Ajuntam ent de
MASSANASSA
Cultura

BASES DEL CONCURS PORTADA DE LA REVISTA FESTIVA I LITERÀRIA LA
TERRETA 2019
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1. OBJECTE DE LA CONVOCATORIA I CRÈDIT PRESSUPOSTARI
1. L'objecte de les presents bases és regular el procediment de concessió d’un premi del
concurs cultural Portada de la revista festiva i literària La Terreta 2019.
2. S'estableix un únic premi de 500.- euros.
Si s’estima que la qualitat de les obres no és la idònia, el premi podrà declarar-se
desert.
La partida pressupostària que empara aquesta despesa és la 33800/226 FESTES
POPULARS del pressupost de l'Ajuntament de Massanassa corresponent a l'exercici 2019.
3. De conformitat amb l'article 56.2 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual
s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003 General de Subvencions, es fa constar
expressament, que la concessió d'este premi es condiciona a l'existència de crèdit
adequat i suficient en el moment de la resolució de concessió.
2. CARACTERÍSTIQUES DE LES OBRES
a. El tema haurà fer al·lusió a Massanassa i les seues Festes Majors.
b. El text serà el següent: "FESTES DE SANT JOAN EN HONOR AL STM. CRIST DE LA
VIDA, MASSANASSA JUNY 2019”, encara que no necessàriament en eixe ordre ni amb la
mateixa tipografia. Haurà de constar l'escut de Massanassa o una al.legoria d'ell. Es
deixarà igualment un espai lliure per insertar el logotipus clàssic de la Revista.
c. El tamany de presentació de l’obra serà A3 (297 x 420 mm) adoptant la forma
vertical. Els colors seran de lliure elecció, exceptuant els daurats, argentats i
fluorescents.
d. L’obra anirà signada amb pseudònim.
3. TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
El termini de presentació de les obres finalitzarà a les 14:00 hores del dia 28 de maig de
2019. Les propostes s’entregaran a la Biblioteca Pública Municipal de Massanassa, en
sobre tancat, en el que s’inclourà també, un altre sobre tancat amb les dades personals
de l’autor o autora (nom complet, domicili, telèfon, etc.).
4. PARTICIPANTS EN EL CONCURS
1. Podrà participar en el concurs qualsevol persona major d’edat.
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2. La participació en el concurs significa l’acceptació íntegra de les presents bases.
5. OBLIGACIONS DELS PARTICIPANTS
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a). Drets d’autor/a. Cada participant es compromet a:


Garantir que l’obra és original.



No aportar continguts dels que no siga titular o no tinga els drets necessaris per
a atorgar la dita llicència a l’Ajuntament de Massanassa.



Responsabilitzar-se enfront de l’Ajuntament de Massanassa de totes les
càrregues que poguera comportar la utilització o divulgació de la seua obra i de
les que pogueren derivar qualsevol tipus d’accions, reclamacions o conflictes, en
particular, encara que no amb caràcter exclusiu, aquells relatives a la possible
infracció de drets de propietat intel.lectual o industrial de tercers, o a supòsits
d’intromissió en els drets a l’honor, a la intimitat personal i a la imatge.

b). Autoritzacions:


Fer-se responsable de l’autorització i/o consentiment de la persona o persones
que puguen aparéixer en les obres.



Autoritzar l’ús de la seua obra per a publicar-la en els llocs web i material
promocional de l’Ajuntament de Massanassa, sempre citant l’autor/a.



L’obra premiada, el suport digital i els seus drets d’ús passaran a ser propietat
de l’Ajuntament de Massanassa, que la podrà utilitzar de la manera que estime
més convenient. La persona guanyadora lliurarà una còpia de l’obra en format
digital per a la seua reproducció.



Les obres no guardonades podran ser retirades pels seus autors entre el 21 i el 28
de juny de 2019 en la Biblioteca Pública Municipal. Si no ho fan, s'entendrà que
renuncien a la seua propietat i esta passarà integrament a l'Ajuntament de
Massanassa.

6. PUBLICITAT DE LA CONVOCATÒRIA
Les bases es publicaran en el tauler d'anuncis i en la pàgina web de l'Ajuntament de
Massanassa.
De conformitat amb l'article 18.2 de la Llei General de Subvencions, l'Ajuntament de
Massanassa remetrà a la Base de Dades Nacional de Subvencions informació sobre la
convocatòria i la resolució de concessió recaiguda sobre la base de la present ordre, en
els termes establerts en l'article 20 de la mateixa norma.
L'extracte de la convocatòria es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de
València, per mitjà de la Base de Dades Nacional de Subvencions.
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7. PROCEDIMENT DE RESOLUCIÓ DEL CONCURS I JURAT QUALIFICADOR
a) L'òrgan competent per a la resolució del concurs serà l'Alcaldia.
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b) El Jurat Qualificador estarà constituit per la Comissió Informativa de Servicis al
Ciutadà de l'Ajuntament de Massanassa i la seua decisió serà vinculant. Cada grup
municipal podrà nomenar un assessor tècnic qualificat en matèria artística, que
assessorarà de forma ponderada d’acord el número de regidors de cada grup municipal.
c) La Comissió Informativa de Servicis al Ciutadà formularà a l'Alcaldia proposta
motivada de concessió del concurs.
d) La resolució es farà pública en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i a la pàgina web
de l'Ajuntament de Massanassa. També s'informarà a la Base de Dades Nacional de
Subvencions, amb indicació del seu import.
e) La resolució posarà fi a la via administrativa, de conformitat amb el que disposa la
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques. Contra aquesta podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició davant
l'Ajuntament de Massanassa en el termini d'un mes, o bé recurs contenciós administratiu
en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà al de la publicació de la
resolució al tauler d'anuncis de l'Ajuntament.
f) Vençut el termini de resolució sense que haguera sigut dictada expressament, els
interessats podran entendre desestimada la sol·licitud per silenci administratiu, de
conformitat amb l'article 24 de la Llei 39/2015, de Procediment Administratiu Comú de
les Administracions Públiques.
8. OBLIGACIONS DEL GUANYADOR
El guanyador cedeix a l’Ajuntament de Massanassa els drets d’explotació sobre l’obra
finalista per tal de reproduir-la, distribuir-la i comunicar-la públicament, en i per
qualsevol mitjà, en l’àmbit nacional i internacional, sempre citant la seua autoria i
sempre amb finalitats excloses de lucre. Estos inclouen, a títol enunciatiu i no
limitador, els següents:


El dret a exposar públicament i a publicar l’obra.



El dret a concedir llicències a tercers per a la realització de qualsevol de les
accions anteriors.

9. PROCEDIMENT D’ABONAMENT DEL PREMI
El procediment d’abonament del premi previst en la convocatòria es realitzarà
mitjançant transferència bancària al compte corrent que el guanyador faça constar en
l'imprès de manteniment de tercers que li proporcionarà l’Ajuntament.
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10. PROCEDIMENT DE REINTEGRAMENT DEL PREMI
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Quan es demostre que s'ha obtingut el premi falsejant o ocultant les condicions exigides
en la convocatòria per a poder ser beneficiari, es procedirà al reintegrament de la
quantitat percebuda i a l'exigència de l'interès de demora corresponent des del moment
del pagament de l'ajuda fins a la data en què s'acorde la procedència del reintegrament,
d'acord amb l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
El règim regulador dels possibles reintegraments, sancions i responsabilitats aplicables
als perceptors de les ajudes serà l'establert en la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions.
11. NORMATIVA REGULADORA
La normativa reguladora de la present convocatòria es regirà per les bases recollides en
este document i en tot allò que no estiga previst, per la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions, la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, així com per la resta de legislació
pertinent.
Diligència de Secretaria
La pose jo, el Secretari, per a fer constar que les presents bases han sigut aprovades per Resolució
d’Alcaldia de data de 3 de maig de 2019.
A Massanassa, a 10 de maig de 2019.
El Secretari: Javier Lorente Gual

