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Document signat per: Víctor Manuel Albiñana Sarrión

PROPOSTA DE BASES 3R CONCURS DE BETLEMS 2021
A la vista dels següents antecedents:
•

Providència d’inici de la Regidoria de Cultura de 20 de setembre de
2021, de l’expedient 3r Concurs de Betlems 2021 i sol·licitud d’informe
a intervenció de compromís de crèdit.

•

Informe d’intervenció de 22 de setembre de compromís de crèdit.

•

Providència de la Regidoria de Cultura de 29 de setembre sol·licitant
que pel departament de Cultura s’elaboren les bases del 3r Concurs de
Betlems de l’Olleria 2021.

En relació al 3r Concurs de Betlems de l’Olleria 2021, propose les següents
bases que regiran el mateix:
BASES 3R CONCURS DE BETLEMS DE L’OLLERIA 2021
1. RÈGIM JURÍDIC
La present convocatòria es regirà pel que es preveu en la Llei 38/2003, de 17
de novembre, General de Subvencions (LGS) i el seu Reglament, aprovat per
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol (RLGS) i pel capítol X de les Bases
d'Execució del vigent Pressupost Municipal.
2. OBJECTE
Les presents bases tenen com objecte convocar, en règim de concurrència
competitiva, el 3r Concurs de Betlems de l’Olleria 2021, amb la finalitat de
mantenir la tradició i fomentar la confecció de betlems en cases, associacions,
col·legis i comerços.
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3. REQUISITS DELS PARTICIPANTS
Podrà presentar-se qualsevol persona major de 16 anys, que complisca els
requisits d'aquesta convocatòria. Per a la participació de menors d’edat caldrà
l’autorització expressa del pare/mare o tutor/a legal.
No podran participar, en la convocatòria, les persones que, complint els
requisits específics de participació establerts en cadascuna d'elles, estiguen
incurses en alguna de les causes de prohibició per a obtindre la condició de
beneficiaris que estableix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions.
Per a acreditar els requisits anteriors, les persones que participen en la
convocatòria hauran de presentar la documentació i la declaració responsable
segons el model de l'Annex 1, en la qual s'acredite que no s'incorre en cap
de les circumstàncies previstes en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions. Així mateix, que es troba al corrent en
les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

En cas que el/la participant siga menor d'edat, la declaració responsable serà
signada pel pare/mare, tutor o tutora legal del/la menor, els qui hauran
d'acreditar estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries
amb la Hisenda Estatal, Autonòmica i amb l'Ajuntament de l’Olleria i enfront
de la Seguretat Social, així com del compliment de les obligacions per
reintegrament de subvencions.
La comprovació d'estar al corrent amb la Hisenda municipal es realitzarà
d'ofici.

4. CONVOCATORIA
La convocatòria del concurs es publicarà en la Base de Dades Nacional de
Subvencions, en el BOP de València, en el tauler de la Seu electrònica d’este
ajuntament i en la pàgina web municipal www.lolleria.org
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5. FORMA DE PRESENTACIÓ, LLOC I TERMINI
Per a participar al concurs caldrà presentar una instància en el Registre de
l’Ajuntament de l’Olleria (Registre General d’Entrada) i/o a través de la seu
electrònica

de

l’Ajuntament

(https://lolleria.sedelectronica.es/info.8),

utilitzant el model de sol·licitud d’instància. També es podran presentar en
els llocs o mitjans previstos en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques. En la instància caldrà
indicar en quina modalitat i categoria es presenta i l’adreça on es troba el
betlem.
El termini de presentació d’instàncies serà des del dia següent al de la
publicació del extracte de la convocatòria en el BOP de la província de
València fins el 13 de desembre de 2021.
6. CATEGORIES I MODALITATS DEL CONCURS
Els participants podran participar a les següents categories i modalitats:
-

CATEGORIA PERSONES PARTICULARS
1. Modalitat tradicional.
2. Modalitat lliure.

-

CATEGORIA ENTITATS I COMERÇOS
1. Modalitat tradicional.
2. Modalitat lliure.

-

CATEGORIA CENTRES EDUCATIUS
7. DELS BETLEMS

Els betlems caldrà que estiguen ubicats al terme municipal de l’Olleria.
Els betlems podran inscriure’s a la modalitat tradicional, és a dir amb tot els
elements característics dels betlems, o a l’altra modalitat lliure on es poden
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incloure tot tipus d’elements que els participants consideren. A més podran
ser de qualsevol mida.
8. PROCEDIMENT
1. Inici del procediment
Cada participant presentarà la instància en terme i forma segons la base
cinquena d’estes bases.
2. Instrucció del procediment
Una vegada finalitzat el termini d’admissió la regidoria de Cultura cridarà als
participants per establir uns horaris de visita. Les visites es realitzaran els
dies 17-18-19 de desembre. En cas que la normativa, en referència a la
Covid-19, no deixe realitzar visites o l’organització així ho determine, el
visionat dels betlems es realitzarà de forma virtual amb vídeos, vídeocridades o altres fórmules en línia que eviten el trasllat al lloc on es troba el
betlem.
El jurat estarà composat per l’Alcalde que farà la funció de president, el
regidor de Cultura que serà el secretari i per cada categoria hi hauran tres
persones relacionades amb el mon associatiu del municipi i seran designades
per l’Ajuntament de l’Olleria.
3. Resolució del concurs
Els membres del jurat es reuniran finalitzades les visites i decidiran qui són
els participants guanyadors, als que se’ls comunicarà i també es publicitarà
a les xarxes socials. De tots els acords adoptats s’alçarà acta.
El jurat serà l’òrgan competent per resoldre el concurs i la resta de qüestions
no especificades en les bases.
9. CRITERIS DE VALORACIÓ
Cada membre del jurat valorarà la creació artística (enginy, originalitat,
riquesa artística, perspectives, il·luminació), els materials utilitzats, l'ús
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d'elements reciclats, l'esforç i la laboriositat en l'execució de les obres i
puntuarà el betlem visitat d’1 a 10 punts. La suma de tots els punts donarà
lloc als guanyadors d'aquest concurs.
En cas d'empat, es tornarà a puntuar entre els empatats, però aquesta
vegada la puntuació serà d'1 a 3 punts. Aquesta operació es tornarà a repetir
fins que es produeixi un desempat i hi hagi els guanyadors clars de cada
categoria.

10. PREMIS
CATEGORIA PERSONES PARTICULARS
1. Modalitat tradicional.
-

Un val de 100€ per a gastar en compres, serveis o consumicions de
qualsevol dels locals associats de l’Associació d’hostalers de l’Olleria.

-

Un val de compra de 100€ per a gastar en compres, serveis o
consumicions de qualsevol dels locals associats de l’Associació de
comerciants de l’Olleria.

2. Modalitat lliure.
-

Un val de 100€ per a gastar en compres, serveis o consumicions de
qualsevol dels locals associats de l’Associació d’hostalers de l’Olleria.

-

Un val de compra de 100€ per a gastar en compres, serveis o
consumicions de qualsevol dels locals associats de l’Associació de
comerciants de l’Olleria.

CATEGORIA ENTITATS I COMERÇOS
1. Modalitat tradicional.
-

Un val de compra de 150€

per a gastar en compres, serveis o

consumicions de qualsevol dels locals associats de l’Associació de
comerciants de l’Olleria.
2. Modalitat lliure.
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-

Un val de compra de 150€

per a gastar en compres, serveis o

consumicions de qualsevol dels locals associats de l’Associació de
comerciants de l’Olleria.
CATEGORIA CENTRES EDUCATIUS.
-

Un lot de llibres valorat en 200€ en qualsevol dels comerços
especialitzats en l’objecte del premi.

11.

ACCEPTACIÓ DE LES BASES

El fet de participar en aquesta convocatòria comporta obligatòriament
l'acceptació de les bases reguladores per a la concessió de les subvencions
de la Regidoria de Cultura així com de la regulació prevista en la present
convocatòria.
12.

RECURSOS

Els acords que es dicten a l'empara de la present convocatòria esgoten la via
administrativa i contra aquests podrà interposar-se recurs potestatiu de
reposició en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà a la notificació,
davant el mateix òrgan que els va dictar.
Davant la desestimació per silenci administratiu podrà interposar-se, enfront
de l'acte presumpte, idèntic recurs per a dictar i notificar resolució expressa.
Tot això sense perjudici que en aquests dos suposats la persona interessada
puga interposar directament recurs contenciós administratiu en la forma,
termini i condicions fixades en l'article 46 de la Llei 29/98 de 13 de Juliol,
Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
13. RÈGIM SANCIONADOR
El règim d'infraccions i sancions administratives aplicables serà l'establit en
el títol IV de la LGS.
La imposició de les sancions en matèria de subvencions s'efectuarà per mitjà
d'expedient administratiu en què, en tot cas, es donarà audiència a la persona
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interessada abans de dictar-se l'acord corresponent i que serà tramitat
d'acord amb el que disposa la legislació del procediment administratiu comú,
amb les especialitats previstes en la LGS i en el RLGS.
14. PROTECCIÓ DE DADES
D'acord amb el que estableix el Reglament General de Protecció de Dades
(UE) 2016/679 i l’art. 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, relatiu a la
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals
i a la lliure circulació d'aquestes dades, el responsable del tractament de les
seues

dades

personals

és

l’Ajuntament

de

L’Olleria

[P4618500E].

L’Ajuntament tractarà la seua informació exclusivament per poder gestionar
el present concurs.
La inscripció en el concurs literari implica el tractament de les dades de
caràcter personal, tractant les dades exposades en el present document.
Les dades personals recollides seran conservades únicament durant
l’execució del present concurs.
La base legal per al tractament de les seves dades és el compliment d'una
missió que és realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics, de
conformitat amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu
Comú.
Les dades no es comunicaran a cap altra Administració Pública o empresa.
Qualsevol ciutadà té el dret d’obtindre confirmació sobre si l’Ajuntament de
L’Olleria està tractant dades personals que li concerneixen o no.
Les persones interessades podran accedir a les seues dades personals,
rectificar-les o en el seu cas sol·licitar la seua supressió quan, entre d’altres
motius, les dades ja no siguen necessàries per a la finalitat per a la qual es
van recaptar.
Les dades tractades per l’Ajuntament de L’Olleria procedeixen de la mateixa
persona interessada, i corresponen a les següents categories de dades de
caràcter personal:
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•

Nom i cognoms

•

Document identificatiu (DNI, NIE...)

•

Adreça

•

Telèfon de contacte

•

Correu electrònic
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ANNEXE 1
DECLARACIÓ RESPONSABLE 3R CONCURS DE BETLEMS DE
L’OLLERIA 2021

Nom i cognoms
DNI
Adreça
Localitat

CP

Telèfons
Correu electrònic
DECLARE RESPONSABLEMENT
Que la meua persona no concorre cap de les circumstàncies previstes en
l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Que em trobe al corrent en les obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social, tal com exigeixen els articles 18 i 19 del RD 887/2006, de 21 de juliol,
pel qual s'aprova el Reglament de la Llei de Subvencions.

Data
Signatura

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT AL MARGE
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