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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO MUTXAMEL

8281

BASES I CONVOCATÒRIA DEL PREMI FOMENT DEL VALENCIÀ DE L´AJUNTAMENT DE MUTXAMEL

EDICTE
Sebastián Cañadas Gallardo, alcalde president de l’Ajuntament de Mutxamel, en
atenció al que es va acordar en la sessió plenària ordinària del 28 de juny de 2021, en
què es van aprovar les Bases reguladores i la convocatòria del “Premi foment del
valencià promogut per l'Ajuntament de Mutxamel”, dicta este edicte perquè es publique
en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant, i s’obri el termini perquè es presenten les
sol·licituds de participació en el certamen:

BASES DE LA CONVOCATÒRIA DEL PREMI FOMENT DEL VALENCIÀ
PROMOGUT PER L'AJUNTAMENT DE MUTXAMEL.
La Constitució Espanyola reconeix en l’art. 3.2 que "Les altres llengües
espanyoles seran també oficials en les seues respectives comunitats autònomes
d'acord amb els seus Estatuts", també preveu en el seu art. 148.1.17, que les
comunitats autònomes podran assumir competències en matèria d’"El foment de la
cultura, de la investigació i, si és el cas, de l'ensenyança de la llengua de la Comunitat
Autònoma".
L'art. 6 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana contempla el dret de
tots a conéixer i usar l'idioma Valencià així com "... S'atorgarà especial protecció i
respecte a la recuperació del valencià...". Per a fer efectiu eixe dret de tots els
ciutadans de conéixer i usar el valencià i garantir el seu ús normal i oficial es crea la
Llei 4/1983, de 23 de novembre, d'ús i ensenyament del valencià.
El compromís de l'Ajuntament de Mutxamel està basat en el compliment de les
disposicions de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i les de la Llei
4/1983, d'Ús i Ensenyament del Valencià, normes legals bàsiques de les que emanen
l'oficialitat del valencià i l'obligatorietat de protegir la seua recuperació i garantir l'ús
social del mateix.
Per tot això, l'Ajuntament de Mutxamel considera necessari portar a terme esta
convocatòria d'ajudes per a impulsar activitats i iniciatives de bones pràctiques per a
potenciar i afavorir l'ús social del valencià entre associacions sense finalitat lucrativa i
persones privades.
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1.-OBJECTE
La present convocatòria té com a objecte premiar una associació del municipi
per la promoció del valencià que faça en el desenvolupament de les seues activitats.
2.-RÈGIM JURÍDIC Les ajudes següents es regiran, a més del que disposa la
present convocatòria, per l'Ordenança General Reguladora de les Bases de Concessió
de les Subvencions de l'Ajuntament de Mutxamel (aprovat mitjançant Acord Plenari...) ,
per les Bases d'Execució del Pressupost Municipal de l'Ajuntament de Mutxamel de
2021, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (d'ara en avant
LGS) , el Reglament General de Subvencions, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de
21 de juliol (d'ara en avant RGS) i en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, així com per qualsevol altra
disposició normativa que per la seua naturalesa poguera resultar d'aplicació.
3.-PRESSUPOST L'import destinat a estes ajudes ascendix a 1.000.-euros, el
finançament del qual s'efectuarà a càrrec de la partida pressupostària 030.
33404.48130 del Pressupost Municipal vigent.
4.-REQUISITS DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES DEL PREMI Podran optar
a les ajudes de la present convocatòria les persones jurídiques, que complisquen els
requisits següents:
• Ser una associació sense finalitat de lucre que realitze les seues activitats en el
municipi de Mutxamel.
• Estar donada d'alta en el registre d’associacions de la Comunitat Valenciana.
• Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb l'Agència tributària, la
Seguretat Social i l'Ajuntament de Mutxamel.
• No trobar-se en cap de les circumstàncies arreplegades en l'art. 13.2 i 13.3 de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, LGS.
5.-TERMINI I FORMA DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS
Les entitats i associacions que vulguen optar al premi.
Les sol·licituds es presentaran per mitjà d'instància general que es dirigiran a
l'Ajuntament de Mutxamel per la seu electrònica, degudament omplides i han de ser
firmades per la persona que represente legalment l'entitat.
Les sol·licituds han d'anar acompanyades de la documentació següent:
• Documentació acreditativa de la persona que sol·licita (NIF-NIE).
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• Dades identificatives de l’Associació on ha de constar el número de CIF, la
localitat, la direcció a efectes de notificació, correu electrònic i número de telèfon.
• Dades identificatives de la persona que sol·licita, número del DNI i l'acreditació
sobre la capacitat de representació si és el cas.
• Fitxa d'Alta de Tercers en la que figuren les dades de domiciliació bancària
(disponible en l'OMAC i en la Web municipal) .
• Certificat d'estar al corrent de pagament amb l'Agència Estatal Tributària.
• Certificat d´estar al corrent de pagament amb la Seguretat Social.
• Memòria de la tasca que realitza per a la promoció del valencià on aparega i es
presente una mostra mitjançant fotografies i documents adjunts.
1. Ús del valencià en l’administració i comunicació interna dels membres
de l’associació.
2. Ús del valencià en les xarxes socials de l’associació: Qualitat de
l’edició: presentació i disseny, adequació lingüística, llenguatge inclusiu i
originalitat.
3. Ús del valencià en les activitats que realitza i en la seua difusió.
4. Abast social de l’associació i de les activitats.
5. Despeses realitzades per activitats promoció valencià.
El termini de presentació de sol·licituds s'establix des de l'endemà a la publicació
de les presents bases en el Butlletí Oficial de la Província (BOP) fins al 20 de setembre
de 2021. Quan la sol·licitud no reunisca els requisits establits en les presents bases o
no s'aporte la documentació establida, d'acord amb el que preveu l'art. 68 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques, es requerirà a l'interessat perquè, en el termini de deu dies, esmene la falta
o aporte la documentació requerida, amb indicació que, si així no ho fa, se li tindrà per
desistit de la seua petició, prèvia resolució que ha de ser dictada en els termes que
preveu l'article 21 de la mencionada Llei. Als efectes del còmput del termini indicat en
l'apartat anterior, caldrà ajustar-se al que disposa l'art. 30 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. La
participació en la present convocatòria per mitjà de la presentació de la corresponent
instància, implica l'acceptació de les bases que la regulen.
6-PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ
La concessió del premi regulada en estes bases s'efectuarà, d'acord amb el que
establixen els articles 22.1 i 23 a 27 de la LGS, en règim de convocatòria oberta, a
través d'un procediment de concurrència competitiva. La instrucció del procediment
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correspondrà al Tècnic Responsable de l'Àrea de Promoció del Valencià, que podrà
recaptar en qualsevol moment la documentació necessària per a acreditar el millor
compliment de les condicions exigides en la convocatòria.
Es constituirà una comissió de valoració formada per
President: Alcalde-president Ajuntament de Mutxamel.
Vocal: Regidor delegat Promoció del Valencià
Vocals: tres persones que es trien per la seua vinculació a la promoció difusió del
Valencià.
Article 7. Criteris de valoració i d’atorgament de la subvenció
La comissió tècnica aplicarà els criteris de valoració de les sol·licituds que
estaran referits als aspectes següents:
1. Ús del valencià de l’associació en l’administració i comunicació interna dels
membres:
(0-100 punts).
2. Ús del valencià en les xarxes socials de l’associació: Qualitat de l’edició:
presentació i disseny, adequació lingüística, llenguatge inclusiu i originalitat. (0-100
punts).
3. Ús del valencià en les activitats que realitza i en la seua difusió. (0-100 punts).
4. Abast social de l’associació i de les activitats. 0-100 punts.
5. Despeses realitzades per activitats de promoció valencià. 0-100
(on 100 representa per un costat la totalitat de les actuacions en els punts 1,2,3 i
en quatre i cinc la quantitat més alta serà 100.)
7.-RESOLUCIÓ DE CONCESSIÓ DE L'AJUDA Examinades les al·legacions
rebudes, si escau, pels interessats, es formularà la proposta de resolució definitiva que
de conformitat amb l'art. 13 de l'Ordenança General Reguladora de Concessió de les
Subvencions de l'Ajuntament de Mutxamel, serà elevada a dictamen de la Junta de
Govern Local, que resoldrà motivadament abans del termini de sis mesos, a partir de
la publicació de la convocatòria. Transcorregut el termini sense resoldre
expressament, s'entendrà desestimada la subvenció. La present convocatòria es
resoldrà mitjançant un únic procediment, per a totes aquelles sol·licituds presentades
des de l'obertura de la convocatòria.
Contra la resolució que adopte la Junta de Govern Local, que posarà fi a la via
administrativa, l'interessat podrà interposar potestativament recurs de reposició i/o
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recurs contenciós administratiu, de conformitat amb l'establit en els articles 112, 123 i
124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, i en els articles 8, 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciós Administrativa, sense perjudici
d'interposar el recurs que estime oportú.
8.-OBLIGACIONS DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES Sense perjudici de
l'establit en l'art. 14 de la LGS, són obligacions de les persones beneficiàries:
• Haver realitzat l'activitat objecte de la subvenció i haver-la justificada
adequadament.
• Les actuacions de promoció del valencià han d'ajustar-se a les directrius de
l´Ajuntament de Mutxamel, el qual podrà supervisar-les en qualsevol moment.
• Sotmetre's a les actuacions de comprovació i control financer que correspon a
la Intervenció Municipal.
• Acreditar estar al corrent de les obligacions amb l'Agència Estatal Tributària, i
la Seguretat Social.
• Tributs locals: durant la instrucció del procediment i una vegada finalitzat el
termini de presentació, se sol·licitarà a l'òrgan de recaptació l'existència o no del deute
amb l'Ajuntament de Mutxamel.
• Comunicar l'obtenció de qualsevol altra subvenció, ajuda, ingrés o recurs que li
haja sigut concedida amb anterioritat amb el mateix objecte que la subvenció regulada
en les presents bases.
• Procedir al reintegrament de la subvenció percebuda en els supòsits
contemplats en l'art. 37 de la LGS.
9.-COMPATIBILITAT DEL PREMI
Les associacions i entitats sense ànim de lucre que reben el premi, no es podran
tornar a presentar-hi en els cinc anys següents.
10.-PAGAMENT DEL PREMI El pagament de les ajudes s'efectuarà prèvia
justificació dels requisits exigits per a la seua concessió, sense perjudici dels controls
que pogueren establir-se per a verificar les condicions que determinen la seua
concessió. La subvenció concedida es pagarà, d'una sola vegada, a través de
transferència bancària, o mitjançant taló bancari, després de la resolució de concessió
de subvenció per l'òrgan competent, destinades a l'ús i foment del valencià objecte de
la present convocatòria.
El premi el rebrà un representant de l’Associació en un acte on l’Ajuntament de
Mutxamel lliurarà la resta de premis convocats al llarg de l’any
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11-PUBLICITAT De conformitat amb el que disposa l'art. 45 de la Llei 39/2015,
d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i,
donat el caràcter de concurrència competitiva del procediment, la convocatòria en el
BOP així com en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Mutxamel. Sense perjudici del
que es disposa en el paràgraf anterior, el contingut íntegre de les presents bases
estarà disponible en la Web municipal (www.mutxamel.org).
La concessió d'esta subvenció implica que els beneficiaris accepten que se’ls
incloga en la llista de persones beneficiàries d'ajudes de l'ajuntament, així com
participar-ne en l'acte de lliurament. S'informa que este ajuntament comunicarà a
l'Administració tributària de l'Estat, la relació dels perceptors de la present subvenció,
de conformitat amb l'article 93 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributària i l'article 33.3 del Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària
i el desenrotllament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs,
als efectes oportuns. Es podrà publicitar tant la imatge de l'associació com l'acte de
lliurament de la subvenció en els mitjans de comunicació que s'estimen oportuns.
12.-PROTECCIÓ I CESSIÓ DE DADES En compliment amb el que es disposa
en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de Caràcter
Personal, s'informa que les dades personals facilitades, així com els que siguen
requerits a posteriori per a completar l'expedient, seran integrats en la base de dades,
la titularitat de la qual i ús correspon a l'Ajuntament de Mutxamel. Amb la cessió de les
dades, es presta consentiment exprés perquè es puga dur a terme el seu tractament,
sempre per al compliment de la finalitat anteriorment citada. Queda informat que podrà
exercitar el seu dret a accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les seues dades
mitjançant comunicació escrita a l'ajuntament.
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