
BASES CONCURS D'APARADORS DE  “FOGUERES DE SANT JOAN 2022”

Base 1.- OBJECTE

Les presents bases tenen per objecte regular la participació i l'atorgament de premis que regiran el
Concurs d'Aparadors de les “Fogueres de Sant Joan” en establiments comercials de la ciutat d'Alacant.

Base 2 .- REQUISITS DELS PARTICIPANTS

Podran  participar  en  el  concurs  aquelles  persones  físiques  i/o  jurídiques  que  reunisquen  els
requisits següents:

a) Que siguen  titulars d'establiments comercials permanents situats almenys en planta baixa i que  la
seua activitat principal siga la venda al detall o  la de serveis. 

b) Que  no  estiguen  incurses  en  cap  de  les  prohibicions  per  a  ser  beneficiàries  de  subvencions,
establides en l'article 13 de la Llei 38/2003.

c) Que es troben al corrent en el compliment de les obligacions tributàries  i davant de la Seguretat
Social imposades per les disposicions vigents, així com no tindre deutes o sancions de naturalesa
tributària municipal.

L'acreditació del compliment dels requisits establits en els punts anteriors s'efectuarà mitjançant declaració
responsable del sol·licitant que s'omplirà en el moment de la sol·licitud efectuada en la seu electrònica de
l'Ajuntament d'Alacant.

Base 3.- PREMIS

Es concedirà un total de dotze premis a la millor decoració d'aparadors de les Fogueres de Sant
Joan, a repartir de la manera següent:

• Un primer premi, amb un import de 3.000€.
• Un segon premi, amb un import de 2.000€.
• Deu tercers premis, amb un import individual cada un d'ells de 1.000€.

BASE  4.- TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS 

➔ La presentació de sol·licituds per a  participar en el concurs es realitzarà via telemàtica a través de la
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seu electrònica de l'Ajuntament d'Alacant,  en la  pàgina web  https://sedeelectronica.alicante.es/
seleccionant en  el  catàleg  de  serveis  “comerç  i  hostaleria”,  des  de l'endemà  de  la  publicació
d'aquesta convocatòria en el BOP d'Alacant.

➔ Les sol·licituds de participació en la present convocatòria hauran de ser subscrites per les persones
interessades o pels representants legals de les persones jurídiques interessades

➔ Per a això, haurà de disposar de firma electrònica. En qualsevol altre cas, haurà d'acudir-se a la
representació a través de persona que dispose de firma electrònica, acreditant-ne la representació
mitjançant l'ompliment del model annex I. Les persones jurídiques s'identifiquen a través de la seua
firma digital de representant. 

➔ La presentació de la sol·licitud seguint un procediment diferent de l'ací descrit   serà causa d'inad-
missió.

➔ El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies naturals a comptar a partir de l'endemà a la
publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província (BOP).

Base 5.- FINANÇAMENT DE LA CONVOCATÒRIA

La present convocatòria de subvencions es finançarà amb càrrec a l'aplicació pressupostària 43-430-
479  amb una dotació pressupostària màxima de quinze mil euros (15.000 €) del Pressupost de 2022.

Base 6.-  PUBLICITAT DE LA CONVOCATÒRIA

De conformitat amb el que disposa l article 23 de la Llei 38/2003, les presents bases així com la�
seua respectiva convocatòria i  resolució seran objecte de publicació en la  Base de Dades Nacionals  de
Subvencions (BDNS) i, en virtut de l'habilitació continguda en l'article 45.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre,
de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques, en el Butlletí Oficial de la Província (BOP).

Base 7.- JURAT DEL CONCURS  

L'atorgament dels premis del concurs s'efectuarà a proposta d'una comissió de valoració, que estarà composta
per :

• Presidenta  : regidora-delegada de Comerç i Hostaleria o persona en qui delegue.
• Vocals  :

◦ Regidor-delegat de Festes i Ocupació de Via Pública o persona en qui delegue.
◦ Un/a representant de la Federació de les Fogueres de Sant Joan.
◦ Un/a artista de fogueres.

• Secretaria  : Un/a representant del Consell Local de Comerç.

Tots els membres del jurat tindran veu i vot.

El jurat adoptarà les seues decisions amb total autonomia i independència.

Base 8.-   MOTIU DEL CONCURS I CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES PROPOSTES DE PROJECTE      

➔ El motiu del concurs haurà d'estar exposat al públic en l'aparador almenys des del 18 fins al 30 de juny.
➔ Els criteris de valoració que regiran la selecció dels guanyadors del concurs seran els següents:

◦ Originalitat, enginy i creativitat en l'exposició del producte.
◦ Qualitat estètica de l'aparador.
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◦ Ambientació relacionada amb motiu de la festa de les “Fogueres de Sant Joan”.

Base  9.-   PROCÉS DE SELECCIÓ      

Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la persona que exercisca les funcions de
secretaria del jurat, elaborarà un llistat de persones participants en el concurs, ordenarà les rutes de visita i
convocarà el jurat en data i hora concreta per a la realització de les visites. Excepte força major, les visites del
jurat es realitzaran durant els dies 27 a 30 de juny de 2022.

La selecció dels guanyadors s'efectuarà prèvia votació del jurat, mitjançant l'aplicació dels criteris de
valoració establits en la base anterior.

La decisió del jurat revestirà la forma d'informe, firmat per tots els membres del jurat, que contindrà la
selecció dels quinze guanyadors, per orde de classificació, més una selecció de cinc addicionals de reserva, que
tan sols produiran efecte en el supòsit que algun dels guanyadors no complira els requisits establits en la
convocatòria.

La resolució del jurat es farà públic en la primera setmana de juliol de 2022.

El  jurat  traslladarà  de la  seua decisió  a l'òrgan competent  qui,  a  la  vista  d'aquesta,  declararà  els
guanyadors del concurs i resoldrà l'atorgament dels premis regulats en la present convocatòria.

Les deliberacions del jurat són secretes.

Els  acords  del  jurat  s'adopten  per  majoria  simple.  En  cas  d'empat,  s'efectuarà  nova  votació  i,  si
persisteix l'empat, decidirà el vot de qualitat de la presidència.

El jurat disposa de potestat per a regular el seu propi  funcionament, en tots aquells  aspectes no
previstos en les presents bases ni en la normativa vigent que siga aplicable.

Base 10 .- PAGAMENT DELS PREMIS

El pagament dels premis s'efectuarà mitjançant transferència bancària al número de compte que hi
haja en el  registre de la Tresoreria municipal, sent obligació dels guanyadors gestionar davant de l'òrgan
competent  el  document  d'alta  a  tercers,  d'acord  amb  les  instruccions  indicades  en  l'enllaç  següent:
https://www.alicante.es/es/tramites/solicitud-alta-terceros

 Els premis estaran subjectes a la corresponent retenció d'IRPF.

Base 11.- ACCEPTACIÓ DE LES BASES REGULADORES

La participació en la present convocatòria implica l'acceptació, íntegra i sense reserva, de totes les
disposicions contingudes en les presents bases reguladores i en la normativa vigent d'aplicació.

Base 12.- RECURSOS

La present resolució posarà fi a la via administrativa i contra aquesta podrà interposar-se recurs
potestatiu de reposició en el termini d'un mes davant del mateix  òrgan que la va dictar, o directament,
recurs contenciós administratiu en el  termini  de dos mesos davant del  Jutjat  Contenciós Administratiu,
sense perjuí que l'interessat puga exercitar qualsevol altre recurs o acció que considere convenient.
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