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BASES REGULADORES DEL CONCURS DE DIBUIX
DE POSTALS DE NADAL 2020

Els municipis, en els termes de l'article 25.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora
de les bases del règim local, són competents en la promoció de la cultura i equipaments
culturals.
En este àmbit concret, l'Ajuntament d'Albal, a través de la Regidoria delegada de
Cultura, té com a principal objectiu fomentar la cultura en l'àmbit infantil, educatiu i lúdic,
especialment donar suport a la realització i l’execució d'activitats culturals impulsant-les en
edats primerenques.
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, destaca com a requisit
essencial per a l'atorgament de subvencions i premis, i amb caràcter previ a este, la
necessitat d'aprovar unes bases reguladores de les corresponents convocatòries.
Per tot això, i dins de les actuacions que es realitzen des de la Regidoria de Cultura,
es convoca el concurs dibuix de postals de Nadal, d'acord amb les següents:

BASES
Primera. OBJECTE
El concurs de dibuix de postals de Nadal té com a objecte estimular la creativitat i
premiar l'activitat artística dels xiquets i xiquetes de la població que vulguen participar-hi.

Segona. DOTACIÓ ECONÒMICA I DESTINACIÓ
Els premis concedits seran amb càrrec a l'aplicació pressupostària 612 3341 481603:
biennals i concursos, per un import total de 230 euros.
S'entregarà en cada categoria dos premis:
El 1r premi de 75 €
El 2n premi de 40 €

Tercera. PARTICIPANTS
Podran participar en el concurs els xiquets i les xiquetes d'Albal interessats que
estiguen escolaritzats en Educació Primària, de 1r a 6é, i que complisquen els requisits
establits en l'article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions.
D'acord amb l'article 28.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, l'Ajuntament d'Albal queda autoritzat
per a accedir a la informació que es troba en l'Agència Estatal Tributària respecte de trobarse al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Tresoreria General de la
Seguretat Social respecte de trobar-se al corrent de les obligacions amb esta. En el cas que
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la persona interessada manifeste oposició expressa haurà d'aportar estos documents en el
moment de la presentació de la sol·licitud.
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Quarta. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
Els dibuixos es presentaran en el registre d'entrada de l'Ajuntament, de forma
col·lectiva per cada centre escolar de la població, que adjuntaran obligatòriament una llista
amb les dades d'identificació dels/de les participants (nom, cognoms i curs escolar), o de
forma individual per als/les participants d'Albal que assistisquen a un centre escolar de fora
de la població.

Quinta. TERMINI
El termini de presentació serà de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el
Butlletí Oficial de la Província fins al 15 de novembre de 2020.

Sexta. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE LES OBRES
TEMA:
El tema és “Festes de Nadal”.
CATEGORIES:
Categoria A: 1r, 2n i 3r de Primària
Categoria B: 4a, 5é i 6é de Primària
CARACTERÍSTIQUES:
Els dibuixos s'han d'ajustar a la mida d'un full de grandària A4- foli o semblant (28 a 32
cm x 20 a 24 cm), en format vertical o horitzontal.
El dibuix es realitzarà sobre paper, cartolina o cartó, sempre ajustant-se a les mides
abans assenyalades i es podrà emprar qualsevol tècnica de dibuix, pintura o altres tècniques
de manualitats, sempre que permeta la seua digitalització.
IDENTIFICACIÓ:
En la part de darrere del dibuix hauran de figurar obligatòriament i de manera llegible
les següents dades:
-Categoria en què participa
-Centre escolar
-Curs escolar
-Nom i cognoms de l'autor/a
-Direcció i telèfon

Sèptima. BAREMACIÓ DE LES SOL·LICITUDS I CONCESSIÓ DEL PREMI
Rebuts els dibuixos s'exposaran durant uns quants dies en la pàgina web de
l’ajuntament per a la votació popular. Conclòs el termini per a la votació popular, el Jurat
previst en la base tretze procedirà al recompte i comprovació de les votacions, verificant el
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compliment efectiu de les condicions establides en les bases i efectuarà la valoració dels
dibuixos presentats, elevant a l'Alcaldia la proposta pertinent.
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El Jurat per a formular la proposta de concessió del premi valorarà, a més de la
concepció, la qualitat gràfica o plàstica, la creativitat i les condicions de reproducció. Podrà
declarar desert el premi en el cas de considerar que cap dels treballs presentats reunira els
mèrits suficients per a ser premiat.
La concessió del premi es realitzarà mitjançant decret d'Alcaldia. La resolució de
concessió posa fi a la via administrativa, excepte en els casos establits en la Llei.
En cap cas l'import total del premi concedit superarà el crèdit màxim establit en la base
segona.
La resolució del concurs es publicarà en la pàgina web de l'ajuntament i en el tauler
d'anuncis de la Seu Electrònica.
Els treballs premiats quedaran en propietat exclusiva de l'Ajuntament d'Albal, que
podrà reproduir-los en les postals de Nadal per a felicitar les festes que emeta l'Ajuntament,
si és el cas, amb menció del seu autor/a.
L'Ajuntament queda facultat per a realitzar modificacions en les postals de Nadal
premiades si existira alguna dificultat tècnica per a la impressió o per a produir algun text o
logotip que no figure inicialment en estes bases.

Octava. JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT
No procedirà la justificació posterior a la concessió del premi.
El pagament del premi s'efectuarà per mitjà de transferència bancària en el número de
compte que aporte la persona beneficiària després de la comunicació de la concessió del
premi.

Novena. OBLIGACIONS DE LES PERSONES CONCURSANTS
És obligació de les persones beneficiàries presentar de forma correcta, completa i
veraç la documentació requerida en les presents bases.
L'incompliment d'esta base suposarà la no-concessió del premi.
Les persones concursants, per la mera participació, accepten íntegrament les bases
reguladores del concurs.

Deu. CAUSES DE LA PÈRDUA DE LA CONDICIÓ DE BENEFICIARI
Es perdrà la condició de beneficiari del premi concedit:


Quan quede acreditat l'incompliment dels requisits establits en l'article 13 de la Llei
38/2003, general de subvencions.



Por renúncia voluntària de la persona sol·licitant.

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO

Nº: 2020/52, CONVOCATORIA DE: : concurs de postals de Nadal 2020,
AREA GESTORA:: cultura

Bases convocatoria subvenciones y premios: 05. bases
diligenciades concurs de postals de Nadal 2020 - AREA cultura

FIRMAS

OTROS DATOS

Código para validación: GANKT-CBD9K-7DP97
Fecha de emisión: 7 de octubre de 2020 a las 12:01:36
Página 4 de 5

El documento ha sido firmado por :
1.- Secretario General de Ajuntament ALBAL.Firmado 07/10/2020 11:23

ESTADO

FIRMADO
07/10/2020 11:23

4

Onze. ALTERACIONS DE LES CONDICIONS
Qualsevol alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió del premi
podrà donar lloc a la modificació de la resolució de la concessió.
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Dotze. REINTEGRAMENT
Procedirà el reintegrament de les quantitats percebudes i l'exigència de l'interés de
demora des del moment del pagament de la subvenció en els casos següents:


Haver obtingut el premi sense reunir les condicions requerides per a això.



Incompliment de les obligacions derivades de les presents bases.



Haver-se alterat les condicions de la concessió o acreditat la falsedat en la
documentació presentada, derivada de les actuacions de comprovació.

Tretze. JURAT I ÒRGAN INSTRUCTOR
La selecció i concessió dels premis del concurs, es realitzarà a proposta d'un Jurat,
prèvia votació popular compost per:
-El regidor delegat de Cultura
-2 vocals
-La tècnica de l'Educació i Cultura, que actuarà com a secretària.
Són funcions del Jurat la interpretació de les bases reguladores, la comprovació i
l’avaluació de la documentació presentada, formular la proposta de concessió i denegació
del premi convocat i analitzar i proposar les qüestions o circumstàncies excepcionals, que
poden suscitar-se al llarg del procés de tramitació de premi convocat, sense perjuí dels
informes jurídics o d'una altra índole que procedisquen.
L'òrgan instructor del procediment de concessió del premi serà la tècnica d'Educació i
Cultura.
L'òrgan competent per a la instrucció realitzarà d'ofici totes les actuacions que estime
necessàries per a la determinació, el coneixement i comprovació de les dades en virtut de
les quals ha de formular-se la resolució del premi.
Catorze. NATURALESA JURÍDICA I RÈGIM APLICABLE
El procediment de concessió del premi es tramitarà en règim de concurrència
competitiva. La concessió del premi es realitzarà per mitjà de la comparació de les
sol·licituds presentades d'acord amb els criteris de valoració i dins del crèdit pressupostari
disponible.
En tot allò no previst en les presents bases reguladores serà aplicable la Llei 39/2015,
d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el Reial decret 887/2006, de 21 de
juliol, Reglament de la Llei general de subvencions.
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Quinze. PUBLICACIÓ DE LES BASES I DE LA CONVOCATÒRIA
Les presents bases, una vegada aprovades, es publicaran íntegrament en el web
municipal.
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La convocatòria i obertura de termini per a la presentació de les sol·licituds es
publicarà en el Butlletí Oficial de la Província.
Diligencia per fer constar que les presents bases que consten de quinze clâusules
han sigut aprovades per mitjà Resolució d’Alcaldía nº 2020/2223 de 6 d’octubre de 2020.
En Albal a la data de la firma
El Secretari de la corporació
Antonio Montiel Márquez
Document firmat electrònicament. Códig de verificació al marge.

