,
RESOLC:
PRIMER.- Aprovar el nomenament de que tindrà la següent composició del
Jurat per al I Concurs Pasqüer “Vestim els Ous de Pasqua per Setmana Santa:
 Vicent Cerdà Cutanda, President de la Junta Central de

Confraries de l’Alcúdia.
 Jaume Prats Lacuesta, regidor de Cultura de l’Ajuntament de
l’Alcúdia.
 Amparo Martín Boix, regidora de Festa de l’Alcúdia.
 Marisa Perales Trescolí, artista plàstica.
 Lidia Boix Martínez, artista plàstica.
Aquesta comissió és l’òrgan competent per a la qualificació de les sol·licituds
presentades en els termes indicats en les bases reguladores i convocatòria de la
subvenció. Una vegada avaluades les sol·licituds, la comissió d'avaluació haurà
d'emetre informe enel qual es concreten el resultat de l'avaluació efectuada.
SEGON.- Publicar a la web i al tauler d’anuncis el present Decret per a què el
termini de 3 dies hàbils se puguen presentar al·legacions per causa de recusació u
abstenció regulat en l’article 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim del
sector públic.
TERCER.- Comunicar als efectes oportuns als membres de la comissió.
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