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Referencia: 13714/2019

FESTES  

CONVOCATÒRIA DEL CONCURS DEL CARTELL ANUNCIADOR DE LA CXXXV 
CAVALCADA DELS REIS MAGS D'ALCOI, PER A L'ANY 2020

Article 1.- Objecte i àmbit d'aplicació

L'objecte és convocar en règim de concurrència competitiva un concurs públic, en el que 
podran participar tots els pintors i artistes que ho desitgen, per a la confecció del cartell 
anunciador de la CXXXV Cavalcada de Reis d’Orient de la Ciutat d'Alcoi.

Article 2.- Bases i convocatòria.

D'acord amb el que disposa l'article 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 
de Subvencions (d'ara endavant Llei General de Subvencions), les bases reguladores 
de les subvencions s'hauran d'aprovar en el marc de les Bases d'Execució del 
Pressupost, en el cas de l'Ajuntament d'Alcoi, a través de l'Ordenança General 
Reguladora de la Concessió de Subvencions en l'Ajuntament d'Alcoi (d'ara endavant 
Ordenança General), l'última modificació del qual va ser aprovada en sessió plenària el 
24-11-2014 i va ser publicada íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant 
nº20, de 30 de gener de 2015. 

L'òrgan competent per a l'aprovació d’aquesta convocatòria és la Junta de Govern Local
(base 25.1.1 de les d'Execució del Pressupost per a 2019), respectant els requisits de 
l'article 23 de la Llei General de Subvencions. 

Article 3.- Import, finançament, pagament i justificació.

La dotació pressupostària destinada a esta línia de subvencions és l'establida en el 
Pressupost General d'aquesta Corporació Municipal, amb càrrec a la partida 
pressupostària “Premi Cartell Nadal”, número 04370.33810.48210, amb la Retenció de 
Crèdit núm. 920190007988, per un import de 1.100 €.

S’hi concedirà un únic premi de MIL CENT EUROS (1.100 €) per al millor cartell. Del dit 
import es deduirà la quantitat que fiscalment corresponga. El pagament no podrà 
realitzar-se mentre el beneficiari no complisca els requisits exposats en l'article 16 de 
l'Ordenança General. L'Ajuntament d'Alcoi adquirix el cartell guanyador mitjançant del 
pagament del premi.
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Com justificació de la subvenció s'entén l'obligació de l'autor a entregar la reproducció 
de la seua obra original seguint les directrius marcades en l'article 7 d'aquesta 
convocatòria, per a ser fixat en la façana de la Casa Consistorial d'Alcoi, el dia 1 de 
desembre de 2019.

L'autor o autors premiats atorguen a l'Ajuntament d'Alcoi la propietat en exclusiva de tots 
els drets econòmics de propietat intel·lectual inherents a l'obra premiada, el qual podrà 
procedir lliurement  a la reproducció, distribució, comunicació pública i transformació 
durant el termini assenyalat per l'article 26 del Text Refós de la Llei de Propietat 
Intel·lectual, tindrà dret a expressar l'obra per qualsevol mitjà o suport tangible, tot 
comprenent totes i cada una de les modalitats d'explotació, incloent-hi els drets de 
reproducció en qualsevol suport o format, així com els drets de distribució i comunicació 
pública de l'obra, per a la seua explotació comercial en tot el món. 

Queda expressament inclosa l'emissió i transmissió on-line de les obres i la seua posada 
a disposició a través de les xarxes digitals interactives.

Article 4.- Requisits i Obligacions dels beneficiaris

Podran participar en el concurs tots aquells pintors i artistes que ho desitgen, sempre 
que no incórreguen en alguna de les causes de prohibició que regula l'article 13 de la 
Llei General de Subvencions i que complisquen els requisits exigits en els articles 3 i 4 
de l'Ordenança General. 

Els artistes podran executar les seues obres amb llibertat de procediment i color, tot 
ajustant-se al tema, que s'indica a continuació, i de manera que no oferisca dificultats la 
seua reproducció en òfset per la qual cosa se exclouen les tintes de color or i plata. 

La tècnica emprada en la realització de l'esbós haurà de garantir la reproducció a la 
grandària 1’30 x 1’82 metres.

El tema es referirà, únicament i exclusivament, a la Cavalcada de Reis Mags d'Alcoi i 
tindrà per objecte la confecció d'un Cartell anunciador de la mateixa, les mesures de la 
qual seran de 50 cm de base x 70 cm d'altura, sense marge en blanc, i figurarà l'escut 
d'Alcoi en la part del cartell que l'autor considere.

Els treballs aniran muntats sobre un suport rígid o un tauler de fusta de les mateixes 
dimensions que les de l'esbós i figurarà la inscripció següent CXXXV CAVALCADA 
REIS D'ORIENT 2020 – ALCOI, D'INTERÉS TURÍSTIC NACIONAL.

La participació en este concurs implica l'acceptació total de les bases d'aquesta 
convocatòria, així com de totes aquelles decisions que adopte la Corporació pel que fa a 
la seua interpretació i aplicació.

Article 5.- Termini i  lloc de presentació dels treballs
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Els treballs s’hauran de presentar al Departament de Festes de l'Ajuntament d'Alcoi, al 
carrer Sant Llorenç núm. 6 d'Alcoi, CP 03801, en horari d’11,00 a 14,00 h, des del 
dilluns dia 28 d'octubre fins al dilluns dia 4 de novembre de 2019 (ambdós inclosos). 

En el moment de l'entrega dels treballs es farà entrega a la persona interessada d'un 
rebut en què constarà el dia i l’hora, així com el títol i el lema de l'obra presentada.

En el cas de remetre els treballs per mitjà de qualsevol dels mitjans establits en l'article 
16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques, hauran de comunicar al Departament de Festes de 
l'Ajuntament d'Alcoi per mitja de fax (965537170) o per correu electrònic 
(festes@alcoi.org) el justificant acreditatiu d'haver realitzat l'enviament dins del termini 
establit per a presentar els treballs.

Els treballs hauran d'anar acompanyats pels documents i informacions determinats en 
aquesta convocatòria i de conformitat amb allò que disposa l’article 13.2 de l'Ordenança 
General i l'article 23.3 de la Llei General de Subvencions.

Article 6.- Documentació i informacions que s’han d’acompanyar a la sol·licitud 
d'inscripció.

Les persones interessades a participar en el concurs hauran de presentar els seus 
treballs tenint en compte els requisits següents: 

1. Les obres s’hauran de presentar tancades, de manera que no se’n puga veure el 
contingut, i romandran així fins al moment de reunir-se el Jurat.

2. Al dors de cada obra figurarà el seu TÍTOL i un LEMA que serà comú per a totes les 
obres del mateix autor.

3. Pegat al dors de les obres hauran de presentar-se un sobre tancat que a la part 
exterior del indicarà el LEMA i al interior inclourà la DECLARACIÓ RESPONSABLE de 
l'autor, segons Annex I d'aquesta convocatòria, en què manifeste que:
a)  no es troba incurs en cap de les causes que impedisquen l'obtenció de subvencions 
a què es referix la Llei 38/2003, de data 17 de novembre, General de Subvencions
b)  es troba al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i davant de la 
Seguretat Social.

Article 7.- Comissió i criteris de valoració

El Jurat, que no percebrà cap retribució econòmica, es designarà per resolució 
d'Alcaldia i estarà format per cinc membres qualificats, amb dret a veu i vot i decisió 
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inapel·lable, que estarà presidit per la Regidora Delegada de Festes i assistida per una 
persona funcionària de l'Ajuntament d'Alcoi que actuarà com a Secretària. 

D'acord amb el que disposa l'article 13.4 de l'Ordenança General, cada membre del 
Jurat Qualificador puntuarà cada una de les obres presentades a concurs, fins a un 
màxim de 20 punts, tenint en compte els criteris de valoració i baremació següents:
1. Originalitat, disseny i estètica ------------------------------------------------ De 0 a 5 punts
2. Tècnica ----------------------------------------------------------------------------- De 0 a 5 punts
3. Composició ------------------------------------------------------------------------ De 0 a 5 punts
4. Retolació --------------------------------------------------------------------------- De 0 a 5 punts

El Jurat podrà declarar desert el concurs o, si és el cas, atorgar mencions especials si 
ho estimara convenient.

No es concedirà més que un premi i l'obra triada quedarà en propietat de l'Ajuntament 
d'Alcoi, que podrà editar-la per als fins publicitaris que considere oportuns. 

El premi obligarà l'autor a reproduir el seu original sobre tauler o suport rígid, en la 
grandària 1’30 x 1’82 metres, per a ser fixat en la façana de la Casa Consistorial d'Alcoi, 
a les 20:00 h del dia 1 de desembre de 2019. En la reproducció de l'original, dins de 
les mesures 1,30 x 1,82 m, s'haurà de respectar un marge de 2 cm al voltant del tauler, 
que quedarà ocult quan es col·loque en el marc, per a evitar d'aquesta manera que hi 
apareguen trets de la pintura que resulten essencials, així com dates i lletres.

Article 8.- Òrgans competents per a la instrucció i resolució del procediment. Notificació 
de la resolució.

Atesa l'especialitat d'aquesta convocatòria, l'òrgan col·legiat competent per a proposar la 
concessió del premi d'aquest concurs estarà compost per un Jurat, d'acord amb allò que 
s'ha disposat en article 13.4 de l'Ordenança General i en l'article 7 d'aquesta 
convocatòria.

El Jurat Qualificador es reunirà a les 20:00 h del dijous 7 de novembre de 2019, a la 
Sala de Plens de la Casa Consistorial, a fi de procedir a la valoració de les obres 
presentades a concurs i emetre el seu veredicte resolutori.

La decisió del Jurat es donarà a conéixer, tot seguit, el guanyador del concurs tot seguit 
per via telefònica, elevarà la seua proposta a l'òrgan competent per a la concessió del 
premi, es notificarà per escrit a la persona interessada, tot això d'acord amb el que 
disposa l'apartat 6 Resolució de l'article 13 de l'Ordenança General. 

L'òrgan competent per a la concessió del premi, segons el que disposa l'apartat 1. de la 
base 25.1.1. de les Bases d'Execució del Pressupost és l'Alcalde, sense perjuí de les 
delegacions acordades (actualment esta competència està delegada en la Junta de 
Govern Local). 
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Així mateix, en tractar-se d'un concurs públic, en règim de concurrència competitiva, el 
veredicte es publicarà en el tauler d'anuncis o en la mateixa pàgina web de l'Ajuntament 
d'Alcoi i en Mitjans de comunicació de la ciutat; tot això de conformitat amb el que 
disposen els apartats 5 i 6 de l'article 13 de l'Ordenança General i en l'apartat b) de 
l'article 45.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú (d’ara 
endavant: Llei 39/2015). 

Article 9.- Recursos

Contra la resolució del procediment de concessió del premi d'aquest concurs, que 
esgota la via administrativa, es podran interposar els recursos assenyalats a 
continuació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre:
-Recurs potestatiu de reposició davant del mateix òrgan que dicta la resolució, en el 
termini d'1 mes comptat des de l'endemà del dia en què li fora notificada la resolució.
-Recurs contenciós-administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu Provincial 
d'Alacant, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de notificació de la 
present resolució; tot això, de conformitat amb el que disposen els articles 8.1 i 45 i 
següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa 
Administrativa.

Article 10.- Exposició i retirada de les obres no premiades.

De les obres presentades a concurs, el Jurat podrà realitzar una selecció prèvia amb 
què, es muntarà una exposició en l'espai Àgora d'Alcoi, situat a la Plaça de Ramón y 
Cajal núm. 6, del 2 al 27 de desembre de 2019, en l'horari d'obertura de l'Àgora (de 
dilluns a divendres, de 17 a 20 h).

Les obres presentades al concurs, excepte la premiada, podran ser retirades del 
Departament de Festes a partir del dimecres dia 8 de gener de 2020 i durant el termini 
de dos mesos a partir de la dita data, després de la presentació del resguard entregat 
als participants al seu dia i/o DNI de l'autor. Les obres que no hagen sigut retirades una 
vegada transcorregut el dit termini quedaran a disposició i propietat de l’ajuntament.

L'Ajuntament no es fa responsable dels desperfectes o danys que, fortuïtament, 
pogueren ocasionar-se en les obres presentades.

Article 11.- protecció de dades de caràcter personal.

En compliment del que establix la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció 
de dades Personals i garantia dels drets digitals, s'informa que les dades personals 
facilitats en la convocatòria, podran ser incorporats als fitxers que conformen les bases 
de dades de l'Ajuntament d'Alcoi davant del que podrà exercir els drets d'accés, 





 DEPARTAMENTO DE FIESTAS

ANNEX I

DECLARACIÓ RESPONSABLE

Sr./Sra:

DNI/Tarjeta residencia:                                                   Validesa fins a:

Adreça:                                                                                       núm.:

Localitat i província:                                                                     C.P.:

Correu electrònic                                                                     Telèfon:

DECLARA sota la seua responsabilitat  que no es troba incurs en cap de les causes que
impedisquen l'obtenció de subvencions a la qual es refereix la Llei 38/2003, de data 17 de
novembre, General de Subvencions, i es troba al corrent en el compliment de les obligacions
tributàries i de la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents.

La qual cosa signa a ___________, a____d______________de 2019

Adjuntar fotocòpia DNI/Targeta de residència
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