HELENA LÓPEZ MARTÍNEZ, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE
MUTXAMEL.
CERTIFICO:
Que la Junta de Gobierno Local, en sesión de 9 de junio de 2022, adoptó, entre
otros, y a reserva de los términos que resulten de la aprobación del Acta
correspondiente, el siguiente ACUERDO:
4.2.3. Aprovació Convocatòria "VII Premi d’Investigació Manuel Antón"
Vista la propuesta de acuerdo de fecha 2 de junio de 2022, objeto de este
expediente, que dice:
Vista la providència del Regidor Delegat de data 12/05/2022 per la qual es disposa
l'inici d’expedient administratiu per a la convocatòria dels VII Premi d’ Investigació
Manuel Antón, previst en el Pla Anual de Subvencions per a l’exercici 2022.

Sebastian Cañadas Gallardo

Atès que l’Ordenança General de Subvencions va ser aprovada per el Plé
Municipal en sessió de data 31 de gener de 2006 i publicada en el Butlletí Oficial de la
Província d’Alacant en data 3 de juny de 2006, sense que existisca Ordenança
Específica que reguli aquesta modalitat de subvenció.
Atès que l'article 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions estableix que “Les bases reguladores de les subvencions de les
corporacions locals s'hauran d'aprovar en el marc de les bases d'execució del pressupost,
a través d'una ordenança general de subvencions o mitjançant una ordenança específica
per a les diferents modalitats de subvencions.”
Atès que l'article 23.2 de la Llei General de Subvencions assenyala que “La
convocatòria tindrà́ necessàriament el següent contingut:
a) Indicació de la disposició que establisca, en el seu cas, les bases reguladores i
del diari oficial en què aquestá publicada, llevat que en atenció a la seua
especificitat aquestes s'incloguen en la pròpia convocatòria.
b) Crèdits pressupostaris als quals s'imputa la subvenció i quantia total màxima de
les subvencions convocades dins dels crèdits disponibles o, en defecte d'això,
quantia estimada de les subvencions.
c) Objecte condicions i finalitat de la concesió de la subvenció.
d) Expressió que la concessió s'efectua mitjançant un règim de concurrència
competitiva.
e) Requisits per a sol·licitar la subvenció i manera d'acreditar-los.
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Vist l’informe del tècnic responsable de data 01/06/2022 on recull la normativa en
què es fonamenta i les bases específiques del concurs.
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f) Indicació dels òrgans competents per a la instrucció i resolució del procediment.
g) Termini de presentació de sol·licituds, a les quals seran aplicable les previsions
contingudes en l'apartat 3 d'aquest article.
h) Termini de resolució i notificació.
i) Documents e informacions que deuen acompanyar a la petició.
j) En el seu cas, possibilitat de reformulació de sol·licituds de conformitat amb el
que es disposa en l'article 27 d'aquesta llei.
k) Indicació de si la resolució posa fi a la via administrativa i, en cas contrari, òrgan
davant el qual ha d'interposar-se recurs d'alçada..
l) Criteris de valoració de les sol·licituds.
m) Mitjà de notificació o publicació, de conformitat amb el que es preveu en
l'article 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Publiques i del Procediment Administratiu Comú.”

Sebastian Cañadas Gallardo

Atés que l'article 25.2.l) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local establix que “El Municipi exercirà en tot cas com a competències pròpies,
en els termes de la legislació de l'Estat i de les comunitats autònomes, en les matèries
següents: … m) Promoció de la cultura i equipaments culturals”.
Atés que l'article 33.3.n) de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de
Règim Local de la Comunitat Valenciana, establix que “Els municipis valencians tenen
competències pròpies en les matèries següents:… n) Activitats o instal·lacions culturals
i esportives…”.
Atès que l'article 1.2 de la citada Ordenança, estableix que “1. La concurrència
competitiva, mitjançant el sistema de concurs, és la forma ordinària de concessió de les
subvencions municipals. Tindrà la consideració de concurrència competitiva el
procediment a través del qual la concessió de les subvencions es realitza mitjançant la
comparació de les sol·licituds presentades, a fi d’establir una prelació entre les
mateixes, d’acord amb els criteris de valoració objectius prèviament fixats en els bases
reguladores o en la convocatòria, adjudicant, amb el límit financer determinat a la
convocatòria, aquelles que hagin obtingut una major valoració.”
Atès que la Base Dihuitena de les Bases d'Execució del Pressupost Municipal per
al present exercici 2022, regula el procediment a seguir en la tramitació de les
subvencions.
Atès que l'article 21.1.f) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local, atribueix a l'Alcaldia la competència per al desenvolupament de la gestió
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Atès que l'article 6.2 de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de
Mutxamel que indica “Les subvencions es poden destinar a alguna de les següents
finalitats: a) Finançament d’obres o actuacions, dins del terme municipal, que coadjuvin
a serveis de competència de l’ajuntament, responguin a necessitats socials o fomentin
els interessos generals del municipi.”
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econòmica d'acord amb el pressupost aprovat, havent efectuat delegació a favor de la
Junta de Govern Local mitjançant Resolució de data 19 de juny de 2019.
Per tot això S’ACORDA:
PRIMER.- Aprovar la convocatòria del VII PREMI D’INVESTIGACIÓ
MANUEL ANTÓN que s’adjunta a continuació:
“BASES CONVOCATÒRIA
MANUEL ANTÓN”

DEL

VII

PREMI

D’INVESTIGACIÓ

PRIMERA. Objecte de la Convocatòria
L'Ajuntament de Mutxamel amb el propòsit de promoure estudis científics i
humanístics, i de commemorar la figura de l’antropòleg mutxameler Manuel Antón
convoca el 7é concurs denominat “Premi d’Investigació Manuel Antón”, en règim de
concurrència competitiva.

Podran participar en el concurs totes aquelles persones que ho desitgen majors de
18 anys. El premi i la seua dotació és indivisible.
TERCERA. Convocatòria del concurs

Sebastian Cañadas Gallardo

La convocatòria es publicarà en el tauler d'anuncis i en la pàgina web de
l'Ajuntament. I, com que està oberta a persones interessades de fora del municipi, es
publicarà un extracte en el BOP.
QUARTA. Tema i format de les obres
El treball d’investigació o divulgació ha de tractar de temes que consideren
d’interès: arts i humanitats, ciències socials i jurídiques, ciències, enginyeria,
arquitectura, etc. El treball ha de ser original, inèdit i escrit en valencià o en castellà, i
que no haja estat guardonat en cap altre certamen.
Les obres escrites en valencià o castellà, amb un màxim de 40 fulls, a ordinador
lletra Arial 11 i per una sola cara i podrà contindre taules, gràfiques i fotografies o
dibuixos.
CINQUENA. Presentació
Les obres podran presentar-se, des de l’endemà de la publicació de la
convocatòria en el BOP fins al 18 de novembre.
Els originals (amb la indicació del títol i el pseudònim en la primera pàgina) s’han
de presentar exclusivament per mitjà del Registre Electrònic de l’Ajuntament de
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SEGONA. Participants
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Mutxamel, fent ús de la instància general de la Seu Electrònica, a la qual s’ha d’adjuntar
el PDF de l’obra original i el PDF de la declaració responsable normalitzada per a la
participació en els premis, totalment completada, on es manifeste que l'obra presentada
és original, inèdita i no ha participat ni participa en cap altre concurs, i que qui firma
està al corrent en el pagament de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
L’organització del premi garantix l’anonimat de qui participa.
SISENA. Rebuig d'obres
Seran rebutjades totes aquelles obres que no complisquen amb les condicions
establides en estes bases. El rebuig motivat serà comunicat als autors amb l'antelació
deguda.
Podran rebutjar-se també les obres si es troba algun indici d’autoria.
SETENA. Premis

El premi estarà subjecte a la retenció corresponent de l’IRPF.
Podrà declarar-se desert el concurs si a juí del Jurat les obres no hi tenen qualitat
suficient.

Sebastian Cañadas Gallardo

HUITENA. Jurat
La composició del Jurat serà la següent:
PRESIDENT:
Alcalde-president de l'Ajuntament de Mutxamel
Substitut: Regidor delegat d’Educació
VOCALS:
Regidora delegada de Medi Ambient. Substitut, regidor delegat de Festes.
3 persones especialistes en la matèria.
SECRETARI:
El secretari de la corporació o persona en qui delegue, amb veu però sense vot.
Els membres del Jurat que pertanyen a la corporació Municipal podran delegar
personalment i per escrit en altres membres de la corporació.
Els especialistes seran designats per providència del regidor delegat d’Educació
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Es concedirà un premi de 2.000 euros, trofeu i diploma per a qui guanye.
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NOVENA. Resolució del Jurat i lliurament de premis
El Jurat, una vegada finalitzat el termini de presentació d'obres i convocat pel
president, es reunirà i examinarà les obres presentades.
El jurat, per a formular la proposta de concessió de premis, valorarà les qualitats
de l’obra i diferents aspectes com la presentació, l’interès, la redacció, l’adequació del
llenguatge científic
i correcció, els continguts, l’originalitat, l’estructura, el
plantejament i la resolució final.
La resolució del Jurat es considerarà inapel·lable i es comunicarà a tots els
participants d’acord amb les Bases que regulen cada un dels distints concursos que es
facen. El concurs podrà considerar-se desert.
Els membres del jurat no podran ser familiars dels concursants.
A continuació s'elevarà el resultat del concurs a l'Alcaldia, que decidirà sobre la
proposta del jurat.
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Cal que els premiats facen una exposició pública de l’estudi realitzat el dia del
lliurament del premi, en què es primarà l’ús del valencià com a llengua vehicular.
DESENA. Propietat de les obres
Les obres premiades queden com a propietat de l'Ajuntament si bé, sempre que
siguen exposades o publicades, se citarà l'autor. L'autor cedix, en tot cas, pel fet de
participar en el concurs, els drets de propietat intel·lectual. L'Ajuntament de
Mutxamel es compromet a exercitar els drets d'explotació d'acord amb els bons
usos i amb estricte respecte en tot cas dels drets morals de l'autor/a.
Els treballs no premiats podran ser retirats pels autors durant el termini que s'hi
establisca. Transcorregudes estes dates, aquelles obres no retirades quedaran en
propietat de l'Ajuntament de Mutxamel, per entendre que els seus autors renuncien a la
propietat a favor de l'Ajuntament, que podrà destruir-les o disposar-ne lliurement amb el
fi que considere més oportú.
ONZENA. Aplicació pressupostària
Els premis establits en el present concurs es concediran amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 330.33403.48126 del pressupost general vigent per a 2022.
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La resolució posa fi a la via administrativa i contra esta els interessats podran
interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició en el termini d'un mes des de la
seua notificació o, directament recurs contenciós administratiu, de conformitat amb la
legislació de la jurisdicció contenciosa administrativa.
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DOTZENA. Altres determinacions
Esta convocatòria es regirà pel que disposa l'Ordenança Municipal de
Subvencions de l'Ajuntament de Mutxamel.
La participació en este concurs implica l’acceptació de totes les bases.
L’organització es reserva el dret a introduir, si ho creu convenient, les modificacions
necessàries per al bon funcionament del concurs.
El jurat quedarà facultat per a resoldre els dubtes que es presenten, i prendre els
acords necessaris per al bon orde del concurs, en tot referent a estes bases”.
SEGON.- Autoritzar una despesa per import de 2.000,00 €, en concepte de VII
PREMI INVESTIGACIÓ MANUEL ANTÓN amb càrrec a l'aplicació pressupostària
330.33403.48126 del Pressupost municipal de l'exercici 2022 (número operació
920220001847).
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QUART.- Les obres podran presentar-se, des de l’endemà de la publicació de la
convocatòria en el BOP d’Alacant fins al dia 18 de novembre de 2022.
Sometida a votación se aprueba por unanimidad.
Y para que conste y surta los efectos oportunos, se extiende la presente, de orden
y con el visto bueno del Sr. Alcalde, en Mutxamel, a la fecha de la firma electrónica.
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TERCER.- Publicar el text de la Convocatòria reguladora del concurs en la pàgina
web del Municipi per a donar-ne coneixement i un extracte en el BOP d’Alacant.
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LA SECRETARIA.

