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  AGÈNCIA DE PROMOCIÓ DEL VALENCIÀ.- CONVOCATÒRIA 

DELS PREMIS ALS LLIBRETS DE FALLA EN VALENCIA 2015. 

 

SARA ALVARO BLAT, Tinenta d’alcalde de Promoció, Dinamització Municipal i 

Convivència de l’Ajuntament de Paterna (València), segons delegació conferida per la Sra. 

Alcaldessa-Presidenta, en Decret núm. 3179 de data 24 de setembre de 2014,  publicat en 

el BOP núm. 250, de data 21/10/14, en virtut de les facultats que em confereix la legislació 

vigente, dicte el següent DECRET: 

 
Vist l’expedient iniciat per l’àrea a fi d’aprovar les bases que han de regir els 

premis als Llibrets de Falla en Valencià. 

  

VIST que esta activitat té com a finalitat promoure, estimular i reconéixer l'ús del 

valencià en un sector social i ciutadà del municipi com és l'àmbit faller. 

 

Vist que en l’actualitat no hi ha Pla Estratègic de Subvencions ja que ha deixat 

d’estar el vigor l’existent la duració del qual era fins a l’exercici 2014. 

 

Vist que des de l’àrea s’està tramitant el corresponent expedient d’aprovació del 

mencionat Pla Estratègic. 

 

Vist que en les presents bases es fixen dates en la seua tramitació, sent les 

següents: 

- Acabe del termini de presentació de sol·licituds: 16 de febrer de 2015 

- Entrega de premis: 16 de març de 2015 

 

Vist que esta subvenció ja apareix en l’anterior Pla Estratègic i el seu 

desenrotllament suposa una continuïtat del mateix. 

 

Vist que la quantia maxima que figura en el premi és de 650’00 Euros 
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 Atés  el article 25 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim 

local, en referència a la promoció de la cultura com a competència de les entitats locals. 

   

Atés que l'article 33 del Reglament Municipal d'Ús i Promoció del Valencià 

vigente determina que l'Ajuntament propiciarà l'organització de concursos que tinguen el 

valencià com a llengua vehicular. 

 

 Atés l'article 3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, en 

coincidència amb la base 35 de les Bases d'Execució del pressupost municipal aprovat per 

al present exercici, en referència als principis de publicitat i concurrència. 

 

Atesa la proposta formulada per la Comissió Informativa de Promoció, 

Dinamització Municipal i Convivència celebrada el dia 21 de febrer del 2012, en referència 

a l'eliminació de les dietes al personal vinculat al Ajuntament. 

 

Atés que Intervenció de Fons informa que hi ha consignació pressupostària en la 

partida 3343-22699, RC. 20150000539 

 Atesos els articles 213 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 

març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en 

referència a la fiscalització d'actes susceptibles de produir obligacions de contingut 

econòmic per part de l'entitat localrealitzada de forma favorable segons informe de 

data 26/01/2015  

 

 Atés el Decret número 295 de data 30 de gener de 2013,  pel qual s'aprova la 

denominació dels premis com a Premis als Llibrets de Falla en Valencià Domingo del 

Olmo. 

 

 Atés l'article 21 de Llei 7/85, de 2 d'abril, en referència a les competències de 

l'Alcaldia Presidència. 

 
 Atés l’informe emés per l’àrea. 

 

 Vist el que antecedeix, esta Tinència d’Alcaldia, RESOL: 

 
Primer: Convocar els XVI 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 
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BASES DE CONVOCATÒRIA 
 

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 loes 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 (Podrán autorizar al Ayuntamiento de Paterna a 

obtener el certificado de estar al corriente de deudas con la Agencia Tributaria). 

- 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  650'00 euros 

 2n Premi 500'00 euros 

- 3r  Premi 300'00 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. Sra. Alcaldessa-Presidenta 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 presentació de sol·licituds 

 El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 16 de febrer de 2015. 

 

7.- Criteris de valoració 

 Els criteris que se 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”. 

 

8.- Jurat 

El jurat estarà integrat per: Sara Álvaro Blat, tinenta d'alcalde delegada de Política 

Lingüística; Albert Pérez Marco, tècnic de l'Agència municipal de Promoció del Valencià; 

Teresa Chinillach Barberà, tècnica auxiliar en l'Agència de Promoció del Valencià; Camilo 

Segura Artiaga, cronista oficial de la Vila; María José Gimeno Roselló, coordinadora de 

Serveis Culturals de l'Ajuntament de Paterna; un/a representant de la Junta Local Fallera. 

 

El jurat està facultat per a la resolució d'aquelles incidències que pogueren 

presentar-se i adoptarà les propostes necessàries per al degut orde en tot el no previst en 

les presents bases. El jurat podrà declarar deserts els premis si s'han presentat treballs 

faltats de qualitat. 

 

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

presentats per alguna de les comissions falleres quan concóreguen les circumstàncies 

previstes en l'article 28 de la Llei 30/92, de 26 de novembre. 

 

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

tindrà lloc el dia 16 de març de 2015 a l'Ajuntament. 

 

9.- Retirada de premis 

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

trenta dies naturals següents al lliurament dels respectius premis. Finalitzat el termini 

l'Ajuntament de Paterna podrà destruir els treballs que tinga en el seu poder. 
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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, la Llei 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 arreplega le legislació vigent en 

matèria d'administració local. 

 

Segon: Nomenar secretari del jurat a Albert Pérez Marco, i secretària suplent a Teresa 

Chinillach Barberà. 

 

Tercer: Establir una remuneració en la quantia de 100'00 euros per a aquell/a 

integrant del Jurat que no siga personal al servei de l'Ajuntament de Paterna. 

 

Quart:L'òrgan competent per a la instrucció del procediment serà l'Agència de 

Promoció del Valencià de l'Ajuntament. El jurat, que funcionarà segons el previst per a 

òrgans col·legiats en la Llei 30/1992, elevarà proposta de veredicte i l'òrgan municipal 

competent dictarà resolució motivada de concessió de premis. 

 

Cinqué: Notificar esta convocatòria a la Junta Local Fallera per a la seua difusió i a les 

comissions falleres del municipi inscrites en el Registre d'associacions, així com fer la 

deguda publicitat en la pàgina web de l'Ajuntament. 

Ho mana i signa l’Il·ltre. Sra. Tinenta d’alcalde, a Paterna, en la data damunt indicada, 

davant de mi, la secretària, que en done fe. 

 

LA TINENTA D’ALCALDE Davant de mi: 

LA SECRETÀRIA 

Signat: Sara Alvaro Blat Signat: Teresa Morán Paniagua 

 

Este decret amb firma digital té efectes idèntics a l’expedit en suport paper atés que s’ha 

substituït la firma manuscrita per la firma electrònica junt amb un codi de verificació 

generat electrònicament. Aprovat per la Junta de Govern Local en data 15 de juliol del 

2002 i publicat en el BOP núm. 104 en data 3 de maig del 2007. 

 

CODI ELECTRÒNIC PDM000840DD27ES07CH15R28 

 

 

 

 


