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La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària que tingué lloc el deu de
desembre de dos mil vint-i-un va adoptar, entre d’altres, l’acord següent:
16.
EXPEDIENTE 887080F: JGL10122021.- CONVOCATÒRIA PREMI
FALLA MÉS IGUALITÀRIA DE SAGUNT 2021-2022 (14 EDICIÓ )
L’Ajuntament de Sagunt realitza en els últims anys una convocatòria pública
anual del concurs del Premi a la falla més igualitària de Sagunt, l’objecte de la qual és
concedir un premi econòmic que serà concedit a l’entitat sense ànim de lucre, que
participant en les Festes de les Falles, a través del seu monument plantat en el municipi,
activitats i llibret, millor projecte una imatge respectuosa amb la dignitat de les dones i
les relacions igualitàries entre les persones a fi d’aconseguir una societat més justa.
Segons el que establix la disposició addicional desena de la Llei General de
Subvencions, “Reglamentàriament s’establirà el règim especial aplicable a l’atorgament
dels premis educatius, culturals, científics o de qualsevol altra naturalesa, que haurà
d’ajustar-se al contingut d’esta Llei, excepte en aquells aspectes en què, per l’especial
naturalesa de les subvencions, no resulte aplicable”.
Així mateix, l’art. 23.2 de la Llei General de subvencions estableix la forma
d’inici del procediment de concessió de subvencions en règim de concurrència
competitiva, que ha d’iniciar-se per mitjà de convocatòria que en regule expressament el
contingut.
A la vista de tot l'exposat i de conformitat amb l'informe-proposta del
Departament d'Igualtat, la Junta de Govern Local sense que es promoga debat, per
unanimitat, ACORDA:
Primer. Efectuar la convocatòria per a la concessió del Premi a la falla mes igualitària
de Sagunt, 14è edició, (2021-2022), amb càrrec al pressupost de 2022, amb el següent
contingut:
CONTINGUT DE LA CONVOCATÒRIA
DETALL
Objecte, condicions i finalitat de la concessió dels convocatòria i concessió premi falla més
premis
igualitària de Sagunt, 14ª edició (20212022)
Bases reguladores aprovades pel Ple de data:
Ple de data:26/04/2016 Acord núm. 7
Butlletí Oficial de la Província de València on es
publiquen les Bases
BOP núm.154 10/8/2016
Crèdits pressupostaris a què s’imputen els premis Partida: 310/2310/48100/Premios “Falla
Igualitaria”
Quantia total màxima del crèdit pressupostari 1000,00€ (s’aplicarà la normativa legal
destinat a aquesta convocatòria
vigent)
Règim de concessió del premi
En règim de concurrència competitiva.
Requisits per a sol·licitar la subvenció i forma Els que recull la Base 2ª, inserida en la
d’acreditar-los.
pàgina web de l’Ajuntament de Sagunt
(www.sagunt.es)
Òrgan competents per a la instrucció del
procediment
Responsable l’àrea gestora: Àrea Igualtat
Òrgan col·legiat que valora les sol·licituds
Jurat format d’acord amb la base 9ª:
Òrgan que concedeix els premi
Junta de Govern Local
Termini de resolució i notificació de la 3 mesos
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convocatòria
Documents i informació que ha d’adjuntar-se a la Sol·licitud normalitzada per a la
petició
participació en la convocatòria de premis,
disponible
en
la
pàgina
web
www.sagunt.es i annex corresponents(
Annex 2 memòria descriptiva del
projecte)
Criteris de valoració de les sol·licituds
Base 10ª de l’Ordenança reguladora del
premi “Falla més igualitària de Sagunt”
Resolució de concessió per JGL
Posa fi a la via administrativa
La decicisó del jurat es farà pública en el
corresponent acte de lliurament dels
premis organitzat per Federació Junta
Fallera de Sagunt ( FJFS). La resolució
del procedimente serà motivada i es
notificarà mitjançant la publicacio en el
tauler d’anuncis de la Sede Electrònica.
D’igual manera la resolució del resultat
del proces de concurrència competitiva es
Mitjans de notificació o publicació
publicarà a la Sede electrònica, secció
subvencions, beques i premis .
Segon. Autoritzar la despesa (fase A) amb càrrec a la partida 310/2310/48100/Premios
“Falla Igualitaria” del Pressupost municipal de l’any 2022 per un import de 1000€. Tal
quantia tindrà un caràcter estimat i queda condicionada la concessió dels premis a
l’existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució de la concessió .
Tercer. Fer pública esta convocatòria per mitjà de la publicació en el Butlletí Oficial de
la Província de València, per conducte de la Base de Dades Nacional de Subvencions, i
en el tauler d’anuncis de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Sagunt (secció
“Premis”), d’acord en allò establert a la Base 3ª de l’Ordenança)
Quart. El termini per a la presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la
publicació de l’extracte de la convocatòria en el BOP de València i s’allargarà fins al
dia 21/02/2022.
Cinqué: La resolució d’este procediment de concurrència competitiva i la resta d'actes
que es dicten es notificaran a les entitats interessades mitjançant la publicació en el
Tauler d'Anuncis de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Sagunt. De la mateixa
manera, la resolució del resultat del procés de concurrència competitiva es publicarà en
la Seu Electrònica, en la secció “Subvencions”.
ANEXO
BDNS (Identif.):
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la
convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de
Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):
Primero. Entidades beneficiarias:
Asociaciones sin ánimo de lucro, que, participando en las Fiestas de las Fallas, a través
de su monumento plantado en el municipio de Sagunto, actividades y llibret, mejor
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proyecten una imagen respetuosa con la dignidad de las mujeres y las relaciones
igualitarias entre las personas.
Estas entidades deberán estar inscritas en el Registro municipal de Asociaciones con los
datos actualizados, tener la sede en el municipio de Sagunto y cumplir los requisitos de
las bases que regulan esta convocatoria
Segundo. Finalidad:
Conceder un premio económico a la Entidad sin Ánimo de Lucro (ESAL) que
participando en la Fiesta de las Fallas, mejor proyecto una imagen respetuosa con la
dignidad de las personas y las relaciones igualitarias.
Tercero. Bases reguladoras:
Ordenanza aprobada en fecha 26/04/2016, por el Ayuntamiento Pleno, publicada en el
Boletín Oficial de la Provincia de Valencia de fecha 10/8/2016 núm. 154
Cuarto. Importe:
El importe será de 1000 euros. Sujeto a normativa legal vigente
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes:
La convocatoria del premio se publicará en la BDNS. Posteriormente se trasladará esta
información al BOP de Valencia. El plazo de presentación de solicitudes comenzará a
contar desde el día siguiente al de la publicación de este extracto en el BOP de Valencia
y finalizará el 21 de febrero de 2022.
Sagunt,
de noviembre de 2021
El secretario general
Cosa que us comunique perquè en prengueu coneixement als efectes oportuns.
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