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José Ma Trull Ahuir, Secretad de l'Ajuntament de Canals, CERTIFIQUE: Que l'Ajuntament Pie, en
sessió extraordinaria celebrada el dia vint-i-nou d'abril de dos mil dinou (Minuta 07/19), adoptá entre altres, el
següent acord:
"3.7. PROPOSTA DE LA REGIDORIA DE CULTURA, FIRA I FESTES DE L'AJUNTAMENT DE CANALS
DE BASES DEL CONCURS DE PINTURA A L'AIRE LLIURE VILA DE CANALS 2019.

Per tant, l'Ajuntament Ple aprova i el Sr. Alcalde proclama adoptat el següent ACORD:
"ANTECEDENTS
Des de fa anys, l'Ajuntament ve convocant un concurs de pintura a l'aire Iliure, 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.
L'Ajuntament de Canals ha dotat el concurs amb uns premis económic i quedaran les obres
guardonades en propietat de l'Ajuntament de Canals passant a enriquir el fons pictóric municipal.
Que existeix a l'expedient la retenció de crédit necessária per a la despesa de l'avantdit concurs.
Existeix informe favorable de la Técnica del Servei de Desenvolupament Local i Serveis Públics de data
21 de febrer de 2019.
Que obra a l'expedient informe favorable de fiscalització de la Intervenció Municipal de data 11 de maT
de 2019.
Als anteriors antecedents s'apliquen els següents:
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A.- L'article 25, punt 2, Iletra M, de la Ilei 7/1985, de 2 d'abril Llei Reguladora de les Bases del Regim Local,
7 4 rb
expósa que es connpeténcia municipal fomentar les activitats culturals en el municipi.

tarta Gral.

B.- L'article 22.1 de la Ilei 7/1985, de 2 d'abril Llei Reguladora de les Bases del Reginn Local estableix les
competéncies del Ple.

C.- 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.
En virtut d'alió exposat, el Ple acorda :
PRIMER.- Aprovar les següents Bases
XI Concurs de Pintura a l'aire Iliure Vila de Canals.
1. Podran participar-hi els artistes que ho desitgen.
2. Es concediran els següents premis (amb les retencions legals vigents pertinents):
Primer premi, 500 euros.
Segon premi, 350 euros.
Tercer premi, 250 euros.
Premi millor obra sobre pedania de Canals: per a 2019 pedania de Torre-Cerdá, 200 euros.
Premi millor obra d'un pintor de Canals, 150 euros.
3. Les obres premiades passaran a ser propietat de l'Ajuntament de Canals. Els premis d. i e. no són
acumulables als anteriors i es Iliuraran de forma independent als premis a., b. i c. sense menyscabament de que
totes les obres opten als premis a., b., c. i d. i tots els pintors de Canals opten a tots els premis.
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Tema obligatori: Poble i terme municipal de Canals amb els seus annexos.
Técnica i dimensions lliures.
Solament es podrá presentar una obra per autor.
Els suports tindran obligatóriament la superficie monocroma i amb una textura Ilisa. Els suports hauran de
ser el suficientment rígids per a la seua correcta manipulació i portaran sistema d'ancoratge per a la seua possible
exposició.
El dia del concurs será el dissabte, 21 de setembre de 2019, en horari de 8:30 a 14:00 hores.
L'organització estará ubicada a l'antiga Casa de la Cultura de Canals, al carrer Beat Factor, 17 de Canals a les 8
hores del matí. Hl haurá refrigeri al finalitzar concurs pels participants a l'antiga Casa de la Cultura. Es segellaran
obligatóriament els bastidors a l'inici del concurs. Les obres seran Iliurades al finalitzar el concurs a l'antiga Casa de
la Cultura de Canals sense firmar i sense emmarcar.
Les inscripcions pel concurs son gratuTtes, s'acceptaran fins el mateix dia 21 de setembre a les 830 . Les
inscripcions es faran en persona al Centre Cultural Ca Don José de Canals, o per teléfon (96 224 02 14) o per email, cultura@canals.es o el dia del concurs a l'antiga Casa Cultura de Canals. Será imprescindible donar un teléfon
de contacte.
La decisió del jurat es fará pública una volta finalitzat el concurs, a les 14:30 hores en l'antiga Casa de la
Cultura de Canals.
El Jurat estará format per personalitats relacionades amb el món de les Belles Arts, actuant com a
secretad el coordinador cultural municipal i presidit per l'Alcalde-President de l'Ajuntament de Canals o Regidor en
qui delegue.
Correspondrá a l'Alcalde-President de l'Ajuntament de Canals mitjangant resolució el pagament deis
premis, segons la proposta del Jurat.
Es realitzará una exposició a l'almássera de l'antiga Casa de la Cultura de Canals amb les obres deis
autors que ho desitgen conjuntament amb les premiades. Els autors que cedisquen obra per a l'exposició
emplenaran una fitxa a l'efecte. S'entregará un obsequi a tots els participants.
L'organització 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 premiats podran ser retirats durant
els tres mesos següents 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.
L'organització 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 avis.
La participació en aquest concurs implica la total acceptació de les presents bases.
L'extracte de la present convocatória será publicada al Butlletí Oficial de la Provincia (B0P) de Valéncia,
per conducte de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), el text complet de la mateixa podrá consultarse en la citada BDNS i en la página web de l'Ajuntament de Canals.
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, i a més la convocatória deurá publicar-se pel conducte de la Llei General de Subvencions."
I perqué conste, als efectes escaients, i tret dalló que disposa l'article 206 del Reial Decret 2568/86, de 28
de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Régim Jurídic de les Entitats Locals,
Iliure aquest certificat, d'ordre i amb el vist-i-plau del Sr. Alcalde-President, que visa amb el seu segell i signa, en
Canals a vint-i-nou d'abril de dos mil dinou.
V. i P.
L'ALCALDE-PRESIDENT

