
BASES DE LA CONVOCATÒRIA

 

PREMIS CASTELL D’ALAQUÀS
(9 D’OCTUBRE)

CATEGORIES

1. Arts (Que englobaria totes les disciplines artístiques, literàries, pictòriques,
dramàtiques, musicals, etc).

2. Ciència i tecnologia, emprenedoria (Incloses les noves tecnologies, ciències,
matemàtiques, etc).

3. Humanitats i esports. Ciències socials, solidaritat, etc.

JURAT DE CONCESSIÓ DELS PREMIS

PRESIDÈNCIA. Alcaldia de l'Ajuntament d’Alaquàs.

VICEPRESIDÈNCIA. Regidoria de Cultura.

SECRETARIA. Secretaria de l’Ajuntament d’Alaquàs.

VOCALS:
-Representant de cada grup polític amb representació al Ple Municipal.
-Direcció de l’Àrea Sociocultural.
-Direcció del Castell d’Alaquàs.
-Persones  Guardonades en  les  dues  darreres  edicions  Premis  Castell

d’Alaquàs.

Cada integrant del jurat té veu i vot excepte la persona que representant a la
Secretaria, que únicament actuarà com a secretari/ària de la Comissió per a
alçar l’acta de la sessió i assessorar legalment si aquest extrem fóra necessari.
De la mateixa manera l’Alcaldia, com a presidència de la Comissió, tindrà vot
de qualitat en cas de produir-se un empat.

S’estableix el valencià com a llengua vehicular d’aquests premis.
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LLIURAMENT

Aquests premis es lliuraran al Castell d’Alaquàs en un acte obert a la població
en general. 

El Jurat, constituït a l’efecte de lliurar els premis, decidirà la data exacta per a
l’acte,  que  haurà  d’estar  pròxima  al  9  d’Octubre,  Dia  de  la  Comunitat
Valenciana.

REQUISITS DE LES PERSONES CANDIDATES

- Podran optar a aquest premi totes les persones, col·lectius i institucions
d’Alaquàs.

- Podran  optar  també  les  persones,  col·lectius  i  institucions  amb  una
trajectòria vinculada o arrelada al poble d’Alaquàs.

PRESENTACIÓ DE LES PERSONES CANDIDATES

- Podran proposar a les candidates per a aquest premi, totes les persones,
col·lectius i institucions d’Alaquàs.

- El  Jurat  convidarà  a  les  persones  proposants  per  a  defensar  les  seues
candidatures presentades.

Documentació a presentar i altres:

 Haurà d’estar obligatòriament empadronada a Alaquàs.

 Formulari  d’inscripció  expressant  clarament  el  motiu  (puntual  o  per
trajectòria) pel qual es proposa per al Premi [Annex].

 Currículum (màxim dues fulles)  de la  persona o  col·lectiu  que es  vol
proposar.

 Obligatorietat  d'estar  present  per  a  replegar  el  Premi,  exceptuant
causes justificades.
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LLOC I TERMINI DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES

- La documentació es presentarà correctament emplenada, als impresos
corresponents  per  a  aquesta  finalitat  disponibles  a  la  nostra  plana  web
www.alaquas.org i a les oficines de l’Ajuntament d’Alaquàs.

- Serà obligatori en la presentació de les candidatures, utilitzar qualsevol
de les dues llengües oficials (castellà i valencià), sense perjudici que, a més, es
presente en els idiomes que considere la persona proposant.

- La documentació es podrà lliurar per Registre electrònic o presencial a
les oficines de l’Ajuntament d’Alaquàs.

Ajuntament d’Alaquàs
C/ Major, 88
46970 Alaquàs, València
Tel. 96 191 94 00 Fax: 96 151 94 02
www.alaquas.org

-El termini per a la presentació de candidatures finalitzarà el segon divendres
de setembre. 

ACTA DEL JURAT DE SELECCIÓ

-El Jurat triarà una persona o col·lectiu per a cada categoria mitjançant el vot
secret i personal, i podrà deixar, si ho considera oportú, alguna deserta.

-Es donarà compte al Ple de les persones premiades.

-Es comunicarà als mitjans de comunicació les persones premiades.

-La participació en aquesta edició suposa la total acceptació de les decisions
del Jurat, així com de les seues bases.

-Es  comunicarà  per  escrit  a  les  persones  premiades  que  han  estat
seleccionades. 

-El  lliurament  dels  premis  tindrà  lloc  en  un  acte  públic  organitzat  per
l’Ajuntament d’Alaquàs al Castell d’Alaquàs.
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EL PREMI

- Les  persones  premiades  rebran  el  guardó  Castell  d’Alaquàs,  que
consistirà en un diploma i un obsequi commemoratiu. Així mateix, quedaran
vinculades als Premis Castell d’Alaquàs, i formaran part del Jurat de Selecció
per a l’any següent.

 Per a rebre el guardó, les persones premiades hauran d’estar presents
obligatòriament en l‘acte de lliurament, exceptuant causes justificades.
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FORMULARI D’INSCRIPCIÓ

SOL·LICITANT (individual o col·lectiu)

 Nom i cognoms:
 Col·lectiu:
 NIF/CIF:
 Direcció: C.P.: Ciutat:
 Telèfon mòbil:
 Adreça electrònica:

PERSONA O COL·LECTIU QUE OPTA AL PREMI

 Nom i cognoms:
 Col·lectiu:
 NIF/CIF:
 Data de naixement:
 Direcció: C.P.: Ciutat:
 Telèfon mòbil:
 Adreça electrònica:
 CATEGORIA

 Arts 
 Ciència i tecnologia. Emprenedoria 
 Humanitats i esports 

MOTIU

 Descripció detallada del motiu, bé per la seua trajectòria bé per la situació puntual.

DOCUMENTACIÓ REQUERIDA (veure les bases)

 Formulari d’inscripció, expressant clarament el motiu (puntual o trajectòria) pel qual s’opta al Premi.
 Currículum de la persona o col·lectiu proposat amb una introducció detallada dels motius pels quals

opta al Premi.

*Data límit per a la presentació de les candidatures: Segon divendres de setembre.
**Per Registre electrònic o presencial a l'Ajuntament d'Alaquàs adjuntant la documentació requerida i

indicant a l’assumpte: 
“Premis Castell. Categoria: Arts / Ciència i tecnologia. Emprenedoria / Humanitats i esports”
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