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Referencia: 2020/8818Y

Procedimiento: Campanyes de promoció de l'ús del valencià

Interesado: DIPUTACIO DE VALENCIA  , GRUPO A RIURE S.L.U  , BURCAFE SL  , SERGIO 
LOPEZ VALIENTE, JORGE SOLER GARCIA, AMPARO FERRIOL SAFONT, JUAN 
RAMON GARCIA SANZ, SONIA PERELLO BELLVER, PATRICIA PERIS MIGUEL, 
ISMAEL LLAGARIA BERLANGA, MARIA LUISA DE HARO FERNANDEZ, ANEM Y 
TORNEM SL  , BAÑOS Y COCINAS CALANDIN SL   

Representante: BORJA NIETO MARTINEZ, MARIA AMPARO HURTADO GARCIA, MARIA AMPARO 
CARCELLER GUILLEM, RAFAEL ENRIQUE CALANDIN CARDO 

AVIVA

José Rafael Arrebola Sanz, Secretaria/o del Ayuntamiento de Burjassot -

CERTIFICO: Que La Junta de Gobierno Local en su sesión del día 25 de febrero de 2021 
adoptó el siguiente acuerdo:  

2. IGUALDAD Y DESARROLLO LOCAL.
Expediente: 2020/8818Y.

RESOLUCIÓ PREMIS DE L’ÙS DEL VALENCIÀ EN EL COMERÇ.  
 

Vist el Decret del president de la Diputació de València, del 24 de juliol de 2020, pel qual 
s’aprova la convocatòria de subvencions de la Diputació de València destinades a la 
concessió de premis a l’ús del valencià en el comerç local 2020;

Vist l’Anunci de l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre aprovació de la 
concessió de les subvencions dins la convocatòria: Premis a l’ús del valencià en el comerç 
local 2020, pel qual es concedeixen 3.072,00 euros a l’Ajuntament de Burjassot per a 
concedir premis als comerços locals per l’ús del valencià en aquests;

Vist el Decret núm. 10699, de 25 de novembre de 2020, de la Diputació de València, pel 
qual es prorroga l’execució i justificació de la concessió dels premis fins el 28 de febrer de 
2021;

Vistos els documents comptables RC12021000000961, de 26/01/2021, i 
RCMC12021000000555, de 19/01/2021;

Vist l’Anunci de l’Ajuntament de Burjassot, de 12/2/21, sobre Convocatòria de premis per l’ús 
del valencià en el comerç del municipi (BDNS Identificador 547411);

Vist l’informe tècnic del cap del negociat d’Informàtica del 24/2/2021 sobre la presentació de 
la sol·licitud de l’interessat Baños y cocinas Calandín SL fora de termini;

Vista la proposta de resolució final de l’òrgan col·legiat de valoració de les sol·licituds de 
25/2/2021;
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Vist l’informe tècnic del responsable de l’Agència del Promoció del Valencià del 25/2/2021 
sobre les actuacions globals del procediment;

Atesa la necessitat de justificar la concessió dels premis davant de la Diputació de València 
abans del 28 de febrer de 2021; 

Vista la proposta de la regidora de 25 de febrero de 2021 

La propuesta de acuerdo del expediente ha sido Fiscalización de conformidad con nº de 
referencia 2021/237 por la intervención municipal mediante informe de fecha 25/02/2021.

Por todo ello, se eleva a La Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de ACUERDO: 
 

Primer.- Aprovar d’urgència la concessió dels premis per l’ús del valencià en el comerç de 
Burjassot per import total de TRES MIL HUIT-CENTS QUARANTA EUROS AMB ZERO 
CÈNTIMS (3840,00 €) a les següents entitats d’acord amb els criteris i la valoració que 
figuren a continuació:

Avaluació dels criteris Premi

Sol·licitant NIF/DNI
Ús 

normatiu 
del 

valencià 
estàndard

Volum 
de 

material 
en què 
se’n fa 

ús

Diversitat i 
originalitat 

del 
material

Puntuació 
final Lloc Quantia

A Riure SL B98707979 49 30 20 99 1r 700,00 €

Amparo 
Ferriol Safont

52658369F 50 30 6,6 86,6
2n 650,00 €

Ismael 
Llagaria 
Berlanga

48441939Y
50 30 5 85

3r 600,00 €

Juan Ramón 
García Sanz

48436187G 46,8 15 10 71,8
4t 550,00 €

Burcafé SL B97086417 48,8 3,8 11,6 64,2 5é 450,00 €

Sonia Perelló 
Bellver

24371127M 48,2 3,3 8,3 59,8
6é 375,00 €

Sergio López 
Valiente

52654757Y 49,2 3,3 6,6 59,1
7é 300,00 €

Patricia Peris 
Miguel

44525325Q 50 1,6 5 56,6
8é 215,00 €

https://sede.burjassot.org/
https://sede.burjassot.org/


 
Document signat electrònicament (RD 1671/2009). La autenticitat d’aquest document pot ser comprovada mitjançant el CSV: 
13523426041027113763 en https://sede.burjassot.org 
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 13523426041027113763 en https://sede.burjassot.org

Segon.- No concedir premi a les següents entitats pels motius que figuren a continuació:

Sol·licitant NIF/DNI Motiu

Anem y Tornem SL B98720683 No obté puntuació suficient (55,2)

María Luisa de Haro Fernández 48443518K No obté puntuació suficient (54,9)

L’Eixereta SL B96900626 No obté puntuació suficient (54,4)

Baños y cocinas Calandín SL B96357983 Fora de termini (negatiu 
Informàtica)

Tercer.- Notificar els interessats per al seu coneixement i als efectes corresponents.

Quart.- Publicar aquesta resolució en el tauler d’anuncis web de l’Ajuntament de Burjassot, 
així com en el portal de transparència d’aquest.

Cinqué.- Comunicar al negociats d’Intervenció i Tresoreria i recaptació la present resolució, 
per al seu coneixement i als efectes corresponents.

 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros (8 PSOE), ACUERDA 
aprobar la propuesta anteriormente transcrita en sus propios términos.

Y para que conste, extiendo la presente a resultas de la aprobación del acta 
correspondiente, de conformidad con lo establecido en el art. 206 del ROFRJ de las 
Entidades Locales, aprobado por RD 2568/1986, con el visto bueno del Sr. Alcalde 
Presidente, en Burjassot  

Visto bueno
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