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CONVOCATÒRIA DEL CONCURS DE DISSENY DEL CARTELL ANUNCIADOR DE
LA FIRA TRADICIONAL D'ALBAL 2022

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1195742 321DX-WNG0T-TE362 6DB617FA0A7BA200FCDB79B60152EB0A46273EAB) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de
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A.

ORDENANÇA GENERAL

Les bases reguladores de la concessió d'estes subvencions estan contingudes en
l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament d'Albal, aprovada en data 21 d'abril de
2016 pel Ple i publicada en el BOP número 122 de 27 de juny de 2016.
B.

DOTACIÓ ECONÒMICA

Els premis es concediran amb càrrec a l'aplicació pressupostària 612.3341.481603
(Promoció Cultural: Biennals i Concursos) del Pressupost vigent de l'Ajuntament.
S'establix un únic premi de 600 euros, al qual s'aplicarà la retenció de l'IRPF
corresponent d'acord amb la normativa vigent.
C.

OBJECTE

El concurs de disseny del cartell anunciador de la Fira Tradicional d'Albal 2022 té com
a objecte estimular la creativitat dels artistes participants i fomentar la difusió de la Fira
Tradicional d'Albal 2022 que se celebrarà els 10, 11 i 12 de juny de 2022.
D.

RÈGIM DE CONCESSIÓ

El procediment de concessió dels premis es tramitarà en règim de concurrència
competitiva.
E.

REQUISITS PER A PARTICIPAR-HI

 Ser persona física major d'edat.
 Complir els requisits establits en l'article 13 de la Llei 38/2003, general de

subvencions.
 Complir els requisits establits en les bases reguladores.

L'acreditació d'estos requisits s'efectuarà per mitjà de declaració responsable
integrada en el formulari de sol·licitud.
F.

ÒRGAN COMPETENT RESOLUCIÓ, JURAT I ÒRGAN INSTRUCTOR

La concessió de les ajudes es realitzarà mitjançant Decret d'Alcaldia. La resolució de
concessió posa fi a la via administrativa, excepte en els casos establits en la Llei.
La selecció i concessió del premi del concurs, es realitzarà a proposta d'un Jurat,
compost per tres vocals professionals d'arts plàstiques i disseny, comunicació gràfica i
audiovisual, publicitat i relacions públiques o periodisme, anomenat per resolució de
l'Alcaldia- Presidència, i la tècnica d'Educació i Cultura, que actuarà com a secretària.
Són funcions del jurat la comprovació i l’avaluació de la documentació presentada,
formular proposta de concessió o denegació dels premis i analitzar i proposar les qüestions
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o circumstàncies excepcionals, que poden suscitar-se al llarg del procés de tramitació dels
premis convocats, sense perjuí dels informes jurídics o d'una altra índole que procedisquen.
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L'òrgan instructor del procediment de concessió de les subvencions 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 la comprovació de les dades en virtut de
les quals ha de formular-se la resolució de la subvenció.
G.

TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

El termini de presentació serà de quinze dies hàbils comptadors de l'endemà de la
publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província.
Les sol·licituds dirigides a l'alcalde-president de la corporació es presentaran per
mitjà de model específic (ANNEX I) a través del registre d'entrada de l'Ajuntament d'Albal.
Tot això sense perjuí de realitzar el registre en qualsevol dels llocs assenyalats a este
efecte en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques.
H.

TERMINI DE RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ

El termini màxim per a resoldre i notificar l'acord de concessió o denegació serà de
sis mesos comptadors del següent a la finalització del termini de presentació de
sol·licituds.
La notificació dels actes de tramitació i de resolució d'este concurs, es realitzarà en el
tauler d'edictes electrònic i en el web municipal, estes publicacions tindran els mateixos
efectes que la notificació, d'acord amb l'article 45.1.b. de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
I.

DOCUMENTACIÓ A ACOMPANYAR A LA SOL·LICITUD

1.
Model específic de sol·licitud de participació en el concurs de disseny del
cartell anunciador de la Fira tradicional (ANNEX I) degudament omplit i firmat.
2.

Sobres A i B:

Sobre A: en l'interior del sobre s'inclouran les dades de la persona participant (nom i
cognoms, domicili, telèfon) i declaració firmada indicant que el treball és original i inèdit.
Sobre B: en l'interior del sobre s'inclourà un suport informàtic (memòria USB) amb el
disseny del cartell, segons les característiques establides en la convocatòria.
Ambdós sobres es presentaran tancats i en l’exterior apareixerà en lletres majúscules
el lema de l'obra presentada, sense constar-hi cap al·lusió que permeta identificar la
persona concursant, per a preservar la identitat fins al veredicte del Jurat, serà causa
d'exclusió del concurs l'incompliment d'esta norma.
3.
Document bancari en què figure el compte on es vulga rebre la transferència,
si és procedent.
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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
la persona interessada manifeste oposició expressa haurà d'aportar estos documents en el
moment de la presentació de la sol·licitud.
J.

SUBCONTRACTACIÓ

No se’n preveu la possibilitat.
K.

INCOMPATIBILITATS AMB ALTRES SUBVENCIONS

Estes subvencions seran compatibles amb altres ajudes que tinguen la mateixa
finalitat i siguen d'altres administracions públiques.
L.

FORMA DE PAGAMENT

El pagament de les ajudes s'efectuarà per mitjà de transferència bancària en el
número de compte indicat en la sol·licitud.
M.

REFORMULACIÓ DE SOL·LICITUDS

No s'admet reformulació de sol·licituds.
N.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE LES OBRES

TEMA:
El tema de les obres haurà de tindre en compte les activitats que tracten d'anunciar la
Fira Tradicional d'Albal, que constarà de la Fira de l'Antic Mercat d'Artesania i de Comerç
local.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES:
La tècnica i el procediment seran lliures, sempre que siga possible la seua
reproducció.
Els cartells s’hi presentaran per mitjà de sistemes informàtics, el format dels quals
serà vertical amb una proporció de 50 x 70 cm.
Resolució: 300 ppp
Amplària en píxels (px) 5.906 x altura en píxels (px) 8.268
RETOLACIÓ:
Els cartells contindran la següent llegenda en valencià:
(Títol): FIRA TRADICIONAL I DE COMERÇ D'ALBAL, 10, 11 i 12 de juny de 2022
(Subtítol): Fira d’Antic Mercat d'Artesania i Comercial
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LEMA:
L'obra haurà d'identificar-se amb un lema.
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Els treballs han de ser originals i inèdits, que no hagen sigut presentats en altres
concursos i que no suposen, en tot o en part, còpia o plagi de les obres publicades pròpies
o d'altres artistes. Els autors seran responsables, davant de l'Ajuntament i davant de tercers,
de l'incompliment del que establix esta convocatòria.
Cada concursant podrà presentar com a màxim dos treballs.
O.

CRITERIS DE VALORACIÓ

El Jurat per a formular la proposta de concessió del premi valorarà, a més de la
concepció, la qualitat gràfica o plàstica, l'eficàcia anunciadora o informativa i les condicions
de reproducció. Podrà declarar desert el premi en el cas de considerar que cap dels treballs
presentats reunisca els mèrits suficients per a ser premiat.
El treball premiat quedarà de propietat exclusiva de l'Ajuntament d'Albal, que podrà
reproduir-lo per a anunciar la “Fira Tradicional i de Comerç d’Albal” i fer l'ús promocional que
estime convenient, amb menció, si és el cas, del nom del seu autor/a.
L'Ajuntament queda facultat per a realitzar modificacions en el cartell premiat si
existira alguna dificultat tècnica per a la impressió o per a produir algun text o logotip que no
figure inicialment en la convocatòria.
Els treballs no premiats es podran arreplegar o reclamar, amb ports a pagar a
destinació amb la sol·licitud prèvia dels autors, en els 30 dies següents a la resolució del
concurs.
Si en el termini indicat no s'hagueren retirat, s'entendrà que els autors renuncien a la
seua propietat a favor de l'Ajuntament d'Albal, que podrà donar-los la destinació que
considere més convenient o oportú, que podrà incloure l'edició o impressió per part d'este
Ajuntament.
P.

JUSTIFICACIÓ

No procedirà la justificació posterior a la concessió dels premis.
Q.

TRÀMITS I MITJANS ELECTRÒNICS

La sol·licitud s'ha d'omplir en el model normalitzat disponible en el web i en la Seu
Electrònica de l'Ajuntament d'Albal https://albal.es/
R.

PUBLICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA

La present convocatòria, després de la seua aprovació, es publicarà íntegrament en el
web municipal.
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L'extracte de la convocatòria i l'obertura del termini per a la presentació de les
sol·licituds es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província.
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S.

NORMATIVA APLICABLE

Les subvencions es regiran pel que disposa 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, per la present convocatòria, per les bases reguladores contingudes
en l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament d'Albal, així com per les restants
normes de dret administratiu, i, a falta d'això, les normes de dret privat.
Diligència per fer constar que el present document de convocatòria ha sigut
aprovat per mitjà Resolució d’Alcaldía nº 2022/469 de 8 de març
En Albal a la fecha de la firma
El Secretari de la corporació
Antonio Montiel Márquez
Document firmat electrònicament. Códig de verificació al marge.

