BASES I CONVOCATÒRIA QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA DEL CONCURS PASQÜER “VESTIM
ELS OUS DE PASQUA DE SETMANA SANTA”
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Les vacances de Pasqua d’aquest any són de l’1 al 12 d’abril de 2021 ambdós inclosos, són i han sigut
sempre per passar-les en família i amb amics. Anar a la muntanya, a la platja, on siga, però on es puga
envolar la milotxa. L'any passat ja ens vam quedar sense cap mena de vacances a causa de la COVID-19. Este
any ha canviat la situació, però no com a tots i a totes ens agradaria.
A causa de les restriccions i les noves mesures sociosanitàries, les reunions amb amics o familiars no
es podran fer. Per eixe motiu us animem a acomboiar els membres de la vostra unitat familiar i a participar
junt amb les altres famílies de la vostra confraria en aquest concurs de pintar ous de pasqua. Ja que la millor
mesura per a combatre la pandèmia de la COVID-19 és quedar-se a casa i reduir el màxim possible el
contacte social.
Aquest concurs està organitzat per les regidories de festes i cultura de l’Ajuntament de l’Alcúdia amb
la col·laboració de la Junta central de Confraries.
PRIMER. TEMA I MODALITAT
El tema principal del concurs és pintar o decorar ous, bullits, de pasqua a casa. La modalitat
proposada és Confraries: elements comuns de la Setmana Santa Alcudiana.
SEGON. TÈCNIQUES
Per a fer l'ou de pasqua caldrà bullir-lo primer i es podrà utilitzar en la decoració qualsevol material
que tingueu. Podran utilitzar-se: temperes, aquarel·les, llapis de colors, cera i altres elements decoratius,
com cartó, cartolines, lluentons, purpurina i un llarg etcètera. El que vulgueu perquè quede bonic i original.
TERCER. PARTICIPANTS
El concurs estarà obert a qualsevol ciutadà/na de l'Alcúdia, sense límit d'edat. Cada participant podrà
presentar només 1 original.
Els beneficiaris per a obtenir el premi han de complir amb els requisits establerts en l’article 13 de la
llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions. S’acreditarà presentant una declaració responsable
firmada pels premiats o els seus representants legals incapacitats o menors de 16 anys. El model a firmar
s’atorgarà als premiats abans de rebre el premi.
QUART. CATEGORIES
Hi haurà 2 categories:
INFANTIL: fins als 12 anys complits
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ABSOLUTA: A partir de 13 anys
CINQUÉ. TERMINI I DATA D'ENTREGA
L'entrega es realitzarà mitjançant dos procediments:
En primer lloc, es realitzarà una fotografia al treball acabat i s'enviaran junt amb la imatge, les
dades

del

participant,

un

número

de

telèfon

de

contacte

i

a

l'adreça:

gestiocultura@lalcudia.com
En segon lloc, de manera presencial, s'entregarà el projecte a la Casa de la Cultura, en dies
laborables, del 6 al 13 d'abril, de 17 a 20 h.
SISÉ. JURAT
El jurat del concurs estarà format per:
- President de la Junta central de Confraries, o en qui delegue
- Regidora de festes
- Regidor de Cultura
- Dos artistes plàstiques, Marisa Perales i Lídia Boix.
Mitjançant Decret d'Alcaldia es realitzarà la designació dels integrants del jurat que es 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.
SETÉ. PREMIS
Els premis seran d’espècie, a través de xecs per a poder bescanviar en establiments comercials
alcudians, d’esta manera a més d’incentivar la participació, també es fa una ajuda al comerç local.
INFANTIL:
- 1R PREMI 100 €
- 2N PREMI 50 €
- 2 ACCÈSSITS 25 € cadascun
ABSOLUTA:
- 1R PREMI: 100 €
- 2N PREMI: 50 €
- 2 ACCÈSSITS: 25 € cadascun
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HUITÉ. FINANÇAMENT.
Atenent l'informe de la Intervenció de fons de l'Ajuntament de l'Alcúdia, en el qual indica que a la
partida pressupostària és: 33803_22609 “DESPESES DIVERSES DE FESTES DE BARRI” del Pressupost Local vigent
2021 existeix consignació adequada i suficient per a fer front en la despesa exposada a la convocatòria per
import màxim de 400,00 euros.
NOVÉ. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ I RESOLUCIÓ
El procediment de concessió segons l’art. 22.2 c) de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, és de forma directa, ja que de caràcter urgent a causa de la proximitat de la festivitat pasquera
i la necessitat de prendre mesures des de les Administracions Públiques amb l’objectiu d’incentivar a què la
gent es queden a casa i combatre així la crisi sanitària provocada per la COVID-19 al municipi de l’Alcúdia.
Una vegada avaluades les sol·licituds, el jurat haurà d'emetre una acta amb la seua valoració dels
treballs segons els criteris artístics, creatius, innovadors entre altres que determinen.
Una vegada realitzada la proposta del Jurat serà elevada a la Junta de Govern local per a la seua
aprovació o el que consideren. La publicació dels premiats es farà mitjançant una Resolució Provisional en el
Tauler d'anuncis Municipal i en la Web Municipal www.lalcudia.com, concedint-se un termini de 10 dies hàbils
per a presentar a al·legacions.
Es podrà prescindir del tràmit d'audiència quan no figuren en el procediment ni siguen tinguts en
compte altres fets ni altres a al·legacions i proves que les adduïdes pels interessats. En aquest cas, la
proposta de resolució formulada tindrà el caràcter de definitiva. Examinades les a al·legacions adduïdes si
escau pels interessats, es formularà la proposta de resolució definitiva, que haurà d'expressar el sol·licitant o
la relació de sol·licituds per als quals es proposa la concessió dels premiats, i la seua quantia, especificant la
seua avaluació i els criteris de valoració seguits per a efectuar-la.
La Resolució haurà de complir amb l'article 25 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
subvenció, així com articles 63 i 64 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament.
DESÉ.- MITJANS DE PUBLICACIÓ I NOTIFICACIÓ
Sense perjudici dels mitjans previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu
Comú, els actes resolutoris del concurs, així com la resta d’informació relacionada en aquest Concurs es
publicaran en el tauler d'edictes municipal i en la pàgina web municipal.
ONZÉ.- RECURSOS.
Contra la resolució que resolga el procediment, que posarà fi a la via administrativa, es podrà
interposar recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes des de l'endemà a la notificació o
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alternativament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de València, de
conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol.
En tot el que no està regulat per les presents bases, s’aplicarà la llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions i el seu reglament Real Decret 877/2006, de 21 de juny, i supletòriament la Llei
39/2015, 1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú.”
SEGON.- Que es done publicitat de la convocatòria i les bases en la pàgina web municipal i en el
tauler d’anuncis de l’Ajuntament.
TERCER.- Aprovar la despesa de 400,00 € a càrrec de l'aplicació pressupostària 33803_22609
“DESPESES DIVERSES DE FESTES DE BARRI” del pressupost municipal 2021.
QUART.- Que el present acord es notifiquen a Intervenció i Tresoreria als efectes oportuns.
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