CONCURS DE DISSENY DE CARTELLS 2018 DE LA JUNTA MUNICIPAL DE
ABASTS.
1.- Règim Jurídic.
La present convocatòria es regirà pel que preveu l'Ordenança General de Subvencions
de l'Ajuntament de València i els seus Organismes Públics, aprovada per acord de 28 de
juliol del 2016, Butlletí Oficial de la Província (B.O.P) de 2 de novembre del 2016
(disposició addicional segona regula els premis i, en el no disposat per la mateixa, es
complementarà amb allò que s'ha estipulat en la resta d'Ordenança), així com pel que
preveu la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS) i el seu
Reglament, aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, i per les Bases
d'Execució del vigent Pressupost Municipal. De conformitat amb el que estableix
l'article 18.4 d) de l’Ordenança General de Subvencions (O.G.S.), la convocatòria
s'efectua en règim de concurrència competitiva.
2.- Objecte.
La Junta Municipal d'Abasts convoca este concurs, que tindrà forma de dos cartells,
amb l'objecte de promoure la labor dels dissenyadors novells.
3.- Tema.
El tema d'este concurs en 2018 serà el disseny de dos cartells per a la programació
cultural de la Junta Municipal, en concret per a la programació del “Cine i debat” i del
“Premi Institucional”.
4.- Participants i requisits.
Podrà presentar-se a este concurs qualsevol dissenyador/a, major d'edat, empadronat en
el municipi de València o que, sense estar empadronat/da, es trobe estudiant en algun
centre educatiu de la ciutat de València.
No podran participar, en les respectives convocatòries, les persones que, complint els
requisits específics de participació establits en cada una d'elles, estiguen sotmeses en
alguna de les causes de prohibició per a obtindre la condició de beneficiaris que
estableix l'article 13 de la LGS.

Així mateix, hauran d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries
amb la Hisenda Estatal i amb l'Ajuntament de València i enfront de la Seguretat Social,
així com del compliment de les obligacions per reintegrament de subvencions.
Les circumstàncies explicitades en el segon i tercer paràgraf del present apartat hauran
de ser acreditades pels/es participants, amb caràcter previ a l'acte de concessió, per mitjà
de declaració responsable (annex I), segons establix l'apartat 4t de la Disposició
Addicional Segona i article 10 de l'Ordenança General de Subvencions.
5.- Característiques del disseny.
Els dissenys hauran de ser necessàriament originals, inèdits, no havent sigut
seleccionats ni premiats en qualsevol altre concurs o certamen. Es presentaran en foli
grandària DIN A3. El cartell de l'activitat “Cine i Debat” farà referència a una
programació de pel·lícules que tracten problemes socials (maltractament, delictes d'odi,
pobresa, totalitarisme, etc.) i que, una vegada projectades, donen pas a un debat respecte
de la temàtica presentada en el film.
L'activitat “Premis Institucionals” es planteja dins l'objectiu de premiar, en forma
d'homenatge, a persones i institucions del districte que destaquen per millorar la vida
cultural, social, educativa i/o econòmica de les veïnes i els veïns del districte, així com
destacar la labor, la continuïtat i la tradició de comerços històrics als barris.
6.- Publicació de la convocatòria i presentació d'instàncies.
La convocatòria serà publicada a la Base de Dades Nacionals de Subvencions, que
remetrà extracte de les mateixes al Butlletí Oficial de la Província, a la pàgina web
municipal (webs municipals: Participació) i al tauler d'anuncis de la Junta.
Les sol·licituds per a participar en el concurs es podran presentar en el termini de 20
dies naturals a comptar de la dia següent de la publicació de l'extracte de la convocatòria
al B.O.P., per mitjà d'instància general de l'Ajuntament de València, ÚNICAMENT en
el Registre General d'Entrada de la Junta Municipal d'Abasts (C/ Alberic, núm. 18) en
horari de 08,30 a 14,00 h, adjuntant dos sobres:
- El primer sobre contindrà, en el seu interior, el cartell segons s'indica al punt quint (al
dors de cada dibuix es farà constar el lema del cartell). Així també, en l'exterior d'este
sobre s'anotarà el lema del cartell.

-En el segon sobre s'indicaran les dades identificatives del dissenyador/a que, en el seu
interior, constarà: la instància de participació amb els seus dades, un telèfon i correu
electrònic de contacte. En esta instància es farà constar el títol del/s disseny/s que vagen
a presentar al concurs. A més, s'adjuntarà:
- Autorització expressa i signada pel/per la concursant per la qual s'autoritza a
l'exhibició i publicació dels cartells siguen o no premiats.
- Fotocòpia de DNI, passaport o Targeta de Resident.
- Annex I.
De la mateixa manera, s'enviarà per correu electrònic a culturaabastos@valencia.es, una
còpia digital del disseny amb el títol, que haurà de coincidir amb l'especificat en la
instància. L'incompliment d'este requisit suposarà la desqualificació de la persona
concursant.
7. Criteris de valoració.
De conformitat amb el previst en l'art. 18.5 de l'esmentada Ordenança General de
Subvencions de l'Ajuntament de València i els seus Organismes Públics, es valorarà la
qualitat del disseny, la seua originalitat i la seua adequació a les característiques de cada
una de les activitats, així com la seua presentació.
8. Jurat.
El jurat serà presidit pel coordinador de Cultura de la Junta o persona en qui delegue
(qui podrà exercir el vot de qualitat en cas d'empat) i constituït per vocals, membres de
l'esmentada comissió o representants en qui es delegue, en número proporcional al
nombre de representants dels grups municipals en el Consell de Districte d'Abasts. Es
podrà sol·licitar la presència d'alguna persona relacionada amb el món del disseny com
a assessor/a.
Les dades de les i dels concursants només seran descoberts pel Jurat una vegada s'haja
produït la selecció i resolució del Jurat.
El jurat es reserva el dret de la interpretació de la convocatòria i de la resolució dels
casos no contemplats, d'acord amb el seu millor criteri.
El jurat prendrà els acords per majoria de vots i les seues decisions seran inapel·lables.

El veredicte del jurat, del que s'alçarà la corresponent acta, es publicarà al tauler
d'anuncis de la Junta Municipal d'Abasts i es notificarà personalment als/les
premiats/des telefònicament i/o per mitjà de correu electrònic durant la setmana
posterior a la resolució del jurat, notificant-se d'acord amb el que preveu l'art. 41 i
següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
El jurat es reserva el dret a declarar deserts els premis que s'establixen en el següent
apartat, si els treballs presentats no reuniren, al seu criteri, els mèrits suficients.
9.- Premis.
Es premiaran dos dissenys, un per cada una de les activitats mencionades prèviament.
Cap participant podrà obtindre més d'un premi.
Les/vos guanyadores/és de cada disseny rebran un premi en metàl·lic de 200,00 €.
Els premis ho seran a càrrec de l'aplicació pressupostària JU130 92400 48100
denominada “Transf.premis, beques, pens., Estud.Investig” del Pressupost Municipal
2018.
La percepció dels premis se subjectarà a la normativa fiscal legal vigent. No existirà
obligació de practicar retenció o ingrés a compte sobre els premis la base de retenció
dels quals no siga superior a 300 euros en virtut d'allò que s'ha disposat per l'art. 75.3 f)
del Reglament de l'Impost sobre la Renda de les persones Físiques aprovat per Reial
Decret 439/2007, de 30 de març.
Les obres premiades passaran a ser propietat de la Junta Municipal d'Abasts que es
reserva tots els drets de reproducció sobre les mateixes i podrà utilitzar-les,
posteriorment, amb les finalitats que s'estimen convenients, citant sempre el nom del a
autor o autora i atenint-se, en tot cas, a la qual cosa disposa la Llei de Propietat
Intel·lectual.
El termini màxim de resolució i notificació serà de dos mesos des de la publicació de la
present convocatòria en el Tauler d'Anuncis de la Junta i en la web de l'Ajuntament
(webs municipals: Participació/Campanyes Municipals).

La resolució de la concessió dels premis posa fi a la via administrativa. L'òrgan
competent per a aprovar la convocatòria i resoldre el procediment és l'Alcaldia i, per
delegació, la Junta de Govern Local, en virtut del que disposa la Resolució de l'Alcaldia
núm. 20 de data 26 de juny del 2015.
A efectes de la justificació dels premis serà aplicable el que preveu l'art. 30.7 de la Llei
General de Subvencions, açò és, que per a atorgar-se els premis en atenció a la
concurrència d'una determinada situació del/la perceptor/a no requerixen una
justificació ulterior.
10. Compatibilitat amb altres Premis o Subvencions. Observacions.
El premi que es concedisca és compatible amb altres premis i subvencions, ajudes,
ingressos o recursos per a la mateixa finalitat procedents de qualssevol administracions
públiques o ens privats.
Les persones concursants es responsabilitzaran totalment que no hi ha drets de tercers
sobre els dissenys presentats, fent-se responsables de qualsevol reclamació que poguera
sorgir per drets d'imatge o qualsevol altre dret al·legat per tercers.
Tots aquells dissenys que no complisquen algun dels requisits establits en la present
convocatòria quedaran desqualificats.
Les obres premiades quedaran en poder de la Junta Municipal d'Abasts que podrà fer ús
públic de les mateixes, amb menció al seu autor/a. Els dissenys que no obtinguen premi
seran esborrats una vegada es conega la resolució del jurat.
La mera participació en este concurs implica a la total acceptació de la convocatòria i,
qualsevol circumstància no prevista, serà resolta per l'organització de la manera més
convenient per al desenvolupament del mateix.

