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CANALS

A J U N T A M EN T

~

k:\se(nJIatI.lIlMg...pI201$\06 6tgaros coIegiad0s\03 junl a de gobIemo IocaIIOl1 m'rUa " ordinari a 26 mayo'Dllt, 2 \ .l .do<:

José Antonio Martinez Damiá, Vicesecretario del Ayuntamiento de Canals, CERTIFICO,
que por la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el 26 de mayo de 2016, M-11,
adoptó entre otros, el siguiente acuerdo :

"2.1.1.- PROPOSTA DE LA REGIDORA DE CULTURA, FIRA I FESTES DE
L'AJUNTAMENT DE CANALS DE BASES DEL CONCURS DE PINTURA A L'AIRE LLIURE VILA
DE CANALS 2016.
ANTECEDENTS

1.- " Des de fa anys, I'Ajuntament ve convocant un concu rs de pintura a I'aire lliure, com una
expressió i manifestació més de I'interés cultural que des de la Regidoria de Cultura i I'Ajuntament de
Canals es vol donar a la pobla ció,
11.- L'Ajuntament de Canals ha dotat el concurs amb uns premis eco n ómíc i quedaran les obres
guardonades en propietat de I'Ajuntament de Canals passant a enriquir el fons pict óric municipal.
111.- Que existeix la retenció de cr édit necess árla per a la despesa de I'avantd it concurs (RC N°
de Document 2016-2555),
IV,- Existeix informe favorable de la Técnica del Servei de Desenvolupament Local i Serveis
Públics de data 28 d'abril de 2016,
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V,- Que obra a I'expedient informe favorable de fiscalilzació de la Intervenció Municipal de data
28 d'abril de 2016,
Als anteriors antecedents s'apliquen ets següents :
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FONAMENTS JURiDlCS
I ,

el

e 25, punt 2, lIetra M, de la lIei 7/1985 , de 2 d'abril L1ei Reguladora de les Bases del
xposa que es competencia municipal fomentar les activitats cultur als en el mun icipi.

B,· Article 24 del Reglament de serve is de corporac ions locals, Decret de 17 de juny de 1955: Es
nsidera sub venci ó qualsevo l 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'aj uda personal.
C,- Acord Pie de I'Aju ntament 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-Ilcituds de subvencions a altres entitats públiques,
quan la seua norma reguladora li ho atribuisca al Pie i no siga necess ária majoria espec ial.
En virtud de lo expuesto, la Junta de Gobierno Local aprueba los siguien tes puntos:
VIII Concurs de Pintura a I'aire lliure Vila de Canals.
1, Podran participar els artistes que ho desítpen .
2, Es concediran els següents premis (amb les retencions legals vigents pertinents):
b, Segon premi, 350 euros.
a. Primer premi, 500 euros.
c. Tercer Premi, 250 euros.
d. Premi pintor local, de 150 euros.
e. Premi pintor de l'Escola Municipal de Pintura, 150 euros .
3, Les obres premiades passaran a ser propietat de l'Ajuntament de Canals .
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4. Tema obligatori: Població de Canals.
5. Técnica i dimensions lIiures.
6. Solament es podrá presentar una obra per autor.
7. Els suports tindran obligatóriament la superficie monocroma i amb una textura Ilisa. Els
suports hauran de ser el suficientment rigids per a la seua correcta manipulació i portaran sistema
d'ancoratge per a la seua possible exposici ó.
8. E/ dia del concurs será el dissabte , 24 de setembre de 2016, en horari de 8:30 a 14:00 hores.
L'organilzació estará ubicada a I'antiga Casa de la Cultura de Canals, al carrer Beato Factor, 17 de
Canals a les 8 hores del mati . Hi haurá refrigeri, esmorzar popular, durant el concurs per als artistes a
I'antiga Casa de la Cultura. Es segellaran obligatóriament els bastidors a I'inici del concursoLes obres
seran lJiurades al finalilz ar el conc urs a I'antiga Casa de la Cultura de Canals sense firmar i sense
emmarcar.
9. Les inscripcions pel concu rs son gratu"iles, s'accepta ran fins el mateix dia 24 de setembre a
les 8'30 . Les inscripcions es faran en persona al Centre Cultural Ca Don José de Canals, o per teléfon
(670 838 873) o per e-mail.cultura@canals.es o el dia del concurs a I'antiga Casa Cultura de Canals.
Será imprescindible donar un te/éfon de contacte .
10. El fallo del jurat es fará públic una volta finalilza t el concurs, a les 14:15 hores en I'antiga
Casa de la Cultura de Canals .
11. Es realitzará una exposició a I'almássera de I'antiga Casa de la Cultura de Canals amb les
obres deis autors que ho desitgen (per a la seua possible venda) conjuntament amb les premiades. Els
autors que cedisquen obra per a I'exposició emplenaran una filxa a I'efecte. S'entregará un obsequl a
tots els participants.
12.EI Jurat estará format per personalitats relacionades amb el mon de les Belles Arts i presidit
per I'Alcalde-Preside nt de I'Ajuntament de Canals o Regidor en qui delegue.
13. L'organilz ació garanteix la máxima cura de les obres i declina responsabilitat alguna pels
possibles desperfectes que pogueren produir-se el temps que estiguen al seu cárrec. Els no prerniats
podran ser retirats durant els tres mesos següents a la data de finalització de l'ex posici ó de les obres,
després del qual s'entend rá que renuncien a tots els drets sobre els mateixos.
14. L'organilzac ió es reserva el dret de modificar les presents bases, cancel ·lar el concurs per
causes meteorológiques o d'altres i/o declarar desert algun premi, si així ho considerara oportú per les
circumstáncies sense previ avís.
15. La particip aci ó en aquest concurs implica la total acceptació de les presents bases.
SEGON.- Publicar les presents bases en el Tauló d'anuncis i a la página web de I'Ajuntament de
Canals.
TERCER.- Comunicar aquest acord a la Intervenció Municipal i al Servei de Desenvolupament
Local i Serveis Públics, i a rn és la convocatória deurá publicar-se pel conducte de la L1ei General de
Subvencions."

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 veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, con la
advertencia, conforme al arl. 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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-Joan Caries Pérez Pastor-

