GABINET DE PROMOCIÓ DEL VALENCIÀ

Expedient: 2014/186
Procediment: AY07 Concessió de beques i premis
Descripció: Convocatòria dels Premis Literaris “Ciutat de Sagunt” 2014
Assumpte: Publicitat de convocatòria anual de premis

EDICTE
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sagunt ha adoptat en data 25/04/2014 l’acord núm. 7, que tot
seguit es transcriu literalment:
«7. CONVOCATORIA DELS PREMIS LITERARIS “CIUTAT DE SSAGUNT 2014”. EXP. 2014/186-AY
L’Ajuntament de Sagunt realitza des de 1997 una convocatòria pública anual del concurs dels Premis
Literaris «Ciutat de Sagunt», l’objecte de la qual és la promoció de la creació literària i cultural en valencià.
Segons el que estableix 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.
A la vista de l’informe-proposta del tècnic de Normalització Lingüística, constant en l’expedient únicament el
document emés per Intervenció (impressió de la pantalla d’ordinador) sense signatura manuscrita ni còpia
autèntica de document electrònic segons la Resolució del 19 de juliol de 2011 de la Secretaria d’Estat per a
la Funció Pública per la qual s’aprova la Norma Tècnica d’Interoperabilitat de Procediments de copiat
autèntic i conversió entre documents electrònics, la Junta de Govern Local, sense que es promoga debat,
per unanimitat, ACORDA:
Primer. Efectuar la convocatòria dels tres premis literaris que integren els «Ciutat de Sagunt» (XVII
Certamen de Poesia “Jaume Bru i Vidal”, XVI Certamen de Narrativa “Ciutat de Sagunt” i XI Certamen de
Teatre “Pepe Alba”), les bases dels quals consten en l’expedient, d’acord amb el contingut següent:
CONTINGUT DE LA CONVOCATÒRIA
Objecte, condicions i finalitat de la concessió
dels premis
Bases reguladores aprovades pel Ple de data:
Butlletí Oficial de la Província de València on es
publiquen les Bases
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

DETALL
Convocatòria dels tres premis literaris «Ciutat de
Sagunt»: XVII Certamen de Poesia “Jaume Bru i
Vidal”, XVI Certamen de Narrativa “Ciutat de Sagunt”
i XI Certamen de Teatre “Pepe Alba”
Ple de data: 29-10-2009 acord núm. 3
BOP núm. 309 de 30-12-2009
Partida: 430-3341-48101 (Premis)
8.000,00 €. Import condicionat a l’existència del crèdit
pressupostari
En règim de concurrència competitiva
Els que recull la Base 2 de l’Ordenança reguladora,
inserida en la pàgina web de l’Ajuntament de Sagunt
(www.sagunt.es)
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Òrgans competents per a la instrucció del
procediment
Òrgan col·legiat que valora les sol·licituds

Responsable àrea gestora: Òscar Pérez Silvestre,
responsable del Gabinet
Tres jurats independents nomenats a proposta del
tècnic, amb el vistiplau de la Comissió Informativa de
Cultura (base 7)

Òrgan que concedeix els premis

Junta de Govern Local
Termini de resolució i notificació de la
convocatòria
4 mesos
Documents i informació que ha d’adjuntar-se a la Sol·licitud normalitzada per a la participació en la
petició
convocatòria de premis, disponible en la pàgina web
www.sagunt.es
Criteris de valoració de les sol·licituds

Els de les bases reguladores, aplicades pels jurats

Resolució de concessió per JGL
Mitjans de notificació o publicació

Posa fi a la via administrativa
La resolució serà motivada i es notificarà per escrit
de manera individual als interessats (art. 58
LRJPAC)

Segon. Autoritzar la despesa (fase A) amb càrrec a la partida 430/3341/48101/Premis literaris del
Pressupost General municipal per a l’exercici 2014, per un import total de 8.000 €, cadascuna de les quals
s’especifica en les bases (4.000 € per a narrativa, 2.000 € per a poesia i 2.000 € per a teatre). Tal quantia té
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.
Tercer. Fer la màxima difusió de les bases entre el públic en general, amb la publicació en els taulers
d’anuncis municipals, la pàgina web www.sagunt.es, en la llista de distribució de correu del Gabinet de
Promoció del Valencià, en les xarxes socials, en els principals directoris de premis literaris i en la premsa.
Quart. Establir el termini màxim de presentació de sol·licituds el dia 11/07/2014.»
NORMATIVA APLICABLE:
Ho fem públic per a coneixement general, segons disposa l’article 18.1 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.
RECURSOS:
Contra l’acte administratiu transcrit, que és definitiu en via administrativa, i de conformitat amb el que que
estableix la Llei reguladora del Règim Jurídic de les administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, i en la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, les persones
interessades podran interposar un dels recursos següents:
a)

b)

Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que dicte l’acte recorregut, en el
termini d’un mes a comptar des de l’endemà a la publicació d’aquest anunci. Haurà de tindre en
compte que la interposició del recurs de reposició impedirà, fins a la resolució expressa o
desestimació presumpta, la utilització de la via contenciosa administrativa.
Si transcorre un mes des de l’endemà a la interposició del recurs de reposició sense que
aquest haja estat resolt, podrà entendre que ha estat desestimat i podrà interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu corresponent amb seu a la ciutat
de València, en el termini de sis mesos des d’aquesta desestimació presumpta.
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu corresponent amb seu a la
ciutat de València, en el termini de dos mesos, comptats des de l’endemà a la publicació d’aquest
anunci.
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Tot això sense perjudici que puga exercir qualsevol altra acció o recurs que estime convenient en defensa
dels seus drets i interessos legítims.
Sagunt, 2 de maig de 2014
EL SECRETARI GENERAL / L’OFICIAL MAJOR

Emilio Olmos Gimeno / Josefa Mª Esparducer Mateu

Còpia per a la inserció en la pàgina web: www.sagunt.es
TAULER D’EDICTES CASA CONSISTORIAL
TAULER D’EDICTES TINÈNCIA D’ALCALDIA
TAULER D’EDICTES DEPENDÈNCIA DE BALADRE
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DILIGÈNCIA: Per a fer constar que este Edicte ha estat exposat al públic, tant al tauler d’anuncis de la Casa
Consistorial com al de la Tinència d’Alcaldia i a la dependència municipal del Baladre, des del dia ........ ...
fins al dia .............
Sagunt, 2 de maig de 2014
El/La funcionari/ària
SAIC

El secretari general/ L’oficial major

Emilio Olmos Gimeno / Josefa Mª Esparducer Mateu
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DILIGENCIA: Per a fer constar que este Edicte ha estat exposat en la pàgina web municipal
(www.sagunt.es) des del dia ........ ... fins al dia .............
Sagunt, 2 de maig de 2014
El funcionari encarregat de la pàgina web
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