
        AJUNTAMENT DE RIOLA

EDICTE: BASES CONCURS DIBUIX

EXP. NUM: 234/2020

Es posa en coneixement de tots els/les interessats/des en el procediment, que per aquesta
Alcaldia-Presidència s'ha dictat en data 8 d'abril de 2020, la Resolució num. 218/2020, que a
continuació es transcriu íntegrament:

“ JUDITH CAPELLINO VENTURA, Alcaldessa-Presidenta de l'Exc. Ajuntament de Riola, en
virtut de les competències que la legislació en matèria de règim local m'atribueixen, o atesos
els següents

ANTECEDENTS DE FET

Primer.-  VISTA la situació actual de crisi  sanitària produïda pel CoVID-19, que comporta
l'adopció de mesures de contenció, a través del confinament en el domicili  de cada veí i
veïna de Riola.

Segon.- Amb la intenció de fer més suportables les mesures adoptades, l'equip de govern
vol impulsar un concurs de dibuix, que reflectisca la creativitat dels veïns i veïnes de Riola,
mitjançant missatges d'ànim.

Tercer.- Vistes  les  Bases que han de regir  el  concurs  de dibuix,  i  que s'incorporen en
l'expedient.

I atesos els següents

FONAMENTS DE DRET

I.- La legislació que resulta d'aplicació és la següent:
Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  del  Procediment  Administratiu  Comú de  les  Administracions
Públiques
Llei 40/2015, de Règim jurídic del Sector Públic
Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de
la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
Reial decret 476/2020, de 27 de març, pel qual es prorroga l'estat d'alarma declarat pel Reial
decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la
situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

II.- Competència.-
Vist el que es disposa en l'article 25.2.m) de la Llei 7/85, Reguladora de les Bases de Règim
Local

III.- Vist el que es dispsa en l'art 6 del Reial decret 463/2020, de 14 de març pel qual es va
aprovar la declaració d'estat d'alarma publicat en el BOE de data 14 de març de 2020.
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Considerant l'exposat, i en virtut de les competències que la legislació en matèria de règim
local m'atribueix,
DISPOSE:

PRIMER.- APROVAR les Bases Reguladores del Concurs de dibuix, en els següents termes:
“ I. OBJECTE
Aquest concurs té com a objecte promoure l'interés cultures de tots els veïns i veïnes del
municipi de Riola, amb l'objectiu que es confeccionen dibuixos que transmeten missatges
positius i d'ànim, en aquest moment de crisi sanitària, i sobretot, d'incertesa.

II. RÈGIM JURÍDIC
La concessió del  premi  s'efectuarà mitjançant el  règim de concurrència competitiva i  es
regirà pel previst en aquesta convocatòria i per les següents normes:
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS)
Reglament General de subvencions, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol
(RGS).
Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (LBRL).
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual es va aprovar el Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL).
Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  del  Procediment  Administratiu  Comú de  les  Administracions
Públiques (PAC).
Pressupost municipal de l'Ajuntament de Riola.

III. FINANÇAMENT
Els  premis  aniran  a  càrrec  de  la  partida  pressupostària  334/22609  del  Pressupost  de
l'Ajuntament de Riola.

Una vegada finalitzat el confinament, s'efectuarà un sorteig públic, entre tots els participants,
d'un lot de material de dibuix, valorat en 100.-€

IV. PARTICIPANTS
La participació en aquest concurs està oberta a qualsevol persona que es trobe que resida
al municipi

V. CONVOCATÒRIA I NOTIFICACIONS
La convocatòria del premi es publicarà en la Base de dades Nacional de Subvencions, i en
la pàgina web municipal.

Les successives comunicacions i notificacions, que resulten necessàries, es realitzaran a
través del Tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Riola i pàgina web tenint efectes des de la
seua publicació en aquest mitjà, de conformitat amb l'article 45 b), de la Llei 39/2015, de l'1
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions públiques i substituirà
a la notificació personal, amb els mateixos efectes. *Asímismo es farà difusió a través de les
xarxes socials municipals

VI. LLOC, TERMINIS I FORMA DE PRESENTACIÓ:
Les  sol·licituds  hauran  de  presentar-se  a  l'adreça  de  correu  electrònic:
participariola@gmail.com. En el correu electrònic es facilitarà les següents dades:
- nom- cognoms i DNI de la persona que desitja participar i ha confeccionat el dibuix.
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El termini de presentació de sol·licituds de participació serà de 20 dies naturals, a comptar
des de l'endemà a l'aprovació de les presents bases.

VII. CONDICIONS DEL CONCURS:

Cada participant podrà presentar fins a un màxim d'1 dibuix , on es posarà de manifest
missatges positius, i d'ànim per als veïns i  veïnes del municipi.

Una vegada es decrete l'aixecament de l'Estat d'alarma, o en el  seu cas, el  període de
confinament, s'efectuarà el sorteig públic i assignació del premi

VIII. PROCEDIMENT DEL CONCURS:

Cadascun dels dibuixos serà assenyalat mitjançant un número, de manera que, una vegada
convocada la data de sorteig públic, es traurà un número de l'urna, que coincidirà amb el
nom d'un dels participants, qui serà beneficiari del premi assenyalat en l'apartat tercer.

El  resultat del sorteig es publicarà en la pàgina web i  xarxes socials, notificant-se de la
mateixa manera a l'interessat.

IX. DRETS D'EXHIBICIÓ I ÚS DE LES IMATGES

Tots aquells que participen en el procés cediran els drets sobre les imatges a l'Ajuntament
de  Riola,  de  manera  que  la  propia  Entitat  Local  confeccionarà  un  vídeo  amb  tots  els
dibuixos, exhibint-se en les xarxes socials i mitjans de difusió possibles.

X.- INCIDÈNCIAS.-

Qualsevol incidència que es produïsca en la interpretació o aplicació de les presents Bases,
serà competència de l'Alcaldia-Presidència de l'Ajuntament de Riola.”

SEGON.- El termini de presentació d'instàncies serà de 20 dies naturals, a comptar a partir
de l'endemà a l'aprovació de les Bases que regeixen el concurs de dibuix.

Els  dibuixos  es  presentaran  a  través  del  següents  correu  electrònic
-participariola@gmail.com

TERCER.-  Publicar el present acord en la pàgina web de l'Ajuntament de Riola, i xarxes
socials, per a la seua major difusió.”

El qu es fa públic a l'efecte del seu coneixement, i se li indica que de conformitat amb el que
es disposa en la DA3 del RD 463/2020, de 14 de març, els terminis per a presentar els
recursos administratius corresponents es troben suspesos.
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Una vegada perda vigència la corresponent suspensió, o les seues possibles pròrrogues, se
li  indica que contra el  present acte administratiu, que posa fi  a la via administrativa, les
persones i entitats interessades interposaran, d'acord amb els articles 112 et seq., així com
123 i 124 de la Llei 39/2015, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.

Amb caràcter previ, es podrà interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha
dictat l'acord, en el termini d'un mes comptat a partir de l'endemà al de la data en què perda
vigència aquesta suspensió.

Directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu de
València, en el termini de dos mesos, comptats a partir de la data en què perda vigència
aquesta suspensió.

Això  sense  perjudici  que  puguen  interposar-se  qualsevol  altre  recurs  administratiu  o
jurisdiccional que s'estime oportú.

L'ALCALDESSA-PRESIDENTA:
JUDITH CAPELLINO VENTURA

(Document signat electrònicament, com consta al marge)
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