
 
 
 

Paterna 

 

AJUNTAMENT DE 

Pl. Ingeniero Castells, 1; 46980 Paterna (Valencia)   -   Tfno. 96 137 96 00, Fax. 96 137 96 98   -   registre@ayto-paterna.es  -  www.paterna.es 

Promoción y dinamización municipal 

promocio@ayto-paterna.es  

 

 

 

 

Mitjançant un decret de l’Alcaldía Presidència s’ ha decidit convocar els XIV Premis als 

Llibrets de Falla en Valencià Domingo del Olmo, per a comissions falleres del municipi de Paterna, 

les bases dels quals són les següents: 

  

PREMIS ALS LLIBRETS DE FALLA EN VALENCIÀ DOMINGO DEL OLMO 

 

1.- Objecte: 

 L'activitat objecte dels premis són els llibrets de falla de les distintes comissions del 

municipi de Paterna, i l'ús del valencià en estos llibrets. 

 

2.- Requisits: 

 Es podran presentar totes les comissions falleres del municipi de Paterna que estiguen  

inscrites en el Registre d'Associacions de l'Ajuntament de Paterna. 

 

Tal com assenyala la legislació vigent hauran d’estar al corrent de qualsevol deute amb una 

administració pública. 

 

3.- Documentació a presentar: 

 - Sol·licitud de participació en els Premis als Llibrets de Falla en Valencià  Domingo del 

Olmo convocats per la Regidoria de Política Lingüística, assenyalant-hi les dades de la Comissió, 

així com telèfon de contacte. 

 - Cinc exemplars del Llibret 

 - Certificats expedits per l'Agència Tributària i la Seguretat Social, de no tindre deutes amb 

cap d'estes administracions. 

 - Declaració jurada de no estar sotmesa en les prohibicions establides en l'article 13,  de la 

llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

 

 Esta documentació és obligatòria i la no aportació després del seu requeriment d'acord 

amb la legislació vigent, significa la renúncia a la participació en la present convocatòria de premis. 

 

4.- Dotació Econòmica dels Premis: 

 La dotació econòmica als premis és la que s'especifica, afegint-hi diploma i estendard: 

 1r Premi:  750'00 Euros 

 2n Premi:  600'00 euros 

 3r Premi:  400'00 Euros 

 

5.- Llocs i forma de presentació: 

 Les comissions sol·licitaran individualment la inclusió en la present convocatòria 

mitjançant instància dirigida a l'Il·lm. Sr. Alcalde President de l'Ajuntament de Paterna, en la qual 

faran constar que reuneixen els requisits assenyalats en el punt segon i acceptant totes les 

condicions establides en les presents bases. 
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 Les sol·licituds podran presentar-se en el Registre General de l'Ajuntament de Paterna, en 

els registres auxiliars ubicats en els nuclis de població del terme municipal o en els llocs a què es fa 

referència en l'article 38.4 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 

Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 

 

6.- Terme de la presentació de sol·licituds: 

 El terme de presentació de sol·licitud finalitzarà el dia 15 de febrer del 2013. 

 

7.- Els criteris que seguiran per a la determinació dels premis són els següents: 

 La quantitat de text escrit en valencià i la seua correcció lingüística segons la normativa 

oficial, l'estil i la qualitat literària, i el global del “Llibret” 

 

 Tots els Llibrets presentats hauran de seguir la normativa lingüística oficial, i serà motiu 

d'exclusió el no complir-la. 

 

8.- Jurat: 

El jurat està facultat per a la resolució d'aquelles incidències que pogueren presentar-se, i 

adoptaria les propostes necessàries per al degut orde en tot el no previst en les presents bases. El 

jurat podrà declarar desert els premis si s'han presentat treballs faltats de qualitat. 

 

El veredicte del jurat serà inapel·lable i es comunicarà als guardonats en l'acte que tindrà 

lloc el dia 16 de març del 2013 a l’Ajuntament. 

 

Les entitats falleres premiades hauran d’acudir a retirar el premi, i hauran d’abstindre’s de 

realitzar actes que pogueren alterar el desenrotllament normal de la dita entrega de premis i que 

pogueren ser considerats com una falta de respecte a les institucions allí presents. 

 

 Els membres del jurat hauran d’abstindre's de participar en l'estudi de treballs presentats 

per alguna de les comissions falleres quan concórreguen les circumstàncies previstes en l'article 28 

de la Llei 30/92, de 26 de novembre. 

 

9.- Llibrets no premiats. 

 Els treballs no premiats es tornaran a les comissions si així ho requereixen dins dels trenta 

dies següents al lliurament dels respectius premis. Finalitzat tal termini l'Ajuntament de Paterna 

podrà destruir els treballs que tinga en el seu poder. 

 

10.- Legislació aplicable. 

 En el no previst en les presents bases i allò que el tribunal no puga resoldre caldrà ajustar-

se al que estableix 38/2003, de 17 de novembre,  General de Subvencions, Reial Decret 887/2006, de 

21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 

Subvencions, i per allò que s'ha arreplegat en la legislació vigent en matèria d'administració local. 

 

 


