
 

EDICTE 

 

 El Ple de l’Ajuntament de Vinyols i els Arcs, en la seva sessió del passat 

dinou d’octubre de dos mil disset, va aprovar les bases que s'inseriran a 

continuació, per tal de dur a terme el concurs de pessebres Nadal 2017, que 

s’annexen a aquest edicte.  

 S’exposen al públic, durant un termini de vint dies hàbils, perquè s’hi 

puguin presentar reclamacions o al.legacions i s'entendran definitivament 

aprovades les bases de referència, si durant el període d'informació pública no 

es formula contra seva cap mena de reclamació ni al·legació. 

 Tanmateix es convoca el concurs d'acord amb les directrius i de la 

manera que especifiquen les bases aprovades, si bé aquesta convocatòria 

queda supeditada a què no es reclami envers les bases aprovades o a què es 

desestimin les al.legacions que en relació a les mateixes es puguin produir. 

Vinyols i els Arcs, 30 d’octubre de 2017 

L’alcalde 

 

 

 

Arnau Guasch Girona 

 

BASES CONCURS DE PESSEBRES I DIORAMES NADAL 2017 

1. OBJECTE 

Amb aquesta actuació la Corporació Municipal pretén donar el màxim 

ressò i esplendor a les festes nadalenques. 

Aquestes Bases tenen per objecte fixar els criteris i el procediment per a 

la concessió de subvencions per al concurs de pesebres i diorames que vol dur 

a terme l’Ajuntament. 

2. PARTICIPANTS 

Poden participar en el present concurs qualsevol veí, entitat, col. legi o 

establiment comercial. 



3. ACTUACIONS SUBVENCIONABLES 

Tots els pessebres i diorames que es trobin ubicats al terme municipal 

de Vinyols i els Arcs.  

4. BENEFICIARIS 

Poden ser beneficiaris de les subvencions que s’atorgaran per mitjà del 

concurs de pesebres i diorames, totes les persones, físiques o jurídiques, amb 

o sense personalitat jurídica, incloses les comunitats de propietaris i comunitats 

de béns, que dugui a terme un pesebre o un diorama ubicat al terme municipal 

de Vinyols i els Arcs.  

5. REQUISITS 

Les tècniques utilitzades per a la creació, són totalment lliures. 

Es tindrà en compte, alhora del veredicte final: 

-Utilització de materials reciclats i/o naturals. 

-Elaboració propia. 

-Il.luminació. 

-Moviment. 

-Elaboració en família. 

-Originalitat.  

6. TIPUS DE SUBVENCIONS I DETERMINACIÓ DE LES QUANTIES 

Hi haurà fins a un màxim de tres premis per als guanyadors del concurs: 

 - 1r. Premi: Val de 60€ a gastar a qualsevol comerç de Vinyols i els Arcs.  

 - 2n. Premi: Val de 40€ a gastar a qualsevol comerç de Vinyols i els 
Arcs. 

 - 3r. Premi: Val de 30€ a gastar a qualsevol comerç de Vinyols i els Arcs.  

7. FINANÇAMENT 

1. Les subvencions previstes en aquestes bases s’imputaran als crèdits 

pressupostaris habilitats a l’efecte en el pressupost municipal de despeses per 

l’exercici econòmic corresponent. 

2. L’atorgament de les subvencions estarà limitat per les dotacions 

econòmiques establertes en el pressupost per a aquesta finalitat. 

8. CONVOCATÒRIA 



1. La convocatòria tindrà caràcter anual. 

 9. SOL.LICITUD 

Les inscripcions es podran fer a les oficines de l’Ajuntament durant el 

període que fixi la convocatòria anyal que a l’efecte es convoqui. 

Per aquest exercici econòmic de 2017, les inscripcions es podran fer a 

les oficines de l’Ajuntament fins el 20 de desembre, de dilluns a divendres de 

8h a 15h, i dilluns i dimecres de 16.30h a 20h. També es podran fer a l’oficina 

del Molí d’Avall els dilluns, dimecres i divendres de 8h a 9h. 

En el moment de la inscripció s’haurà de dir si es presenten com a 

pessebre o com a diorama.  

10. VISITA DEL JURAT 

La visita del jurat es farà el dia que fixi la convocatòria anyal que a 

l’efecte es convoqui. 

Per aquest exercici econòmic de 2017, la visita tindrà lloc el dia 23 de 

desembre. Per tant, durant aquest hi haurà d’haver necessàriament algú al 

domicili on s’hagi instal·lat el pessebre. S’avisarà prèviament als participants de 

quan passarà el Jurat.  

El fet de no poder accedir a la visita del pessebre per part del jurat 

durant el dia assignat, podria comportar la impossibilitat de poder valorar-lo, i 

en conseqüència, l’opció a obtenir premi.  

11. COMPOSICIÓ DEL JURAT 

El jurat estarà format per les persones que determini la convocatòria 

anyal que es convoqui. 

Per aquest exercici de 2017, la composició estarà formades per les 

següents persones: 

-José Martínez i Ana Rios,  

-Mario Chancho, 

-i Enric Martí.  

12.- RESOLUCIÓ DEL JURAT 

El veredicte del jurat i lliurament de premis tindrà lloc a l’Ajuntament el 

dia que fixi la convocatòria anyal que a l’efecte es convoqui. 

Per aquest exercici de 2017, la resolució del Jurat tindrà lloc el dia 26 de 

desembre a les 20h.  



13. PROCEDIMENT D’ATORGAMENT 

Una vegada reunit el Jurat, aquest lliurarà l’acta a la Junta de Govern 

Local, la qual acordarà l’atorgament corresponent.  

14. OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS 

Els beneficiaris de la subvenció estan obligats a complir amb totes les 

condicions establertes en aquestes Bases i en la respectiva Convocatòria.  

15. PUBLICITAT 

Es faran fotografíes de tots els pessebres i diorames participants.  

16. RESOLUCIÓ DE DUBTES I ACCEPTACIÓ DE LES BASES 

L’Ajuntament es reserva el dret de resoldre qualsevol dubte no previst en 

aquestes Bases. 

El fet de participar implica la total acceptació de les presents Bases.  

17. RÈGIM SANCIONADOR 

Els beneficiaris de les subvencions estaran sotmesos a les 

responsabilitats i règim sancionador sobre infraccions administratives 

establertes en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

18. RÈGIM SUPLETORI  

En allò que no disposa aquest procediment, s’aplicaran amb caràcter 

supletori les disposicions legals i reglamentàries vigents que regulen l’activitat 

de les administracions públiques i, en concret i entre d’altres, la Llei 38/2003, 

de 17 de novembre, general de subvencions i el Reial Decret 887/2006, de 21 

de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de subvencions.  

DISPOSICIONS FINALS 

Primera.-  

Aquestes Bases entraran en vigor, a efectes d’executivitat, a partir del 

dia següent a la publicació de l’aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de la 

Província de Tarragona. 

Segona.-  

Contra l’acord d’aprovació definitiva de les bases, que esgota la via 

administrativa, podeu interposar directament recurs contenciós administratiu en 

el termini de 2 mesos a comptar des de l’endemà de la seva notificació, davant 

la Sala Contenciós Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 

Catalunya, d’acord amb els arts. 8, 14, 25 i 46 de la Llei de la Jurisdicció 



Contenciós Administrativa, i 112.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 

procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.  

Contra l’acord de l’aprovació de la convocatòria que esgota la via 

administrativa, podeu interposar directament recurs contenciós administratiu en 

el termini de 2 mesos a comptar des de l’endemà de la seva notificació, davant 

el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, d’acord amb els arts. 8, 14, 25 

i 46 de la Llei de la Jurisdicció Contenciós Administrativa, i 112.3 de la Llei 

39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

Administracions Públiques.  

Contra l’acte de resolució de la subvenció, podrà interposar-se recurs 

potestatiu de reposició davant l’Ajuntament, en el termini d’un mes a comptar 

des del dia següent de la recepció de la notificació, o bé directament recurs 

contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de 

Tarragona. 
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