CONVOCATÒRIA DE L’AJUNTAMENT DE VALÈNCIA DE LA II
EDICIÓ PER A LA CONCESSIÓ, PER MITJÀ DEL
PROCEDIMENT DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, DELS
PREMIS CALIU A LES FALLES GRANS I INFANTILS PEL SEU
CARÀCTER IGUALITARI I DIVERS, AMB MOTIU DE LES
FALLES DE 2019
1. OBJECTE, CONDICIONS I FINALITAT
És una prioritat d’este Ajuntament aconseguir la plena igualtat de la
ciutadania valenciana dins de la diversitat.
L’objecte d’esta convocatòria és fomentar la creació de nous projectes
per les comissions falleres de les falles grans i infantils que, pels seus elements,
tractament dels temes i materials, tinguen un concepte igualitari i divers i amb
això contribuïsquen a la superació de barreres i estereotips.
Es tracta d’escenificar el principi d’igualtat de tracte i no discriminació per
motiu de sexe, d’orientació sexual, identitat de gènere, ètnia, cultura,
procedència, religió, creença, situació de pobresa, diversitat funcional o
qualsevol altra causa, i contribuir a la prevenció de la intolerància, l’odi o
qualsevol forma de discriminació.
Les condicions a què se subjecten els premis són:
Fins que no es complisquen les previsions contingudes en la disposició
addicional dècima de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions (d’ara endavant, LGS) quant a la regulació del règim especial
aplicable als premis educatius, culturals, científics o de qualsevol naturalesa,
les entitats premiades quedaran obligades al compliment que l’article 14 de la
LGS imposa a les persones beneficiàries i, especialment, a sotmetre’s a les
actuacions de comprovació, seguiment i inspecció que determine la Intervenció
General de l’Ajuntament de València.

La finalitat és afavorir el desenvolupament de l’interès igualitari i divers,
potenciar les capacitats en estes àrees i impulsar l’esforç col·lectiu
desenvolupat per les comissions falleres.
Esta convocatòria s’ajusta, en la concessió dels premis, als principis de
publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació,
d’acord amb el que disposa l’article 8.3 de la LGS. S’hi inclou el contingut
mínim establit en l’article 23.2 de la LGS.
El procediment de concessió del premi es tramitarà en règim de
concurrència competitiva segons les disposicions de l’article 22.1 de la LGS.
La concessió del premi no implicarà en cap cas la cessió o limitació dels
drets de propietat intel·lectual del guanyador o guanyadora.
De

conformitat

amb

l'article

18.6

de

l'Ordenança

General

de

Subvencions de l'Ajuntament de València i dels seus Organismes Autònoms,
aprovada pel Ple de la Corporació de data 28 de juliol del 2016, i publicada en
el Butlletí Oficial de la Província de València de data 2 de novembre del 2016
(OGS d'ara endavant) la convocatòria es publicarà en la Base de dades
Nacionals de Subvencions, que remetrà un extracte al Butlletí Oficial de la
Província.
Així mateix, es publicarà en la pàgina web de l’Ajuntament de València i
de la Junta Central Fallera.

2. CRÈDIT PRESSUPOSTARI
El finançament dels premis relatius a esta edició s’imputarà a l’aplicació
pressupostària JD610 23100 48100, conceptuada com a “Transferències
Premis, Beques, Pensió, Estudi, Investigació” del pressupost municipal del
2019.

3. DESCRIPCIÓ DELS PREMIS
Es concediran diferents premis:

FALLES GRANS
PRIMER PREMI.- 3.000,00€ i estendard
SEGON PREMI.- 2.000,00€ i estendard
TERCER PREMI.- 1.000,00€ i estendard
QUART I CINQUÉ.- 500,00€ i estendard
FALLES INFANTILS
PRIMER PREMI.- 3.000,00€ i estendard
SEGON PREMI.- 2.000,00€ i estendard
TERCER PREMI.- 1.000,00€ i estendard
QUART I CINQUÉ.- 500,00€ i estendard
L’import dels premis per a l’any 2019 se subjectarà a la retenció legal de
conformitat amb la normativa fiscal vigent en el moment del lliurament.

4. REQUISITS PER A SER COMISSIÓ BENEFICIÀRIA
Només podran sol·licitar estos premis les comissions de falles de la
ciutat de València i els seus Pobles que estiguen integrades en la Junta Central
Fallera i que compten amb capacitat jurídica per a això.
L’acreditació d’estar integrades en la Junta Central Fallera, així com la
resta de requisits exigits per a participar-hi, s’efectuarà per mitjà d’una
declaració responsable que s’adjunta com a annex 1, i serà necessari el
següent:
1. No incórrer en les prohibicions per a ser beneficiària que s’establixen
en l’article 13.2 de la LGS.
2. Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries, amb la
Seguretat Social i amb l’Ajuntament de València i, si és el cas, del pagament
d’obligacions per reintegrament de subvencions.

3. No tindre pendent de justificar subvencions anteriors concedides per
l’Ajuntament de València quan el termini de justificació d’estes haja acabat.
L’apreciació d’esta prohibició es farà de manera automàtica i subsistirà mentre
perdure l’absència de justificació.

5. ÒRGAN COMPETENT PER A LA INSTRUCCIÓ I
RESOLUCIÓ DEL PROCEDIMENT
La instrucció del procediment correspondrà al Servici d’Igualtat i
Polítiques Inclusives de la Regidoria d’Igualtat i Polítiques Inclusives que, a la
vista de la decisió del jurat, formularà la proposta davant l’òrgan competent per
a la resolució.
L’òrgan competent per a la resolució del procediment és l’Alcaldia, qui ha
delegat esta atribució en la Junta de Govern Local, en virtut de la Resolució
número 20, de data 26 de juny del 2015.

6. FORMA I TERMINI PER A PRESENTAR LA
DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DELS REQUISITS QUE
HAN DE COMPLIR LES FALLES PARTICIPANTS
6.1. Forma
Les sol·licituds es presentaran acompanyades de la documentació
sol·licitada en esta convocatòria en el Registre General d’Entrada de
l’Ajuntament de València, o en qualsevol dels registres o oficines previstos en
el 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de
les administracions públiques.
De conformitat amb el que disposa l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques,
les persones jurídiques estan obligades a relacionar-se a través de mitjans
electrònics amb les administracions públiques per a la realització de qualsevol

tràmit en un procediment administratiu. Per este motiu, la sol·licitud electrònica
es presentarà acompanyada de la documentació sol·licitada en la convocatòria
d’acord amb el procediment establit sobre este tema en la seu electrònica de
l’Ajuntament de València (Seu Electrònica-Tràmits-Matèries-Igualtat i Polítiques
Inclusives-Ajudes-II Edició Premis Caliu).

Documents que cal presentar:
A) SOL·LICITUD, com s’ha indicat adés.
B) MEMÒRIA descriptiva del projecte i motivació, amb les condicions
tècniques per a la construcció de la falla, material i pressupost, redactada amb
llenguatge igualitari. S’hi poden afegir totes les explicacions gràfiques que es
consideren oportunes, amb expressió de l’autor o autora. Este document no
tindrà més de 10 pàgines amb format de lletra Arial 11, configuració de marges
esquerre, dret, superior i inferior de 2,5 cm i interlineat senzill.
C) DECLARACIÓ RESPONSABLE que s’adjunta com a annex 1, tal com
establix la base 4.
Si la sol·licitud, juntament amb la documentació requerida, no reunix
algun dels requisits establits en estes bases o en qualsevol dels previstos en
l’article 66 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques, es requerirà les sol·licitants perquè en el
termini màxim de deu dies, esmenen les faltes o acompanyen els documents
preceptius, tot això de conformitat amb l’article 68 de l’esmentada llei. Si la
sol·licitant no l’esmena, es considerarà que ha desistit de la seua petició, amb
una resolució prèvia que s’haurà de dictar en els termes previstos en l’article 21
del mateix text legal.

6.2. Termini
Atesa la peculiaritat de la convocatòria, les sol·licituds es podran
presentar des de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria en

el Butlletí Oficial de la Província fins al dia 1 de març de 2019 inclòs. També es
publicarà en les pàgines web de l’Ajuntament de València i de la Junta Central
Fallera.

7. CRITERIS DE VALORACIÓ PER A LA CONCESSIÓ DELS
PREMIS
El jurat valorarà les escenes amb contingut que promoga la igualtat i la
diversitat, la prevenció de la intolerància, l’odi o qualsevol forma de
discriminació per motiu de sexe, d’orientació sexual, identitat de gènere, ètnia,
cultura, procedència, religió, creença, situació de pobresa, diversitat funcional o
qualsevol altra causa. També l’originalitat de les escenes i la seua qualitat, així
com la utilització d’un llenguatge igualitari; és a dir, la utilització d’un llenguatge
no sexista i no androcèntric que evite la invisibilitat, l’ocultació i l’exclusió de les
dones en el llenguatge, i sense la utilització del masculí genèric.
Es valorarà la utilització de materials no contaminants ni perjudicials per
al medi ambient.
A la millor valoració correspondrà el primer premi i la resta de premis es
concediran en funció dels mèrits valorats.

8. COMPOSICIÓ I FUNCIONAMENT DEL JURAT
Correspondrà al jurat dels premis emetre l’informe a què es referix
l’article 24.4 de la LGS.
La decisió la prendrà un jurat constituït en nombre no inferior a cinc
components, que seran nomenats per la Regidoria d’Igualtat i Polítiques
Inclusives. La presidència correspondrà a la regidora d’Igualtat i Polítiques
Inclusives o a la persona en qui delegue i, com a secretària, la cap del Servici
d’Igualtat i Polítiques Inclusives o la persona en qui delegue.
La composició del jurat serà equilibrada entre dones i hòmens i estarà
format per quatre vocals, a més de la presidència. Les quatre persones que

intervindran com a vocals en el jurat seran professionals amb experiència en
l’àmbit de la defensa de la igualtat i la diversitat de la societat valenciana, així
com de l’àmbit de les falles.
La decisió del jurat constarà en una acta i el seu veredicte serà
inapel·lable. La reunió del jurat es farà el dia 16 de març del 2019.
El jurat haurà de remetre l’acta al Servici d’Igualtat i Polítiques Inclusives
a l’efecte de fer la tramitació administrativa de la concessió dels premis. El jurat
podrà declarar desert qualsevol dels premis si considera que el que s’ha
presentat no reunix els requisits quant a igualtat i diversitat propis del concurs.
El jurat del premi ajustarà la seua actuació al règim jurídic dels òrgans
col·legiats regulat en la Llei 39/2015, de 2 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
El funcionament del jurat serà atés amb els mitjans personals, tècnics i
pressupostaris de la Junta Central Fallera.

9. TERMINI DE RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ
El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de sis mesos
a comptar de l’endemà de l’emissió de la decisió del jurat.
La resolució comprendrà les sol·licituds de concessió dels premis
atorgats i la desestimació, si és el cas, de la resta de les sol·licituds, de
conformitat amb les disposicions de l’article 25.3 de la LGS i de l’article 63 del
Reglament general de subvencions.
De conformitat amb l’article 40.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, la resolució
es notificarà a les persones interessades dins del termini de deu dies a partir de
la data en què es va dictar i posarà fi a la via administrativa. Contra esta
resolució es podrà interposar recurs potestatiu de reposició en el termini d’un
mes comptat a partir de l’endemà de la notificació, davant l’òrgan que va dictar

l’acte, o bé recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos
comptats des de l’endemà de la notificació de la resolució, d’acord amb el que
disposa l’article 46.1 en relació amb l’article 9, tots dos de la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Així mateix, la resolució es publicarà en la Base Nacional de Dades, en
la seu electrònica i en les pàgines web de l’Ajuntament de València i de la
Junta Central Fallera.
Transcorregut el termini màxim establit sense que s’haja dictat i notificat
una resolució expressa, es podrà entendre desestimada la sol·licitud, d’acord
amb les previsions de l’article 25.5 de la LGS sense que això eximisca de
l’obligació legal de resoldre.

10. ACCEPTACIÓ
La participació en la II Edició dels Premis Caliu de Falles Igualitàries i
Diverses suposa la plena acceptació d’estes bases per part de les persones
sol·licitants.
Qualsevol dubte que puga sorgir sobre la interpretació de les bases serà
resolt pel jurat.

11. PAGAMENT DELS PREMIS
A les entitats premiades se’ls abonarà el premi corresponent amb la
retenció legal corresponent, de conformitat amb el que indica la base 3 d’esta
convocatòria.
Així mateix, prèviament al pagament, hauran d’acreditar el següent:
1. Estar al corrent de les seues obligacions tributàries i davant la
Seguretat Social, així com del compliment de les obligacions tributàries davant
l’Ajuntament. La presentació de la sol·licitud per part de la persona beneficiària,

juntament amb la declaració de responsable, comportarà l’autorització al Servici
d’Igualtat i Polítiques Inclusives per a consultar estos extrems.
2. No podran ser deutores per resolució

de procedència de

reintegrament, la qual cosa s’acreditarà per mitjà d’un informe del servici gestor
respecte a les subvencions que este tramite i de la IGAV (SFG) respecte de les
tramitades per la resta de servicis de l’Ajuntament de València.

12. RÈGIM DE JUSTIFICACIÓ
Quant al règim de justificació, no es requerix justificació ulterior, en
aplicació de la disposició addicional segona i articles 18.4 w) i 28.4 de l'OGS.

13.- NORMATIVA APLICABLE
De conformitat amb la disposició addicional segona de l’OGS, en els
aspectes no previstos en esta convocatòria, esta es regirà per l'esmentada
Ordenança, així com pel que preveu la LGS i el seu Reglament, aprovat per
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol; la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques; el Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals; les Bases d'Execució del Pressupost
vigent; i la resta de normativa de desenvolupament i complementària.

