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Ajuntament de l’Eliana
Edicte de l’Ajuntament de l’Eliana sobre bases reguladores de la primera edició dels “Premis a l’ús del valencià
en el comerç local, exercici 2022”.
EDICTE
Per Resolució d’Alcaldia Presidència núm. 3038, de 29/08/2022,
s’han aprovat les bases reguladores de la primera edició «PREMIS
A L’ÚS DEL VALENCIÀ EN EL COMERÇ LOCAL, EXERCICI
2022», de l’Ajuntament de l’Eliana, exercici 2022, i es procedeix a
la publicació d’aquesta, acomplint el que preveu l’article 9 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. El text íntegre
és el que es transcriu seguidament:
BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA DE LA PRIMERA EDICIÓ “PREMIS A L’ÚS DEL VALENCIÀ EN EL
COMERÇ LOCAL, EXERCICI 2022”, DE L’AJUNTAMENT DE
L’ELIANA, EXERCICI 2022
«Primer. Objecte i finalitat:
La finalitat d’aquestes bases és regular la concessió del premi que
convoca l’Oficina de Promoció del Valencià de l’Ajuntament de
l’Eliana entre els comerços, serveis i empreses de la ciutat, que està
subvencionat per l’Excel·lentíssima Diputació de València.
L’Ajuntament de l’Eliana té com un dels seus objectius la normalització del valencià en la nostra població i una de les finalitats de la
Regidoria de Promoció Lingüística és la promoció del valencià en
l’àmbit del comerç local.
Amb aquest fi, convoquem els I Premis a l’Ús del Valencià en el
Comerç Local amb la finalitat de premiar aquells establiments o empreses comercials que hagen destacat en la promoció del valencià.
Segon. Beneficiaris/beneficiàries
Podran ser beneficiaris d’aquests premis aquells xicotets comerços,
locals d’hostaleria i establiments de prestacions de serveis que
complisquen els següents requisits:
a) Estar ubicat en el terme municipal de l’Eliana, exclosos aquells
que desenvolupen la seua activitat en centres comercials, les grans
superfícies d’alimentació (grans supermercats i hipermercats), tendes
de conveniència (establiments amb menys de 500 m, amb un horari
comercial superior a les 18 hores, un període d’obertura de 365 dies
a l’any), així com estacions de servei.
b) No trobar-se incurs en cap de les circumstàncies recollides en
l’article 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions.
c) Estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries amb la Hisenda Estatal (AEAT) i la Tresoreria General de la
Seguretat Social (TGSS).
d) No tindre cap deute pendent amb l’Ajuntament de l’Eliana.
e) Haver justificat qualsevol subvenció que l’Ajuntament de l’Eliana
li haja sigut concedida amb anterioritat, sempre que haja acabat el
termini de justificació corresponent.
Només es pot presentar una sol·licitud per persona física o jurídica,
societat civil o comunitat de béns i per a un únic establiment.
Tercer.- Modalitats
S’estableixen dues modalitats: Premi a l’ús del valencià en retolació
i material imprés (factures, albarans, bosses, dissenys, documents
administratius...) i Premi a l’ús del valencià en les noves tecnologies
(pàgines web, xarxes socials, etc.).
En cada modalitat s’atorgaran dos premis, distribuïts de la manera
següent:
Modalitat 1. Premi a l’ús del valencià en retolació i material imprés:
- 1r premi: 1.000 €
- 2n premi: 600 €
Modalitat 2. Premi a l’ús del valencià en les noves tecnologies:
- 1r premi: 1.000 €
- 2n premi: 600 €
Els imports dalt detallats, en cas que els beneficiaris siguen persones
físiques, estaran subjectes a la retenció d’IRPF, d’acord amb l’article
17.2d) de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’Impost sobre la
Renda de les Persones Físiques. Exceptuant-se els premis la base
de retenció dels quals (quantia) no excedeix de 300 € (article 75.3.f
del RIRPF).
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Quart. Sol·licituds
Els aspirants que vulguen accedir al premi han de presentar una sol·
licitud de manera telemàtica mitjançant el procediment «Sol·licitud
per a la concessió del I Premi per l’Ús del Valencià convocat per
l’Ajuntament de l’Eliana».
Caldrà emplenar la sol·licitud (Annex I) i la resta d’annexos que
s’hi adjunten. Així mateix, caldrà aportar un dossier explicatiu de
l’activitat (amb fotografies i dades) per a acreditar davant del jurat
els mèrits que creguen oportuns per a l’obtenció del premi (màxim
20 cares de full) i els documents que s’hi indiquen. Qui guanye un
any no podrà presentar-se l’any següent en la mateixa modalitat.
Els documents presentats hauran de ser escrits únicament en
valencià.
Per a més informació, poseu-vos en contacte amb l’Oficina de Promoció del Valencià de l’Ajuntament de l’Eliana: telèfon 962 758 030
(ext. 124) o per correu electrònic en promociovalencia@leliana.es
Cinqué.-Termini de presentació de sol·licituds:
El termini de presentació de les sol·licituds serà de 10 dies hàbils a
comptar des de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el BOP. El tràmit es farà de manera telemàtica mitjançant
el procediment «Sol·licitud per a la concessió del I Premi per l’Ús
del Valencià convocat per l’Ajuntament de l’Eliana».
Sisé.-Quantia total màxima de les subvencions convocades:
La quantia total màxima d’aquests premis serà de 3.200 euros, amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 6020/3345/48900 «Premis ús del
valencià en el comerç local», de l’Àrea de Promoció Lingüística.
Seté.- Criteris de concessió del premi de reconeixement
Es crearà a aquest efecte una comissió de valoració dels premis, que
avaluarà per a la concessió dels premis els mèrits següents:
— Premi a l’ús del valencià en retolació i material imprés: amb un
màxim de 60 punts. Es valorarà l’ús correcte del valencià en:
a) Retolació exterior
- Íntegrament en valencià: 10 punts
- Parcialment en valencià: 5 punts
- Altra llengua: 0 punts
b) Retolació interior
- Íntegrament en valencià: 10 punts
- Parcialment en valencià: 5 punts
- Altra llengua: 0 punts
c) Documentació administrativa (tiquets, factures, albarans, pressupostos...)
- Íntegrament en valencià: 10 punts
- Parcialment en valencià: 5 punts
- Altra llengua: 0 punts
d) Publicitat o marxandatge
- Íntegrament en valencià: 10 punts
- Parcialment en valencià: 5 punts
- Altra llengua: 0 punts
e) Publicitat en valencià en llibrets de falla, de festes...
- Íntegrament en valencià: 10 punts
- Parcialment en valencià: 5 punts
- Altra llengua: 0 punts
f) Altres elements susceptibles de valoració per part de la comissió
avaluadora
Fins a 10 punts
— Premi a l’ús del valencià en les noves tecnologies. Amb un màxim
de 50 punts. Es valorarà l’ús correcte del valencià en:
a) Pàgina web
- Més del 75% dels continguts en valencià: 20 punts
- Entre el 25% i el 75% dels continguts en valencià: 10 punts
- Menys del 25% dels continguts en valencià: 5 punts
Cap contingut en valencià: 0 punts
b) Xarxes socials (publicacions de l’últim mes anterior a la convocatòria)
- Més del 75% dels continguts en valencià: 20 punts
- Entre el 25% i el 75% dels continguts en valencià: 10 punts
- Menys del 25% dels continguts en valencià: 5 punts
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Cap contingut en valencià: 0 punts
c) Altres elements susceptibles de valoració per part de la comissió
avaluadora
Fins a 10 punts
Huité.- Compatibilitat amb altres subvencions o ajudes
Les subvencions regulades en aquestes bases són compatibles amb
altres subvencions convocades, sol·licitades o concedides.
Nové.- Comissió de Valoració
El jurat estarà compost per:
— President: regidora de Promoció Lingüística o persona en qui
delegue, amb veu i vot.
—Secretària: tècnica de Normalització Lingüística o persona en qui
delegue, amb veu i vot.
—Vocal 1: agent d’ocupació i desenvolupament local o persona en
qui delegue, amb veu i vot.
—Vocal: animadora juvenil o persona en qui delegue, amb veu i vot.
Desé.- Lliurament del premi
L’Oficina de Promoció del Valencià de l’Ajuntament de l’Eliana farà
públic el dia, l’hora i el lloc de l’acte de lliurament dels premis.
Onzé. Resolució i notificació de l’expedient
L’òrgan competent per a resoldre el certament corresponent a aquesta
convocatòria és l’Alcaldia Presidència de la corporació, que dictarà la
resolució motivada corresponent en vista de la proposta de premiats
pel Jurat del certament i de l’informe incorporat a l’expedient, amb
indicació de les persones premiades i de l’import.
La resolució serà notificada a les persones interessades de conformitat
al que disposa l’article 40 i concordants de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i serà exposada al públic en el tauler d’anuncis de
l’Ajuntament i en la pàgina web municipal www.leliana.es./es/page/
subvenciones
Aquesta resolució posa fi a la via administrativa. Contra aquesta podrà
interposar-se potestativament recurs de reposició, previ al contenciós
administratiu, en el termini d’un mes comptat des de l’endemà a
la data de la seua notificació, o impugnar-se directament davant la
Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos, comptats des
de l’endemà de la seua notificació, sense perjudici que se n’utilitze
qualsevol altre que es considere oportú.
Dotzé. Import i pagament dels premis i justificació
Resolta la concessió dels premis de cadascuna de les modalitats,
l’Alcaldia ordenarà el pagament prèvia realització dels tràmits
reglamentaris necessaris.
L’abonament dels premis es realitzarà mitjançant transferència
bancària, d’acord amb les dades aportades pels beneficiaris en la fitxa
de manteniment de tercers que presente a aquest efecte.
Atenent al que assenyala l’article 30.7 de la LGS en relació amb
l’article 37.8 de l’OGS, els premis s’entenen justificats amb la presentació dels mèrits i la decisió adoptada pel Jurat que es plasmarà en
una acta, així com la concessió d’aquests en la data en què s’efectue
l’acte públic de presentació dels comerços guanyadors.
Tretzé. Publicitat
En compliment del que disposen els articles 9, 17 i 20 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en relació amb
el que preveu l’article 17 de l’Ordenança general de subvencions de
l’Ajuntament de l’Eliana, l’Ajuntament publicarà aquestes bases en
l’apartat de subvencions de la pàgina web de l’Ajuntament (www.
leliana.es./es/page/subvenciones), portal de transparència i en el BOP,
sense que entre en vigor fins que es publique en aquest últim.
Així mateix, es donarà trasllat de la convocatòria aprovada a la
Base de Dades Nacional de Subvencions, http://www.pap.minhap.
gob.es/bdntrans, que ho remetrà al Butlletí Oficial de la Província,
on es publicarà un extracte d’aquesta, publicant-se igualment en el
web municipal (www.leliana.es./es/page/subvenciones), portal de
transparència i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament.
Havent de remetre igualment a la BDNS i publicar en l’apartat de
subvencions de la pàgina web de l’Ajuntament (www.leliana.es./es/
page/subvenciones), i portal de transparència, la informació relativa
a la resolució del concurs i pagaments efectuats.
Catorzé. Incompliment
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Si es comprova l’incompliment d’algun dels requisits establits en
aquestes bases per part de qui es presenta als premis, es procedirà a
l’exclusió del concurs.
En cas que l’incompliment afecte el guanyador i es verifique una
vegada atorgat el premi, aquest haurà de procedir al reintegrament
d’aquest, assumint les reclamacions que es puguen produir en concepte
de danys i perjudicis per part d’altres participants, entitats, etc.
Quinzé. Règim jurídic
Per a tots els aspectes no prevists en aquestes bases i convocatòria,
serà aplicable la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions; RD 887/2006, de Reglament de la Llei 38/2003; Reial
decret legislatiu 2/2004, de text refós de la Llei d’hisendes locals i
restant normativa de desenvolupament d’aquest; Llei 19/2013, de
transparència, de 9 de desembre de 2013; Llei orgànica 2/2012,
de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera;
Llei 7/1985, de 08 d’abril, RBRL, en la redacció donada per la
Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat
de l’administració local; Ordenança general de subvencions de
l’Ajuntament de l’Eliana (BOP 234, de 04/12/2020); Pressupost
municipal vigent d’aquest ajuntament i bases d’execució d’aquest, i
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques i Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de
règim jurídic del sector públic.
Setzé. Obligacions dels beneficiaris
Els beneficiaris d’aquesta subvenció tindran les obligacions establides
en l’article 14 de la Llei general de subvencions i les altres que
resulten d’aplicació d’aquestes bases.
Desseté. Recursos
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà
interposar en el termini d’un mes, recurs potestatiu de reposició
davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, o bé directament el
recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Autònoma
Valenciana, en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà
al de la seua notificació, de conformitat amb el que preveuen els
articles 10.1.a) i 46.1) de la Llei 29/98, de 13 de juliol, reguladora
de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici que se
n’utilitze qualsevol altre que es considere oportú.»
L’Eliana, 29 d’agost de 2022.—L’alcalde PS Resolució 2927 de 2022
PS el segon tinent d’alcalde, José Enrique Martínez Escrivà.
2022/10345

