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José Antonio Martínez Damiá, Vicesecretario del Ayuntamiento de Canals, CERTIFICO,
que por la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el 27 de abril de 2017, M-6,
adoptó entre otros, el siguiente acuerdo:
"2.1.1.2.- PROPOSTA DE LA REGIDORA DE CULTURA DE L'AJUNTAMENT DE
CANALS, AMB RELACIÓ A LA CONVOCATORIA PER A FER EL CARTELL DE LES FESTES
PATRONALS PER AL 2018.

ANTECEDENTS
I.- .- Des de fa anys, l'Ajuntament ve convocant un concurs per a fer el cartell de
Festes Patronals, com una expressió i manifestació més de l'interés cultural que des de la Regidoria
de Cultura i l'Ajuntament de Canals es vol donar a la població.
II.- L'Ajuntament de Canals ha dotat els premis amb unes quantitats económiques
més a banda els cartells guanyadors seran la portada i contraportada del Llibre de Festes Patronals
de Canals.
III.- Que existeix a l'expedient la retenció de crédit necessária per a la despesa de l'avantdit
concurs.
Que hi ha informe favorable de la Técnica de Desenvolupament Local i Serveis Públics de
data 6 d'abril de 2017.
Que hi ha informe favorable de fiscalització de la Intervenció Municipal de data 6 d'abril de

anteriors antecedents s'apliquen els següents:
FONAMENTS JURÍDICS
L'article 25, punt 2, Iletra M, de la Ilei 7/1985, de 2 d'abril Llei Reguladora de les Bases del
Regim Local, exposa que es competéncia municipal fomentar les activitats culturals en el municipi.
Article 24 del Reglament de serveis de corporacions locals, Decret de 17 de juny de 1955:
Es considera subvenció qualsevol auxili directe o indirecte, valorable económicament a expenses de
les Entitats Locals, que otorguen les Corporacions, i d'entre d'ells, les beques, primes, premis i demés
despeses d'ajuda personal.
Acord Ple de l'Ajuntament de Canals de 14 de juliol de 2015 que delega en la Junta de
Govern Local, l'adopció d'acords en relació a les sollicituds de subvencions a altres entitats
publiques, quan la seua norma reguladora li ho atribuisca al Pie i no siga necessária majoria especial.
En virtut de lo expuesto, la Junta de Gobierno Local ACUERDA la aprobación de los
siguientes puntos:

PRIMER.- Aprovar les següents bases pel concurs de Cartell de Festes Patronals de Canals
2018:
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BASES DEL CONCURS DEL CARTELL DE FESTES PATRONALS DE CANALS 2018.
L'Ajuntament de Canals, mitjangant la Regidoria de Cultura, convoca el concurs per a la
realització del cartell anunciador de les FESTES PATRONALS DE L'ANY 2018. Amb aquesta
convocatória es pretén estimular la creativitat deis artistes participants, locals i forasters, i fomentar la
difusió de les nostres festes en honor a Sant Antoni Abat, que se celebraran, com cada any, els dies
16, 17 i 18 de gener.
Podran prendre part en aquest Concurs tots els artistes que ho desitgen, qualsevol
que siga el seu lloc de residéncia, i podran presentar tots els treballs que creguen convenient.
Els participants tindran completa llibertat per triar el tema, tot i que haurá de ser
representatiu de les festes de Sant Antoni a Canals i deurá estar orientat en técnica i sensibilitat a alió
que és propi del cartell i no de la pintura. La técnica i el procediment seran lliures, sempre que la seua
reproducció en cuatricomia no oferisca cap dificultat. El jurat valorará la qualitat gráfica i l'eficacia
anunciadora.
La composició del cartell adoptará la forma vertical, muntat sobre suport rígid per a la
seua exposició i amb els elements d'ancoratge necessaris per a tal efecte, en format 50x70 cm sense
marges i sense signar. S'acceptaran suports informátics si venen acompanyats d'una reproducció a
color en les mateixes mesures, i será necessari, cas de resultar guanyador d'algun deis premis, que
s'adjunten tots els fitxers per a l'obtenció de fotolits per a reproduir.
Combinada amb la composició del dibuix figurará únicament la Ilegenda següent:
CANALS EN FESTES. SANT ANTONI 2018 Del 16 al 18 de gener. FESTA D'INTERÉS TURISTIC
AUTONOMIC DE LA COMUNITAT VALENCIANA.
El termini d'inscripció finalitza el 10 de novembre de 2017. Els treballs s'hauran de dur
a l'Ajuntament de Canals o al Centre Cultural Ca Don José de Canals, C/ Diputació, 46650 CANALS.
Els cartells duran pegat, per la part de darrere, un sobre dins del qual s'identificará
l'autor amb el seu nom, cognoms, adrega, municipi, codi postal, teléfon i fotocópia del D.N.I.
Es nomenará un Jurat d'Admissió i Qualificació que estará composat per les persones
següents: President: 11.1m Sr. Alcalde o regidor en qui delegue, vocals: Sra. Regidora de Cultura de
l'Ajuntament de Canals, varis professionals seleccionats entre artistes, professors, dissenyadors
gráfics o cartellistes de reconegut prestigi més un fester de l'any 2018, actuant com a secretad el
coordinador cultural municipal.
Es concedirá un Primer Premi de 700 € bruts que servirá per al cartel' i per a la
portada del Llibre de Festes 2018 i un Segon Premi, dotat amb 350 € bruts, que es reproduirá a la
contraportada de l'esmentat llibre. També es Iliuraran fins un máxim de tres accéssits com a cartells
de la col.lecció d'honor (finalistes), amb una dotació 150 € bruts per a cadascun. Els cartells de la
collecció d'honor serviran per illustrar les portados interiors del 'libre. El Jurat podrá declarar desert
qualsevol deis premis si considera que no reuneixen la qualitat suficient per a meréixer-los.
Correspondrá a l'Alcalde-President de l'Ajuntament de Canals mitjangant resolució
l'adjudicació deis premis segons la proposta del Jurat.
Amb els cartells presentats es preparará una exposició durant el mes de desembre de
2017, a la Casa de Cultura de Canals.
Els cartells premiats quedaran en propietat de l'Ajuntament de Canals que, a més
d'alló exposat als punts 8 i 10, fará l'ús que estime convenient d'acord sempre amb les disposicions
legals vigents en la matéria. Els no premiats podran ser retirats durant el mes següent a la data de
finalització de l'exposició de les obres, després del qual s'entendrá que renuncien a tots els drets
sobre els mateixos, no fent-se responsable l'Ajuntament de Canals deis desperfectes que
involuntáriament pogueren ocórrer.
El veredicte del Jurat es donará a conéixer en acabar el Pie Extraordinari de
proclamació deis festers i festeres de Sant Antoni 2018, el mes de novembre de 2017, durant l'acte
d'inauguració de l'exposició i Iliurament de premis i será inapellable. La presentació de treballs en
aquest concurs implica la total acceptació de les presents bases.
L'extracte de la present convocatoria será publicada al Butlletí Oficial de la Provincia
(B0P) de Valéncia, per conducte de la Base de Dados Nacional de Subvencions (BDNS), el text
complot de la qual podrá consultar-se en la citada BDNS i a la página web de l'Ajuntament de Canals.
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SEGON.- Publicar les presents bases en el Tauló d'anuncis i a la página web de l'Ajuntament
de Canals.
TERCER.- Comunicar aquest acord a la Intervenció Municipal i al Servei de
Desenvolupament Local i Serveis Públics."
Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido la presente de orden y con el visto
bueno del Sr. Alcalde-Presidente, en Canals a veintiocho de abril de dos mil diecisiete, con la
advertencia, conforme al art. 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, que la
presente certificación se extrae de la minuta del acta correspondiente y a reservas de lo que resulte
de su aprobación definitiva.
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V°B° El ie-Presidente
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-Joan Caries Pérez Pastor-
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