La Junta Municipal d'Exposició efectua la convocatòria per a l'atorgament de premis
culturals conformement a les següents bases:

Base 1.- Participants
Poden presentar-se tots els veïns o entitats pertanyents a l'àmbit territorial de la Junta
Municipal d'Exposició. No podran participar en aquesta convocatòria els qui, complint
els requisits específics de participació establits en la mateixa, estiguen culpables en
alguna de la causes de prohibició per a obtenir la condició de beneficiaris que estableix
l'article 13 de la LGS.
Base 2.- Proposta
Els participants en els premis ho seran a proposta de qualsevol veí o entitat de l'àmbit
territorial, mitjançant instància general presentada en qualsevol de les oficines de
registre d'entrada de l'Ajuntament.
Base 3.- Termini d'admissió
Les sol·licituds d'inscripció s'efectuaran mitjançant instància general presentada per
Registre General d'Entrada, des del dia hàbil següent a la data d'aprovació de la
convocatòria per la Junta de Govern Local, fins al dia 18 de novembre de 2016.
Base 4. Publicitat de les bases
Les bases podran ser consultades en el tauló d'edictes de la Junta Municipal d'Exposició
i en la pàgina web de l'Ajuntament de València (Webs municipals: Participació).
Base 5. Jurat
El Jurat estarà constituït pels membres del Grup de Treball de Cultura i Educació de la
Junta de Districte d'Exposició.
El jurat està autoritzat per a resoldre qualsevol problema que es genere, estiga
contemplat o no en les bases, tindrà competència i autoritat per a resoldre els conflictes i
imprevists.
El jurat prendrà acords per majoria de vots i la seua fallada serà inapel·lable, igualment
es reserva el dret a declarar deserts tots o alguns dels premis, si les sol·licituds
presentades no reuniren al seu criteri els mèrits suficients.
Base 6. Criteris a valorar
D'entre totes les sol·licituds i propostes rebudes es tindran en compte algú o alguns dels
següents criteris i indicadors de valoració:
-Interès cultural, educatiu i esportiu en el Districte.
-El foment de la cultura, els valors cívics i/o relacions socials en el Districte.
-Rellevància a nivell cultural, educatiu i esportiu de la persona o entitat en el Districte.

-Trajectòria de la persona o entitat participant en el desenvolupament cultural del
Districte.
Base 7. Premis
S'estableixen quatre premis per import de 500,00 euros cadascun, que seran pagats
mitjançant transferència bancària. A aquests premis se'ls aplicarà la corresponent
deducció per IRPF conforme al que es disposa en l'article 75 del Reglament de l'Impost
sobre la Renda de les Persones Físiques aprovat per Reial decret 439/2007, de 30 de
març.
Els premis s'atorgaran amb cague a l'aplicació pressupostària DJ.130 92400 48100 del
Pressupost Municipal 2016.
Cap participant podrà obtenir més d'un premi.
A l'efecte de la justificació dels premis serà aplicable el previst en l'article 30.7 LGS,
açò és, que per atorgar-se els premis en atenció a la concurrència d'una determinada
situació del perceptor no requereixen una justificació ulterior.
Base 8. Fallada del jurat i lliurament de premis
La fallada del jurat, del que s'alçarà la corresponent acta, es publicarà oportunament en
el tauló d'edictes de la Junta Municipal d'Exposició i en la pàgina web de l'Ajuntament
de València (webs municipals: Participació). De la mateixa manera, es notificarà
individualment als premiats conforme al que es disposa en l'art. 41 de la Llei 39/2015,
d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
El termini màxim de resolució i notificació serà d'un mes des de la publicació de les
presents Bases en el Tauló d'Edictes de la Junta i en la web de l'Ajuntament.
La resolució de concessió dels premis posa fi a la via administrativa.
Base 9. Obligacions dels beneficiaris
De conformitat amb el que es disposa en l'article 14.1.i) de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions, els participants que resulten premiats hauran
d'acreditar que es troben al corrent del compliment de les seues obligacions tributàries i
de Seguretat Social i no ser deutors per resolució de procedència de reintegrament. Així
mateix hauran de presentar declaració de no trobar-se culpable en cap de les
prohibicions previstes en l'art. 13 de la citada Llei 38/2003.
Base 10. Òrgan competent
L'òrgan competent per a aprovar i resoldre la convocatòria és l'Alcaldia i per delegació
la Junta de Govern Local, en virtut del que es disposa en la Resolució d'Alcaldia núm.
20, de data 26 de juny de 2015.
Base 11. Acceptació de les bases
La mera participació en aquesta convocatòria implica la total acceptació de les Bases
Reguladores de la mateixa.

Base 12. Normes finals.
El jurat del concurs tindrà la competència per a resoldre qualsevol imprevist. Qualsevol
circumstància no prevista en les presents bases serà resolta per l'organització de la
manera més convenient per al desenvolupament del concurs.

