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SR.
RAFAEL
PÉREZ
ALBORCH,
L'EXCEL·LENTÍSSIM AJUNTAMENT DE XÀTIVA.

SECRETARI

DE

CERTIFIQUE: Que la Junta de Govern Local, d'aquest Excel.lentíssim
Ajuntament, en la seua sessió ordinària, del dia 20 de març de 2017, va
adoptar, entre uns altres, el següent ACORD:
27è. EXP. NÚM. 1038/2017, SOBRE L'APROVACIÓ DE LES BASES I
COMPOSICIÓ DEL JURAT, DE LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A
l'ELECCIÓ DE LA REINA DE LA FIRA D'AGOST DE 2017.
Vist l’escrit de data 13 de març de 2017, del regidor de Fira i Alcalde del
Ajuntament de Xàtiva, Roger Cerdá Boluda en què proposa l'aprovació de les
Bases de la convocatòria pública per a l'elecció de la Reina de la Fira d'Agost
2017, amb el següent contingut:
“Es convoca la presentació de sol·licituds d'aspirants a cobrir el càrrec de
Reina de la Fira d'Agost 2017, atenent les següents:

Primera.- Ser dona natural de Xàtiva, tenir a Xàtiva la residència habitual o
estar empadronada a Xàtiva.
Segona.- Ser major de 18 anys.
Tercera.- Manifestar la seua candidatura mitjançant la presentació de la
sol·licitud per Registre d'Entrada de l'Ajuntament de Xàtiva.
Quarta.- En la sol·licitud es consignaran, necessàriament, els noms, cognoms
i D.N.I. de la Reina i de la Cort d'Honor de la candidata (composta per 4 dones
i 5 homes acompanyants).
Cinquena.- El termini d'inscripció començarà el dia 15 de maig i finalitzarà el
dia 12 de juny de 2017, inclòs, podent ser prorrogat per motius especials. No
s'admetrà cap sol·licitud presentada fora de lloc i temps establits.
Sisena.- No s'exigeix titulació acadèmica ni cap altra circumstància que
condicione la igualtat d'oportunitats de les xiques de Xàtiva per a optar al
càrrec de Reina.
Setena.- L'Excm. Ajuntament de Xàtiva aportarà una ajuda econòmica de
2.000 euros a la Reina de la Fira i d'1.000 euros a cadascuna de les
acompanyants. Aquestes ajudes estan sotmeses a la normativa fiscal vigent.
Huitena.-

Les
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BASES

seleccionada seran determinades pel Jurat. “
Així mateix, propose que s'aprove la composició del Jurat que actuarà en
l'elecció de la Reina de la Fira d'Agost 2017, considerant-se per les seues
qualitats i ocupacions professionals com a persones idònies per a exercir
aquest càrrec, les següents:
PRESIDENT:
- Alcalde o Regidor en qui delegue
VOCALS:
- Portaveus dels grups polítics a l'Ajuntament o Regidor en qui deleguen.
- Reina de la Fira de l'any anterior.
- Dos representants d'entitats locals de lliure designació per part de la
Regidoria de Fira.
- Responsable de Protocol de l'Ajuntament de Xàtiva.
SECRETÀRIA:
- Personal administratiu del Departament de Fira.
Vist l'informe emés per l'Oficina de Gestió Pressupostària, acreditant
l'existència de consignació pressupostària suficient per a atendre aquestes
despeses, que ascendeixen a un total de 6.000 euros, amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 3E1.3380/22609 “Fira DD altres activitats (Fira d'Agost)”, del
Pressupost Municipal de 2017, segons la retenció de crèdit número 4657.

La Junta de Govern Local per unanimitat i sense debat previ, adopta el
següent ACORD:
Primer. Aprovar les Bases de la convocatòria pública per a l'elecció de
la Reina de la Fira d'Agost de 2017, i al mateix temps, ordenar la seua
immediata publicació en la web i difusió en les xarxes socials, en concret, en
el termini comprés concretat en la Base cinquena de la convocatòria.
Segon. Aprovar la despesa de 6.000 euros, corresponent a l'ajuda
econòmica de l'Ajuntament (2.000 euros a la Reina i 1.000 euros a cadascuna
de les acompanyants), amb càrrec a l'aplicació pressupostària
3E1.3380/22609 “Fira DD altres activitats (Fira d'Agost)”, del Pressupost
Municipal de 2017, segons la retenció de crèdit número 4657.
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Vist l'informe del Director de l'Àrea Cultural amb el conforme, fiscalitzat i signat
per la Intervenció Municipal.

Tercer. Aprovar la composició del Jurat per a l'elecció de la Reina de la
Fira d'Agost 2017, en la forma proposada, acordant reunir-se el mes de 20 de
juny de 2017, per tal d'entrevistar a les candidates i de procedir a l'elecció de
la Reina de la Fira de 2017.
Posteriorment a l'elecció, es farà la recepció de la Reina de la Fira per la
Corporació Municipal.
Quart. Traslladar el present acord als membres del Jurat, al regidor de
Fira i Alcalde de l'Ajuntament de Xàtiva, al director de l'Àrea Cultural i a l'Oficina
de Gestió Pressupostària, als efectes procedents.
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I PERQUÈ CONSTE EN L'EXPEDIENT DE LA SEUA RAÓ I DAVANT
L'ORGANISME PÚBLIC QUE PROCEDISCA, EXPEDISC LA PRESENT
D'ORDRE I AMB EL VISTIPLAU DEL SR. ALCALDE-PRESIDENT, A XÀTIVA,
A VINT-I-SET DE MARÇ DE DOS MIL DÈSSET.

