TURISMO

Expedient: 2017/153
Procediment: AY07 Concessió de beques i premis
Descripció: Concurso XXVIII edición Fotografia turistica ciutat de Sagunt
EDICTE
Li notifiquem que la Junta de Govern Local, en la sessió ordinària del dia vint-i-quatre de novembre de
dos mil dèsset va adoptar, entre dáltres , l’acord núm. 08, següent:
« 08 APROVAR CONCESSIÓ PREMIS XXVIII ED. CONCURS FOTOGRAFIA TURISTICA CIUTAT
DE SAGUNT. EXP. 2017/153
Vist que l’Ajuntament de Sagunt ha convocat els premis de Fotografia Turística Ciutat de Sagunt que
tenen com a objectiu principal el d'estimular als ciutadans aficionats a la fotografia a descobrir i
plasmar a través de les seues càmeres fotogràfiques els importants recursos turístics que oferix la
nostra ciutat, així com disposar de material gràfic per a la seua posterior utilització en campanyes de
promoció turística.
Vist que la Junta de Govern Local en sessió que tingué lloc el dotze de maig de dos mil dèsset, junt
amb l’aprovació de la convocatoria va autoritzar el gasto de 1.750 €, per a la dotació total dels premis
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 640/4320/48101.
Vist que s’ha seguit la tramitació del procediment indicada en l’Ordenança Reguladora de les Bases
Generals del Concurs de Fotografia Turística “Ciutat de Sagunt” i en les Bases específiques de la
convocatoria de la XXVIII edició dels premis, i s’han comprovat els requisits que indica, segons consta
en l’expedient.
Vist que per resolució d’Alcaldia núm. 636 de data 19 de setembre del 2017 va ser anomenat el jurat
qualificador.
Vist que el dia 22 de setembre de 2017 es va reunir el jurat en la Casa de Cultura Capellà Pallarés, i
va procedir a l’examen detingut de les obres presentades, i va concedir per majoria (veredicte que
consta en l’acta que s’ adjunta a l’expedient), els premis següents:


PREMI dotat amb 800 euros a la millor col·lecció, de la qual és autor el Sr. David Sangüesa
Español. Títol de la col·lecció: “Caminos de la marjal 1, 2, 3”.



PREMI dotat amb 475 euros a la segona millor col·lecció, de la qual és autor el Sr. David
Piqueras Aparicio. Títol de la col·lecció: “Semana Santa I, II, III, IV”.



PREMI, dotat amb 250 euros a la tercera millor col·lecció, de la qual és autor el Sr. Julián
Negredo Sánchez.Títol de la col·lecció: ”Arte en la calle 1, 2 ,3, 4 ,5”



TRES ACCÈSSITS, dotats amb 75 euros cada un a les tres millors fotografies individuals no
premiades en les col·leccions anteriors, de les que són autors:
Sr. Francisco Quiles Tudón. Títol fotografia: “Noche en el castillo. El castillo bajo la galaxia”
Sr. Emilio Rubio Villanueva. Títol fotografia: “Sagunt història en viu. Moros i cristians”
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Sr. Juan Diego Gómez López. Títol fotografia: “Momentos nº 1”

Vist l'informe del departament de Tresoreria de l'Ajuntament de Sagunt pel que els premiats estan al
corrent de les seues obligacions fiscals amb la Hisenda Local, amb la Tresoreria Seguretat Social i la
Agència Estatal Tributaria segons allò que s'ha regulat en la Base 6a i 14a de l’Ordenança
Reguladora de les Bases Generals del Concurs.
Per tot això, i vist els informes, es proposa a la Junta de Govern Local:
Primer. Concedir els premis als següents interessats segons el detall que s’indica:
Modalitat

Guanyador/a
l’obra

i Títol de DNI

Import

Re t en ci ó Import
1 5 % net*
premis

Premi millor col·lecció

David Sangüesa Español. 48308324K
Títol de la col·lecció:
“Caminos de la marjal 1, 2,
3”.
David Piqueras Aparicio
33404281R
Títol de la col·lecció:
“Semana Santa I, II, III, IV”

800

120

680

475

71,25

403,75

Premi 3a millor col·lecció

Julián Negredo Sánchez
19083685X
”Arte en la calle 1, 2 ,3 ,4 ,
5”

250

-

250

Accèsit

Francisco Quiles Tudón
44792137M
Títol fotografia: “Noche en
el castillo. El castillo bajo la
galaxia”

75

-

75

Accèsit

Emilio Rubio Villanueva

33413936L

75

-

75

33413666W

75

-

75

>300 euros

Premi 2a millor col·lecció

Títol fotografia: “Sagunt
història en viu. Moros i
cristians”
Accèsit

Juan Diego Gómez López
Títol fotografia: “Momentos
nº 1”

Segon. Disposar la despesa i ordenar el pagament als beneficiaris que s’indiquen, atès que s’ ha
comprovat i consta a l’expedient que els beneficiaris estan al corrent de les seues obligacions fiscals
amb la Hisenda Local, Tresoreria Seguretat Social i l’ Agència Estatal Tributaria.
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Tercer: Publicar en la Seu electrònica municipal i comunicar a la “Base de Datos Nacional de
Subvenciones” la concessió dels presents premis.”

»
Li ho comuniquem perquè en prenga coneixement i als efectes consegüents, a reserva dels termes
que resulten de l’aprovació de l’acta corresponent, si escau. Este acte, que té caràcter definitiu, de
conformitat amb allò que estableix l’article 114 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, posa fi a la via administrativa.
Contra este acte podrà interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició o impugnar-lo
directament davant la jurisdicció contenciosa administrativa.
En el cas que opte per la interposició del recurs de reposició, ho ha de fer davant l’ Alcaldía i en el
termini d’un mes a comptar des del dia següent en què va rebre la notificació. Tinga en compte que tal
interposició impedirà, fins a la seua resolució expressa o desestimació presumpta, la utilització de la
via contenciosa administrativa. El recurs haurà de resoldre’s i notificar-se en el termini d’un mes. En
cas contrari, s’entendrà desestimat i quedarà oberta la via contenciosa administrativa.
En el cas que decidisca interposar un recurs contenciós administratiu directament, ho ha de fer davant
el Jutjat Contenciós Administratiu corresponent amb seu a la ciutat de València, en el termini de dos
mesos comptats des de l’endemà de rebre esta notificació, de conformitat amb el que disposen els
articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa
Administrativa.
Tot això sense perjudici que puga exercir qualsevol altra acció o recurs que estime convenient en
defensa dels seus drets.
Sagunt, martes, 28 de noviembre de 2017.El secretari general. Emilio Olmos Gimeno.
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