Excm. Ajuntament de Sagunt

La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària que tingué lloc el vint-i-u de
Febrer de dos mil catorze va adoptar, entre d’altres, l’acord següent:
38
APROVACIÓ
CONVOCATORIA
CONCESSIÓ
DE
PREMI.
CONCURS
D’ORNAMENTACIÓ IL·LUMINACIÓ DE CARRERS FALLES 2014. EXP. 2014/79.
Presentada directament la proposta per part d’Alcaldia, conclòs l’examen dels assumptes
inclosos en l’orde del dia, i sotmesa a votació, de conformitat amb el que establix l’article 91.4 del
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, per unanimitat, la
Junta de Govern Local declara la urgència de l’assumpte
L’Ajuntament de Sagunt té la voluntat ferm d’impulsar totes aquelles iniciatives que tinguen
com a objectiu promoure l’activitat cultural al municipi. Per aixó, com un pas en aquesta direcció i per tal
de contribuir prquè tots els àmbits socioculturals, i també les falles, como a associacions culturals
legalment conctituïdes, s’impliquen en aquesta direcció, el departament de Cultura ha elaborat
l’Ordenança reguladora de les bases per a la concessió dels premis que realcen l‘activitat cultural en el
món faller.
Així mateix l’Ajuntament de Sagunt realitza en els últims anys una convocatòria pública anual
del concurs d’ornamentació i il·luminació de carrers de falles l’objecte de la qual és afavorir la promoció
de les arts plàstiques mitjançant aquest concurs.
Segons el que establix la disposició addicional desena de la Llei General de Subvencions,
“Reglamentàriament s’establirà el règim especial aplicable a l’atorgament dels premis educatius,
culturals, científics o de qualsevol altra naturalesa, que haurà d’ajustar-se al contingut d’esta Llei, excepte
en aquells aspectes en què, per l’especial naturalesa de les subvencions, no resulte aplicable”.
Així mateix, l’art. 23.2 de la Llei General de subvencions estableix la forma d’inici del
procediment de concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, que ha d’iniciar-se per
mitjà de convocatòria que en regule expressament el contingut.
Per tot això, vists els informes emesos, i de conformitat amb l’informe-proposta del Tècnic de
Cultura, la Junta de Govern Local sense que es promoga debat, per unanimitat, ACORDA:
Primer. Efectuar la convocatòria per a la concessió de premis del concurs d’ornamentació i
illuminació de carrers, per a l’exercici de 2014, amb el següent contingut:
CONTINGUT DE LA CONVOCATÒRIA
DETALL
CONVOCATÒRIA “CONCURS
Objecte, condicions i finalitat de la concessió dels D’ORNAMENTACIÓ I IL·LUMINACIÓ DE
premis
CARRERS DE FALLES 204”
Bases reguladores aprovades pel Ple de data:

Ple de data: 29-07-2010

Butlletí Oficial de la Província de València on es
publiquen les Bases

BOP núm.

Crèdits pressupostaris a què s’imputen els premis
Quantia total màxima del crèdit pressupostari
destinat a aquesta convocatòria
Règim de concessió dels premis
Requisits per a sol·licitar la subvenció i forma
d’acreditar-los

Òrgans competents per a la instrucció del
procediment
Òrgan col·legiat que valora les sol·licituds

Acord núm. 8

269 de 12-11-2010

Partida: 410/3300/48101/Premios Fallas:
Llibrets, Cartel, iluminació,
1.400,00 €. Import condicionat a l’existència del
crèdit pressupostari i estimat
En règim de concurrència competitiva, amb
tramitació anticipada
Els que recull la Base segona, apartat 2, de
l’Ordenança reguladora, inserida en la pàgina
web de l’Ajuntament de Sagunt
(www.sagunt.es)
Responsable àrea gestora: departament de
Cultura
Jurat creat a este efecte en la Base 7 de
l’ordenança

Exemplar només als efectes que conste en l'expedient administratiu.
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Òrgan que concedeix els premis

Junta de Govern Local

Termini de resolució i notificació de la convocatòria 3 mesos
Documents i informació que ha d’adjuntar-se a la
petició
Criteris de valoració de les sol·licituds
Resolució de concessió per JGL
Mitjans de notificació o publicació

Sol·licitud normalitzada per a la participació en
la convocatòria de premis, disponible en la
pàgina web www.sagunt.es
Base 8.2 de l’Ordenanza reguladora dels
premis “Falles de Sagunt”
Posa fi a la via administrativa
La resolució serà motivada i es farà pública en
el corresponent acte de lliurament dels premis

Segon. Autoritzar la despesa (fase A) amb càrrec a la partida 410/3300/48101/Premios Fallas:
Llibrets, Cartel, iluminació, del Pressupost General municipal per a l’any 2014, per un import de 1.400,00
€. Tal quantia tindrà un caràcter estimat i queda condicionada la concessió dels premis a l’existència de
crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució de la concessió.
En el supòsits que el crèdit pressupostari que resulte aprovat en el Pressupost General fóra superior a la
quantia inicalment estimada, l’òrgan gestor podrà decidir l’apliació o no a la convocatòria, prèvia
tramitació del corresponent expedient de despesa abans de la resolució, sense necessitat de cap altra
convocatòria.
Els premis seràn repartits de la següent manera:
Primer premi dotat amb 800.-€
Segon premi dotat amb 400.-€
Tercer premi dotat amb 200.-€
Tercer. Fer pública la convocatòria de concessió de premis de Falles de Sagunt “d’ornamentació
i il·luminació de carrers” per mitjà de la publicació en els taulers d’anuncis municipals, la pàgina web
www.sagunt.es, oficines SAIC i PROP de Sagunt i Port de Sagunt.
Quart. Establir el termini màxim de presentació de sol·licituds el dia 03/03/2014.
Quint. Que la composició dels membres del jurat del concurs de’ornamentació i il·luminació de
carrers de falles 2014, siga el seguent:
President: Regidora de Cultura o persona en qui delegue
Secretari: Personal del departament de Cultura
Vocals: Dos persones relacionadas amb el món de la cultura

Cosa que us comunique perquè en prengueu coneixement, a reserva dels termes
que resulten de l’aprovació de l’acta corresponent. IGUALMENT US FAIG
CONSTAR QUE A L’EFECTE DE NOTIFICACIÓ ALS INTERESSATS
HAUREU D’ASSENYALAR ELS RECURSOS QUE PROCEDISQUEN
CONFORME A LA CIRCULAR REMESA PER SECRETARIA GENERAL.
Sagunt, a 21 de Febrer de 2014.
EL SECRETARI GENERAL,

Sgt.: Emilio Olmos Gimeno.
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