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Administració Local
2012-07669
Ajuntament de Tortosa
ANUNCI
Per Decret d’Alcaldia núm. 1277 de data 26 de juny de 2012, s'ha obert la convocatòria del concurs Recrearé, per
la especialitat de fotografia, que va adreçada a joves fotògrafs i fotògrafes, corresponent a l'anualitat del 2012.
La convocatòria es regeix per les bases aprovades per la Junta de Govern Local de data 18 de juny de 2012
publicades en aquest mateix BOPT.
Dades de la convocatòria:
a) Obrir la corresponent convocatòria per l’exercici actual.
b) Establir el termini de presentació de treballs, a comptar des del dia de la publicació de l’anunci al Butlletí Oficial
de la Província i fins al 28 de setembre de 2012.
c) Designar els membres del jurat:
- President: el regidor de joventut, el Sr. Alfredo Ferré i Fandos amb DNI: 40.935.478-D
- Vocals: Sr. Joan Carles Prats i Riu amb DNI: 35.080.034-C i el Sr. Jordi Castells i Pruñonosa amb DNI:
52.605.453-Z
- Secretària: La tècnica de joventut, la Sra. Gemma Estrada i Montserrat amb DNI: 47.620.117-C.
d) Establir la dotació dels premis, amb càrrec a la partida 33101-48101 del pressupost de l'Ajuntament de Tortosa,
amb les següents quanties:
Modalitat de fotografia:
- Categoria blanc i negre: 1er premi de 300,00 €, 2on premi de 125,00 € i tercer premi de 75,00€
- Categoria color: 1er premi de 300,00 €, 2on premi de 125,00 € i tercer premi de 75,00€
En allò no previst en aquest anunci, s'estarà al que disposin les bases de la convocatòria. La qual cosa es fa pública
per al seu coneixement i perquè tingui els efectes que correspongui.
L'alcalde, Ferran Bel Accensi.
Tortosa (Terres del’Ebre), 2 de juliol de 2012.

BASES DEL CERTAMEN JUVENIL RECREARÉ CIUTAT DE TORTOSA 2012

2. MODALITAT
S'estableix una única modalitat de participació, en l'especialitat de fotografia,
adreçada a joves fotògrafs i fotògrafes.
La participació podrà fer-se en les submodalitats de fotografia en blanc i negre i fotografia en color. Les especificats
tècniques que hauran de reunir les obres a concurs es determina la clàusula sisena d'aquestes bases.
3. PARTICIPANTS
Podran participar en el certamen totes aquelles persones físiques que tinguin entre 12 i 30 anys i no tinguin relació
laboral o de serveis amb l’Ajuntament de Tortosa, els seus organismes autònoms i empreses íntegrament o
majoritàriament participades. La participació dels menors s'entén condicionada, en el seu cas, al consentiment
d'aquells que en tinguin la pàtria potestat. Els participants podran concórrer indistintament a qualsevol de les
submodalitats i també, simultàniament, a ambdues. Els participants faran constar en la documentació presentada la
submodalitat a la qual concorren.
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1. OBJECTE
L’Ajuntament de Tortosa ha instituït el Certamen Juvenil (RE)CREA(RÉ) Ciutat de Tortosa, de participació oberta a
tots els joves, i de temàtica lliure.
Anualment es convocaran, per resolució de l’Alcalde de l’Ajuntament de Tortosa, els premis del certamen.
L’Ajuntament de Tortosa es reserva el dret de suspendre la convocatòria quan concorrin circumstàncies que
impedeixin el normal desenvolupament d'aquesta.
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4. ACCEPTACIÓ DE LES BASES
El fet de concórrer al certamen suposa per als participants l’acceptació íntegra d’aquestes bases.
5. DOTACIÓ DEL PREMI I FINANÇAMENT
Per a cada submodalitat s'estableix un primer, un segon i un tercer premi.
Els premis estaran dotats amb la quantitat en metàl·lic que anualment s'estableixi en la resolució de convocatòria
del premi i es finançaran amb càrrec a la dotació habilitada per a aquesta finalitat en l'aplicació pressupostària
corresponent del pressupost de l’Ajuntament de Tortosa. Dita quantitat estarà subjecta a les retencions fiscals
corresponents.
6. PRESENTACIÓ DELS TREBALLS
6.1. Treballs.
Les obres presentades hauran de ser originals i inèdites i no podran ser adaptacions o modificacions d'obres
anteriors.
Cada concursant podrà presentar un màxim de dues obres per submodalitat.
Les obres podran ser en blanc i negre o en color en funció de la submodalitat a la qual es concorri.
S'hi podrà emprar qualsevol tècnica utilitzada en fotografia.
Les fotografies hauran de tenir un format aproximat de 22x15 cm, i hauran d'estar muntades sobre un suport de
mida 30x40 cm.
Al revers de cada obra hi constarà el títol que li ha donat l'autor i el pseudònim amb el qual aquest concorre.
Les obres presentades s’hauran d’incloure dintre d’un sobre tancat, on caldrà indicar en la part exterior la llegenda
amb la denominació del certamen amb l’expressió “obres a concurs”.
6.2. Documentació
En un altre sobre tancat, amb les mateixes indicacions, i l'expressió "dades del participant" hi constaran en el seu
interior les següents dades: 1. Nom i cognoms, 2. Edat, 3. Adreça postal, 4. E-mail, 5. Telèfon, 6. Població i CP, 7.
Fotocòpia del DNI, 8. pseudònim amb el qual concorre, títol de les obres que ha presentat i signatura.
Ambdós sobres es presentaran al Punt Jove de Tortosa, Plaça Mestre Monclús, núm. 2 (Centre Cívic de Ferrereries)
43500 Tortosa, que actuarà com a registre desconcentrat de l'Ajuntament de Tortosa, el qual donarà als participants
un resguard acreditatiu de la seva presentació amb indicació del número de registre corresponent.
7. TERMINI DE PRESENTACIÓ
El termini de presentació de les obres o treballs per a participar en el certamen s’assenyalarà a la resolució de
convocatòria anual.

9. JURAT
En el procediment d'atorgament dels premis del certamen intervindrà un jurat, el qual quedarà sotmès en el seu
funcionament al disposat en el capítol II del títol II de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
El jurat estarà constituït de la següent forma:
- President: el regidor de Joventut.
- Vocals: Un mínim de dos experts, que es correspondran amb cadascuna de les submodalitats del certamen.
La tècnica de la Unitat de Joventut actuarà com a secretària del jurat.
En el seu funcionament el jurat s'atendrà al següent:
A) Les seves deliberacions seran secretes.
B) En el moment de les votacions, solament es tindran en compte els vots emesos pels membres presents, no
admetent-se la delegació vot. El jurat decidirà les seves deliberacions per majoria simple.
C) En la seva valoració el jurat tindrà en compte especialment la qualitat artística de les obres presentades.
D) El Jurat podrà proposar que es declari desert el certamen, en alguna o totes les seves submodalitats i premis
quan al seu criteri cap de les obres presentades reuneixen la qualitat adequada per a ser premiada. Cadascun
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8. INSTRUCCIÓ
El procediment d'atorgament del premi es tramitarà en règim de concurrència competitiva d'acord amb allò previst
en els articles 22 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
L'expedient serà instruït pels òrgans tècnics de la Unitat de Joventut de l’Àrea de Serveis a les Persones de
l’Ajuntament de Tortosa.
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dels premis haurà de ser atorgat a una sola obra, si bé el jurat podrà fer menció d'altres obres que, pel seu mèrit
i qualitat, tot i no haver estat premiades amb el 1r. 2n. ó 3r premi de cada submodalitat, en siguin mereixedores.
E) La composició específica del jurat es farà pública en la resolució anual de convocatòria del certamen, en la qual
es podrà preveure també la designació de membres suplents.
10. RESOLUCIÓ
La proposta de resolució l'efectuarà l'òrgan tècnic de la Unitat de Joventut de l’Àrea de Serveis a les Persones de
l’Ajuntament de Tortosa que correspongui, incorporant a aquesta l'acta del jurat qualificador del certamen.
L'òrgan competent per a la resolució definitiva del procediment és l’Alcalde de l’Ajuntament de Tortosa. La resolució
que atorgui els premis del certamen es notificarà als premiats i es publicarà, si s'escau, al Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona.
D'acord amb el disposat a l'article 25.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el termini
per a resoldre i notificar la resolució del procediment no podrà excedir de sis mesos a comptar des de la publicació
de la convocatòria.
11. PROCLAMACIÓ DE GUANYADORS I LLIURAMENT DE PREMIS
La Unitat de Joventut de l’Àrea de Serveis a les Persones de l’Ajuntament de Tortosa convocarà oportunament els
premiats per efectuar en acte públic la proclamació dels guanyadors i el lliurament dels premis.
Així mateix, la Unitat de Joventut de l’Àrea de Serveis a les Persones de l’Ajuntament de Tortosa realitzarà una
exposició de totes les obres presentades al certamen.
12. DRETS SOBRE LES OBRES PREMIADES
Les obres premiades passaran a ser propietat de l’Ajuntament de Tortosa. L'obtenció del premi comporta la cessió
dels drets de comunicació pública, reproducció, distribució i explotació de les obres premiades en qualsevol suport,
en l'àmbit territorial de tot el món, incloent-hi també la cessió d'aquests drets a tercers.
Les obres no premiades seran conservades per la Unitat de Joventut de l’Àrea de Serveis a les Persones de
l’Ajuntament de Tortosa durant el termini màxim de tres mesos comptats a partir de la data en que s’hagi notificat
als interessats, o en el seu defecte publicat en el BOP, la resolució definitiva del procediment, esperant la reclamació
de la seva devolució pels seus autors. La Unitat de Joventut de l’Àrea de Serveis a les Persones de l’Ajuntament
de Tortosa no es responsabilitza del retorn de les obres la devolució de les quals no hagi estat sol•licitada pels seus
autors dintre del termini esmentat.
13. DESENVOLUPAMENT I APLICACIÓ DE LES BASES
En el desenvolupament i aplicació d’aquestes bases, la Unitat de Joventut de l’Àrea de Serveis a les Persones de
l’Ajuntament de Tortosa durà a terme les convocatòries i actes necessaris.
14. RESOLUCIÓ D’INCIDÈNCIES
Qualsevol incidència no prevista en les bases serà resolta pels òrgans tècnics que correspongui de la Unitat de
Joventut de l’Àrea de Serveis a les Persones de l’Ajuntament de Tortosa.

16. ENTRADA EN VIGOR
Aquestes Bases entraran en vigor una vegada publicades al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i i
continuaran vigents mentre no s'acordi de modificar-les o deixar-les sense efecte.
Contra l'acte d'aprovació d'aquestes bases, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs contenciósadministratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini
de dos mesos a comptar des del dia següent a la seva publicació.

https://www.dipta.cat/ebop/

BOP de Tarragona DL: T.610-1977
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15. RECURSOS
La resolució per la qual es faci pública l'atorgament dels premis del certamen posa fi a la via administrativa. Contra
aquesta es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona,
en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la seva notificació o publicació al BOP de Tarragona.
Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant l’Alcalde de l’Ajuntament de
Tortosa en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la seva notificació o publicació.

