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Educació RS/cb

Exp. M.1.7/2018/8
BASES DEL CONCURS ESCOLAR: TARGETES DE NADAL 2018
1r. Objecte. Les presents Bases tenen per objecte regular la concessió de premis del
concurs escolar Targetes de Nadal de l'any 2018.
2n. Característiques que han de complir les targetes.





El tema dels treballs serà el Nadal.
El treball serà individual i original de l'autor/a (no s'admetran còpies).
Les mides de la targeta, si el disseny és vertical, serà de 21 cm d’alt per 15 cm
d’ample i de 21 cm d’ample per 15 cm d’alt, si el disseny és horitzontal.
En la confecció de les targetes podrà utilitzar-se qualsevol tipus de material.

3r. Beneficiaris. Podrà participar-hi l'alumnat d'Educació Primària i el de 1r i 2n curs
d'Educació Secundària Obligatòria, dels centres educatius d’Onda.
4t. Presentació de sol·licituds. El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies, a
partir del dia següent de la publicació de l'extracte de la seua convocatòria en el Butlletí
Oficial de la Província. Les sol·licituds es presentaran per Registre General (SAT) a
l’Ajuntament.
5é. Presentació dels treballs. Els treballs finalistes es remetran a la Casa de la Cultura
(Departament d'Educació), fins les 13.30 hores del dia 5 de desembre de 2018.
Cada centre educatiu participant seleccionarà dos targetes finalistes per curs i aula.

Les targetes es col·locaran amb un número d'identificació que serà visible per la part de
davant. Aquest número es farà coincidir amb el nom i cognoms de l'autor o autora
relacionats en un llistat que elaborarà cada centre educatiu i que s'entregarà al Departament
d'Educació.
Els números que cada centre educatiu utilitzarà, per tal d'identificar les targetes finalistes,
són els següents:
El CC Madre M. Rosa Molas l'1 al 100
IES Serra d'Espadà del 101 al 200
Secció de l'IES Serra d'Espadà del 201 al 300
EL CEIP Baltasar Rull del 301 al 400
El CEIP Pius XII del 401 al 500
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Les targetes finalistes es col·locaran en suport de cartolina que proporcionarà l'Ajuntament,
de 50 cm d’ample per 32 cm d’alt. Es col·locaran dos targetes de manera que cada cartolina
quede de manera horitzontal, independentment que les targetes siguen horitzontals o
verticals. No es posara cap decoració a la part davantera, que es reserva a l’Ajuntament. A
la part posterior de la cartolina es farà constar, de manera visible, el curs.

El CEIP Mestre Caballero del 501 al 600
El CEIP Miralcamp del 601 al 700
El CC Virgen del Carmen del 701 al 800
Les targetes finalistes s’exposaran al públic des del dia 14 al 21 de desembre de 2018, a
excepció dels dies festius de 17.30 a 20.00 hores, a la Casa de la Cultura.
6é. Pressupost de la convocatòria. El pressupost d’aquesta convocatòria va a càrrec de
l'aplicació pressupostària 320 22622 amb un import total de 7.200,00 euros, dels quals
corresponen 2.700,00 euros a l'exercici 2018 i 4.500,00 euros a l'exercici 2019 del
Pressupost Ordinari.
7é. Jurat del concurs. El Jurat estarà integrat per la Comissió Informativa Permanent de
Cultura i Serveis a la Ciutadania de l’Ajuntament.
8é. Quantia dels premis. Els premis es concediran de manera individual i consistiran en 8
premis, un per cada curs, per l'import de 70,00 euros cada un, que es bescanviarà per
material didàctic, esportiu o d’oci. Per una altra part, els col·legis participants rebran un
premi de 300,00 euros, per la seua participació, que hauran de bescanviar per material
didàctic necessari per al centre educatiu.
En l’acte d’inauguració es sortejarà una bicicleta i una tablet, entre l’alumnat participant que
assistisca a la inauguració.
El Jurat podrà, en cas de considerar-ho escaient, emetre fins a 3 accèssits consistents en un
premi d'igual quantia d'euros a l'import dels treballs individuals premiats que es bescanviarà
igualment per material didàctic, esportiu o d’oci. Aquesta decisió del Jurat serà inapel·lable.
9é. Entrega dels premis. L’entrega de premis als guanyadors/res serà el dia 14 de
desembre de 2018 a les 18.00 hores, en l’acte d’inauguració de l’exposició al Teatre
Mònaco. Les persones premiades tindran un termini de dos mesos per a bescanviar el val
de regal.

11é. Normes Complementàries. En allò no previst en aquestes Bases s’estarà a l’establert
en les bases de l'Ordenança General de Subvencions d'aquest Ajuntament i el Reglament
de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions.
I en tant a recursos s’estarà al disposat en els articles 117, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques o els
articles 8, 45 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa
Administrativa.
Onda, 2 de novembre de 2018
La tinent d'alcalde de l'Àrea de Serveis a la Ciutadania. Encarna Ribes Rovira
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10é. Justificació. La justificació s’efectuarà a través d’informe del Departament d’Educació,
en el termini d’un mes.

