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REGIDORIA DE SERVICIS SOCIALS

PRIMERA.- Es convoca el XXVII Certamen de Targetes de Nadal elaborades des
dels centres d'atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual del municipi de
València corresponent a l'any 2022, el règim jurídic aplicable del qual serà el
regulat en la present Convocatòria i la Disposició Addicional 2a de l'Ordenança
General de Subvencions de l’Ajuntament de València, publicada en el B.O.P de 2
de novembre de 2016, i la Llei General de Subvencions, Llei 38/2003, de 17 de
novembre, tenint els premis la naturalesa de subvencions de concurrència
competitiva de conformitat amb els articles 2 i 3 de la citada Ordenança.
SEGONA.- L'objecte d'aquest certamen és la realització de targetes de felicitació
del Nadal elaborades en els centres d'atenció a la discapacitat intel·lectual del
municipi de València.
El Jurat valorarà l'originalitat i la creativitat, així com la qualitat de les postals
presentades. A més de fomentar la participació individual i voluntària de les
persones usuàries d'aquests Centres a través de la reflexió de valors com la
igualtat, llibertat, solidaritat, diversitat, respecte o la tolerància en les seues
creacions plàstic-artístiques.
Les i els professionals d'aquests centres proporcionaran a les i als artistes els
mitjans necessaris i adequats a les característiques de cadascun d'ells, evitant la
intervenció directa en l'elaboració de les targetes.
TERCERA.- Podran participar les persones ateses en els centres referenciats en la
clàusula segona, sent acreditat mitjançant la remissió des de cada centre
d'atenció dels treballs, al costat del llistat de participants i número de targeta
presentada.
Cada participant podrà presentar al Certamen una sola targeta.
QUARTA.- La quantia per als premis en total serà de 1.450 €.
S'establiran tres premis i 7 accèssits:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Primer premi: 300,00 €
Segon premi: 250,00 €
Tercer premi: 200,00 €
Accèssit 1: 100,00 €
Accèssit 2: 100,00 €
Accèssit 3: 100,00 €
Accèssit 4: 100,00 €
Accèssit 5: 100,00 €
Accésit 6: 100,00 €
Accésit 7: 100,00 €
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El crèdit pressupostari al qual s'imputaran els premis és a càrrec de l'aplicació
pressupostària 2022 KC150 23100 48100.
L'import dels premis estarà subjecte a la normativa fiscal vigent en el moment del
seu lliurament.
CINQUENA.- La Convocatòria es publicarà en la Base de Dades Nacional de
Subvencions i en el Butlletí Oficial de la Província. A més les presents bases
podran ser consultades en la seua integritat en el web de l’Ajuntament de
València ( www.valencia.es/val/benestar-social-integracio ), així com en la pròpia
Regidoria de Servicis Socials i en la Secció d’Atenció a la Diversitat Funcional.
El termini de presentació de les obres serà des de la publicació de la convocatòria
en el Butlletí Oficial de la Província i finalitzarà a les 14:00 hores del dia 2 de
novembre de 2022, el lliurament es realitzarà en l'Oficina Municipal d’Atenció a la
Diversitat Funcional-OMAD, situada en el C/ Amadeu de Savoia, 11 - Edifici
Tabaquera – Pati A, Planta Baixa.
SISENA.- Les targetes de nadal reuniran les següents característiques:
•
•
•
•

GRANDÀRIA: Mínim d’11x15 cm. i màxim de 17x24 cm.
MATERIALS: Cartó, cartolina, paper, podent-se utilitzar de color.
TÈCNIQUES: Lliure (aquarel·les, collage, mixta, témperes, etc.).
PRESENTACIÓ: Pegades sobre cartolina negra de 65x50 cm. un màxim de
10 targetes per cartolina, numerades i sense marques o anotacions que
facen referència al Centre d'origen o a l'autor/a. En sobre tancat
s'adjuntarà el nom del Centre d'origen i la relació d'autors/es amb el
número corresponent de les targetes presentades.

SETENA.- El jurat seleccionador estarà compost per:
•

Regidora Delegada de Servicis Socials com a presidenta o persona en qui
delegue,

•

Cap del Servici de Benestar Social i Integració,

•

Cap de la Secció d’Atenció a la Diversitat Funcional,

•

Una persona designada per l’Associació de Dissenyadors de la Comunitat
Valenciana,
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•

Una persona designada en representació de AVVAC (Artistes Visuals de
València, Alacant i Castelló).

•

Una persona designada en representació de València Capital Mundial del
Disseny 2022.

•

Una persona designada en representació de la Secció de Normalització
Documental.

•

Un/a pintor/a o escultor/a valencià/ana de reconegut prestigi.

•

La Defensora de les Persones amb Discapacitat de la ciutat de València.

La decisió del jurat serà inapel·lable, es realitzarà la votació i la fallada en el
mateix acte, i es proposarà a l'aprovació de la Junta de Govern Local. L'acord de
concessió dels premis posa fi a la via administrativa, aquest acord podrà recórrerse potestativament en reposició en el termini d'un mes davant el mateix òrgan o
ser impugnat directament davant l'ordre jurisdiccional contenciós-administratiu en
el termini de dos mesos des de la notificació del mateix o des de la resolució del
recurs de reposició.
Pel que fa a la justificació del premi econòmic, no es requereix justificació ulterior
de l'aplicació dels fons rebuts. (Article 30.7 LGS).
El Jurat es reunirà el 16 de novembre de 2022, a les 11:00 hores a la Sala de
Comissions I Pati A de l'edifici de l'Antiga Tabaquera, C/ Amadeu de Savoia, 11.
La decisió del jurat s'exposarà en el web municipal www.valencia.es/val/benestarsocial-integracio . Es notificarà per telèfon i correu electrònic al Centre on s'han
fet els treballs.
Les persones premiades hauran d´acreditar el requisit de no estar incurses en
prohibició per a obtindré la condició de persona beneficiària de l´article 13 de la
Llei General de Subvencions i la Disposició Addicional 2a de l´Ordenança General
de Subvencions de l’Ajuntament de València i els seus Organismes Públics,
mitjançant la presentació d'una declaració responsable de la mateixa persona
premiada o en el seu cas del representant legal.
Alhora, hauran d'acreditar que es troben al corrent en el compliment d'obligacions
tributàries i de la Seguretat Social. En cas de tindre modificada la seua capacitat
d'obrar l'acreditació la realitzaran els seus representants legals.
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En el termini de 10 dies hàbils, les persones proposades com a premiades hauran
de presentar la següent documentació mitjançant registre d'entrada a
l'Ajuntament de València:
1. Instància general de sol·licitud d’ingrés del premi.
2. Declaració de no incórrer en cap de les circumstàncies relacionades en els
articles 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions ni en el que s'estableix en la Disposició Addicional 2a de
l'Ordenança General de l'Ajuntament de València i els seus Organismes
Públics, que impedeixen obtenir la condició de beneficiari.
3. Declaració de cessió dels drets d'autor.
4. Autorització d'accés a dades.
5. DNI de la persona premiada.
6. En cas de tindre suspesa la capacitat d'obrar, sentència judicial i DNI del
representant legal.
7. Sol·licitud de l'Ajuntament de València d'alta i manteniment en el fitxer de
persones creditores, cessionàries, terceres i personal propi.
En cas d'incompliment, s'entendrà que desisteix del premi, podent el jurat
proposar un nou guanyador o declarar-lo desert.
A fi de garantir l'anonimat de les i els participants i la imparcialitat del Jurat, els
sobres amb la relació de participants i el número de les targetes corresponents,
no seran oberts fins que el Jurat haja dictaminat la decisió envers les targetes
guanyadores.
S'estendrà acta de cada reunió celebrada i se signarà per part de les persones que
componguen el Jurat. En les actes constaran totes les decisions adoptades pel
jurat.
VUITENA.- Els drets de reproducció de les targetes premiades seran propietat de
l’Ajuntament de València, comportant la cessió en exclusiva dels drets d'Autor.
L'acceptació del premi implica necessàriament l'autorització explícita al fet que les
seues dades personals i imatge, així com els materials generats (targetes) siguen
utilitzats i/o reproduïts per l’Ajuntament de València, incloent-hi qualsevol mitjà
de difusió.
NOVENA.- L'Ajuntament de València es compromet a complir amb la normativa
en matèria de tractament de dades de caràcter personal (Llei orgànica 3/2018, de
5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i
Reglament UE 2016/679), i a garantir la corresponent seguretat, confidencialitat
de les dades de caràcter personal als quals pogueren tindre accés o foren
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sotmesos a tractament, a resultes de les activitats en el marc de la present
convocatòria, sense perjudici de la possibilitat de difondre el nom i la imatge de
les persones guanyadores d'algun dels premis establits en aquesta.
Informació sobre el tractament de dades en la present convocatòria:
Persona Responsable del tractament:
Identitat: Ajuntament de València.
Adreça: Plaça de l'Ajuntament, 1, 46002 València
Telèfon: 963 52 54 78
Contacte de la Delegació de Protecció de Dades (DPD): oficinadpd@valencia.es
Finalitat del tractament:
L'Ajuntament de València tractarà les dades amb la finalitat de realitzar les
gestions administratives corresponents a la present convocatòria.
Termini de conservació de les dades:
Les dades personals proporcionades es conservaran durant tot el temps en què
aquest expedient romanga en tramitació i/o en resolució de procediments
derivats. No obstant això, posteriorment, les dades podran ser conservats, en el
seu cas, amb finalitats d'arxiu d'interés públic, investigació científica i històrica o
finalitats d'estadística.
Base de legitimació per al tractament de dades:
La base legal per al tractament de les dades és l'article 6.1.c) i d) (obligació legal i
interés públic) i, en el cas de les imatges relatives a les persones guanyadores el
6.1.a) (consentiment); Llei 38/2003, General de Subvencions i Llei 3/2019, de
Serveis Socials Inclusius de la C. V.
Cessió de dades:
Algunes dades de les persones guanyadores podran ser publicades en internet i
altres mitjans de comunicació per a la seua difusió. Igualment podran ser cedits
en els supòsits previstos, segons Llei.
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Fora dels casos indicats, les dades facilitades no se cediran a terceres persones,
llevat que siguen comunicats a les entitats públiques o privades, a les quals siga
necessari o obligatori cedir-los per a poder realitzar la gestió, així com en els
supòsits previstos, segons Llei.
Drets en matèria de protecció de dades:
• Té dret a obtindre confirmació sobre si a l'Ajuntament de València s'estan
tractant dades personals que el concerneixen, o no.
• Podrà a accedir a les seues dades personals, així com sol·licitar la rectificació
dels quals siguen inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seua supressió quan,
entre altres motius, les dades ja no siguen necessaris per a les finalitats que van
ser recollits.
• En determinades circumstàncies podrà sol·licitar la limitació del tractament de
les seues dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la
defensa de reclamacions.
• En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seua situació
particular, podrà oposar-se al tractament de les seues dades. En aquests supòsits
l'Ajuntament de València deixarà de tractar els mateixos, excepte per motius
legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
• Per a exercitar els seus drets podrà formular una sol·licitud davant qualsevol
dels punts de registre d'entrada de l'Ajuntament, davant la seu electrònica
d'aquest, així com en l'adreça de correu electrònic oficinadpd@valencia.es.
Podrà, igualment, formular reclamacions davant l'Oficina de la Delegació de
Protecció de Dades Personals de l'Ajuntament, per qualsevol dels canals indicats
en el punt anterior, així com davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.
DÈCIMA.-El lliurament de premis serà el dia 2 de desembre, a les 12:00 hores,
en el Hemicicle de la Casa Consistorial, situat en Pl. Ajuntament, 1, de València.
S'informarà en www.valencia.es/val/benestar-social-integracio.
En l'acte de lliurament de premis es facilitarà a les persones que hagen guanyat
un diploma acreditatiu amb la seua participació, premi i quantia. L'ingrés es
realitzarà en el seu compte particular previ aplicació de la normativa fiscal vigent,
sense que existisca l'obligació de practicar retenció o ingrés a compte sobre els
premis “la base de retenció dels quals no siga superior a 300 euros” en virtut del
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que es disposa per l'article 75.3 f) del Reglament de l'Impost sobre la Renda de
les Persones Físiques aprovat per Reial decret 439/2007, de 30 de març.
Les persones premiades queden obligades a acudir a l'acte de lliurament de
premis, excepte justificació de força major degudament acreditada i valorada pel
jurat, i en aquest cas designaran a una altra persona per a recollir-lo.
ONZENA.- El fet de concórrer a la convocatòria implica la subjecció a la
normativa fiscal vigent, així com l'acceptació de les Bases per part de les i els
concursants. Qualsevol dubte en l'aplicació d'aquestes Bases serà resolta pel propi
jurat dels premis.
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