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José Antonio Martínez Damiá, Vicesecretario del Ayuntamiento de Canals, CERT IFICO,
que por la Junta de Gobierno Local, en sesión extraordinaria celebrada el 28 de abril de 2016 , M07, adoptó entre otros, el siguiente acuerd o:
"2.1 .1.- PROPOSTA DE LA REGIDORA DE CULTURA, FIRA I FESTES DE L'AJUNTAMENT
DE CANALS DE BASES DEL CONCURS BIENNAL DE PINTURA VILA DE CANALS 2016.

ANTECEDENTS
1.- .- L'Ajunta ment de Canals ha vingut en restablir el concurs de pintura Biennal de Pintura Vila de
Canals que es va deixar de convocar I'any 2004 peró que fins el moment va estar i vol repren dré com una
expressió i manifestació més de I'interés cultural que des de la Regidor ia de Cultura i I'Ajuntament de
Canals es vol donar a la població.
11.- L'Ajuntament de Canals ha dotat el concurs amb un premi económ ic i I'obra guardonada
passar á a ser de propietat de I'Ajuntament de Canais passant a enriquir el fons pictóric municipal.
111.- Que existeix la retenció de cr édit necess ária per a la despesa de I'avantdit conc urs o
IV.- Que obra en I'expedient informe favorable de la Técn ica del Servei de Desenvolupament Local
i Serveis Públics de 11 d'abril de 2016.

..
'

V.- Que obra a I'expedient informe favorab le de fiscalilzació de la Interve nció Municipal de data 13
d'abril de 2016.
Als anteri ors antecedents s'apliquen els següents:
Als anteriors antecedents s'apliquen els següents:
. . .)

FONAMENTS JURíDICS
A.- L'art icle 25, punt 2, lIetra M, de la lIei 7/1985 , de 2 d'abril L1ei Reguladora de les Bases del
'-' --" _ egim Local, exposa que es competencia municipal fomentar les activitats culturals en el mun icipi.
B,- Arli cle 24 del Reglament de serveis de corporacions locals, Decret de 17 de ju ny de 1955: Es
considera subvenció qualsevol auxili directe o indirecte, valorable económicament a expenses de les
Entitats Locals, que otorguen les Corporacions, i d'e ntre d'ells, les beques , primes, premis i demés
despeses d'ajuda perso nal.
C.- Acord Pie de I'Ajuntament de Canals de 14 de juliol de 2015 que delega en la Junta de Govern
Local, I'adopció d'acords en relació a les sol-licituds de subvencions a altres entitats públiques, quan la
seua norma reguladora li ho atribuisca al Pie i no siga necess ária majoria especial.
En base a lo expuest o, la Junta de Gobierno Local AC UERDA:
PRIMER.- Aprova r les següents bases pel Concurs de Pintura Biennal de Pintura Vila de Canals.
Bases Biennal de Pintura Vila de Canals.
1a Poden participar en aques t concurs totes les persones que ho desitgen .
2a El concurs esta obert a qualsevoltécnica i estil.
3a Les dimensions mínimes de les obres són 81 x 60 cm i les rn áximes 180 x 180cm .
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4a Cada participant podrá presentar un máxim de 2 obres, sense emmarcar peró protegides per
un lIistó que no supere 2 cms d'arnplária. Les obres deuran ser originals i no haver estat premiades a cap
altre concurs nacional o internacional.
5a El termin i de recepció d'obres será del 2 de juny al 29 de juliol de 2016 .
6a Les obres seran lIiurades, personalment o remeses per agénc ia de transports , degudament
identificades, amb una fitxa técnica que s'adjunte a: EXCM. AJUNTAM ENT DE CANALS - CASA DE
CULTU RA CA DON JaSE, CI Diputació, 2, 46650 CANALS Teléfon 96 2240214 . Mail: cultura@canals.es
7a S'estableix un únic Premi de 1500 € a la millor obra a criteri del Jura t, estant I'import subjecte a
les normatives fiscals vigents. L'o bra premiada quedará de propietat de l'Excm. Ajuntament de Canals . El
fallo del jurat podrá declarar desert el premi si aixi ho considera.
8a El premi será lIiurat al guanyador el dia 9 d'octubre de 2016 en I'acte públic d'inauguració de
I'expos ició de les obres seleccionades .
9a El Jurat estará form al per personalil als de reconegut prestigi en les Arts plástiques, sent
presidit per la Sra. Regidora de Cultura, Fira i Festes o persona en que deleg ue, actua nt de Secretari un
funcionari municipal. Aquest jurat será designat per la Comissió Informativa municipal de Societat, Cultura,
Urbanisme i Medi Amb ient de I'Ajuntament de Canals.
10a El period e d'exposició de les obres seleccionad es, será del 9 d'octubre al 28 d'octubre de
2016 en la Sala d'Exposicions de la Casa de Cultura Ca don José de Canals.
11a Les despeses de transport, per a remetre o recollir les obres, són a c árrec deis participants.
L'Ajuntament de Canals no es fará responsable de les pérdues o desperfectes de les obres durant el
trans porto
12a Les obres no selecc ionades podran ser retirades del 3 d'octubre al 18 de novembre i les
seleccionades del 2 de novembre al 16 de desembre de 2016 . Transcorregut aquest termini, les no
retirades passaran a propietat de I'Excm. Ajuntament de Canals.
13a Qualsevol discrepáncia respecte a la interpretació de les presents Bases, o que no estiguer a
prevista, será resolta pel Jurat, el qual pronunciament será inapel ·lable.
14a El fet de participar en el present concurs pressuposa la total acceptació d'aquestes Bases.
SEGO N.- Publicar les presents bases en el Tauló d'anunci s i a la página web de I'Ajuntament de
Canals.
TERCE R.- Comu nicar 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 veintinueve de abril de dos mil dieciséis, con la
advertencia, conforme al arto 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Juridico 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.
VOBO, ~resid en te
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-Joan CarlesPérez Pastor-

