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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO MUTXAMEL 

4554      BASES I CONVOCATÒRIA DEL PREMI FOMENT DEL VALENCIÀ  AJUNTAMENT DE MUTXAMEL 

 

EDICTE 

Sebastián Cañadas Gallardo, alcalde president de l’Ajuntament de Mutxamel, en 
atenció al que es va acordar en la sessió de Junta de Govern Local del 9 de juny de 
2022, en què es van aprovar les Bases reguladores i la convocatòria del “II Premi al 
Foment del Valencià dirigit a associacions i entitats sense ànim de lucre”, 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 I CONVOCATÒRIA DEL “PREMI FOMENT DEL VALENCIÀ  AJUNTAMENT 
DE MUTXAMEL”  

 
Que l’Ajuntament de Mutxamel, a través de la regidoria de Promoció del Valencià 

amb l’objectiu de promoure el valencià com a llengua d’ús de les associacions i entitats 
sense ànim de lucre, tant en les seues tasques administratives com en la realització de 
les seues activitats en el nostre municipi, convoca la segona edició del Premis Foment 
de Valencià Ajuntament de Mutxamel que es regirà pel articles següents: 

 

1.-OBJECTE  I FINALITAT DE LA CONVOCATÒRIA 

La present convocatòria té com a objecte la promoció de l'ús del valencià entre 
les associacions que realitzen les seues activitats a Mutxamel, concedint  dos premis a 
associacions del municipi, sense finalitat de lucre, per la dinamització del valencià que 
realitzen en el desenvolupament de les seues activitats al municipi.  

 

2.- CRÈDIT PRESSUPOSTARI AL QUE S’IMPUTARAN ELS PRE MIS  

La quantia del premis ascendirà a 1.500.-euros, el finançament del qual 
s'efectuarà a càrrec del crèdit que hi ha en la partida pressupostària 030.33404.48130 
del Pressupost Municipal vigent, amb denominació “Premi Promoció del Valencià 
persones físiques i associacions”.  

 

3.- IMPORT DELS PREMIS A ATORGAR  

S’establixen dos premis, un primer premi dotat amb 1.000€ i un segon premi 
dotat amb 500€. 
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4.-REQUISITS DE LES ASSOCIACIONES BENEFICIÀRIES DEL  PREMI  I 
FORMA D’ACREDITAR-LOS. 

Podran optar als premis 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 en situació d'alta en el registre d'associacions de la Comunitat Valenciana 
i en el de l’Ajuntament de Mutxamel.  

�  Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb l'Agència Tributària, la 
Tresoreria General de la  Seguretat Social i amb l’Ajuntament de Mutxamel. 

�  No trobar-se en cap de les circumstàncies recollides en l'art. 13.2 i 13.3 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, LGS.  

Estos requisits s’acreditaran mitjançant l’oportuna documentació o declaració 
responsable i  autorització perquè l’Ajuntament de Mutxamel la hi comprove.   

Són obligacions de les persones beneficiàries:  

�  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 de 
deute amb l’Ajuntament de Mutxamel.  

Les associacions i entitats sense ànim de lucre que reben el premi no s’hi podran 
tornar a presentar en els cinc anys següents.  

 
5.- INDICACIÓ DELS ÒRGANS COMPETENTS PER A LA INSTR UCCIÓ I 

RESOLUCIÓ DEL PROCEDIMENT 
 
La instrucció correspon al departament de Promoció del Valencià de l’Ajuntament 

de Mutxamel i l’òrgan competent per a resoldre és la Junta de Govern Local. 
 

6.-FORMA, TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ DE LES SOL· LICITUDS  

Les entitats i associacions que vulguen optar al premi han de presentar la 
sol·licitud per mitjà d'instància general, la qual es dirigirà a l’Ajuntament de Mutxamel 
únicament per seu electrònica www.mutxamel.org degudament emplenada i signada 
pel representant de l'entitat.  

A l'Annex de sol·licitud, s'acompanyarà la documentació següent: 

�  Documentació Identificativa del representant de qui sol·licita (NIF-NIE). 

�  Fitxa d'Alta de Tercers en la qual figuren les dades de domiciliació bancària 
(disponible en web municipal). 
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�  Certificat d'estar al corrent de pagament amb l'Agència Estatal Tributària o 
autorització perquè l’Ajuntament de Mutxamel ho comprove. 

�  Certificat d'estar al corrent de pagament amb la Seguretat Social o autorització 
perquè l’Ajuntament de Mutxamel ho comprove.  

�  Memòria de les actuacions que realitza en valencià. Com ara: 

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. 

S'ha d'aportar documentació gràfica que acredite la realització d'estes 
actuacions. 

El termini de presentació de sol·licituds s'establirà, des de l'endemà de la 
publicació de les presents bases en el Butlletí Oficial de la Província (BOP) fins al 20 
de setembre  de 2022.  

Quan la sol·licitud no reunisca els requisits establits en les presents bases o no 
s'aporte la documentació establida, 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, s'entendrà que desistix de la seua sol·licitud de participació. La 
presentació de la corresponent instància, implica l'acceptació de les bases que la 
regulen.  

 

7-. CRITERIS DE VALORACIÓ I D'ATORGAMENT DEL PREMI   

 
La concessió dels premis es realitzarà mitjançant el sistema de concurrència 

competitiva, a través de la constitució d'una comissió tècnica que valorarà les acciones 
i activitats de promoció del valencià presentades. 

La comissió tècnica aplicarà els criteris de valoració de les sol·licituds que 
estaran referits als aspectes següents:  

a) Ús del valencià de l'associació en l'administració i comunicació interna dels 
membres. (0-100 punts). 

b) 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). 

c) Ús del valencià en les activitats que realitza i en la seua difusió. (0-100 punts). 

d) Abast social de l'associació i de les activitats. (0-100 punts). 

e) Despeses realitzades per activitats promoció valencià. (0-100 punts). 

 

8-COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ DE VALORACIÓ   

Es constituirà una comissió de valoració formada per  



 

Butlletí Oficial de la Província d´Alacant   

edita excma. diputació provincial d´alacant  
 

Boletín Oficial de la Provincia de Alicante  
edita excma. diputación provincial de alicante 

Nº 120 de 28/06/2022  

  
 

Pág. 4 4554 / 2022 

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 i difusió 
del valencià. 

Secretari:  
 
La cap de l’Àrea d’Alcaldia de l’Ajuntament de Mutxamel o persona amb qui 

delegue, amb veu però sense vot. 
 
Els membres de la comissió que pertanyen a la corporació Municipal podran 

delegar personalment i per escrit en altres membres de la corporació. 

 

9.-TERMINI DE RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ   

El termini per a resoldre el procediment serà de 2 mesos. 

 

10.- INDICACIÓ DE SI LA RESOLUCIÓ POSA FI A LA VIA ADMINISTRATIVA, 
I EN CAS CONTRARI, ÒRGAN DAVANT EL QUAL HA D'INTERP OSAR-SE 
RECURS CORRESPONENT 

 
Contra la resolució que resol la convocatòria, que posa fi a la via administrativa, 

es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'haja dictada en el 
termini d'un mes, o interposar directament recurs contenciós administratiu davant el 
Jutjat d'este ordre d'Alacant, en el termini de dos mesos, els terminis es computaran 
en tot cas a partir de l'endemà al de la recepció de la notificació, advertint-li que tals 
recursos no suspenen l'execució d'esta resolució i això sense perjudici que puga 
exercitar-ne qualsevol altre que estime procedent. 

 
11.- MITJÀ DE NOTIFICACIÓ O PUBLICACIÓ DE LA CONCES SIÓ DELS 

PREMIS 
 
La notificació o publicació dels actes del procediment es farà mitjançant la 

inserció en els taulers d'anuncis de l'Ajuntament i en pàgina web municipal o 
mitjançant notificació individual als interessats. 

 
12.- SISTEMA D'ABONAMENT DELS PREMIS 
 
El procediment de pagament de les ajudes es realitzarà a través d'una 

transferència per l'import del premi al compte corrent indicat per qui participa.  

 

13. NORMES FINALS 
 
Esta convocatòria es regirà pel que disposa l'Ordenança Municipal de 

Subvencions de l'Ajuntament de Mutxamel, que actuarà com a Bases Reguladores 
d’estos premis segons es disposa en les Bases d’Execució del Pressupost per a 2022.    

 
Qui participa i els seus representants legals autoritzen expressament a 

l'Ajuntament de Mutxamel que publique en la pàgina web municipal el seu nom i 
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cognoms en aquelles comunicacions o notificacions que hagen d'efectuar-se durant el 
desenvolupament del certamen. 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.  

En compliment amb el que es disposa en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia dels Drets Digitals, 
s'informa que les dades personals facilitades, així com les que siguen requerides a 
posteriori per a completar l'expedient, seran integrades 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. S’informa que es pot 
exercir el dret a accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les dades mitjançant 
comunicació escrita a l'Ajuntament.  

 
La participació en este premi implica l’acceptació de totes les bases.  

La comissió de valoració queda facultada per a resoldre els dubtes que es 
presenten, i prendre els acords necessaris per al bon orde del concurs, en tot allò 
referent a estes bases. 

 

L’ Alcalde 

Sebastián Cañadas Gallardo 
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