
Unitat: Area de Sanitat, Polítiques Saludables, Relacions Internacionals i Gent 
Gran
Assumpte.: Aprovació bases del “I Premi Valors Actius en la Gent Gran”

DECRET DE L’ALCALDIA

Vist que la societat actual necessita més que mai la participació de les persones grans 
perquè tenen molt  a aportar-nos i  necessitem que siguen un pilar  fonamental  i  un 
referent per les futures generacions a la vegada que gaudisquen al màxim d’aquesta 
etapa vital. 

Vist que la Regidoria de la Gent Gran, vol fomentar el treball que dia a dia fan les 
persones grans i es pel que vol reconèixer i distingir públicament, a més de donar a 
conèixer l’actitud positiva que aporta un valor especial a elles mateixes i/o a la societat, 
havent-se elaborat a aquest efecte unes bases reguladores del I Premi Valors Actius 
en la Gent Gran.

Pel que fa a l'òrgan competent per a l’aprovació d’aquestes bases, la Llei 5 / 2010, de 
28 de maig, de la Generalitat, estableix l'aplicació al municipi de Gandia del Règim 
d'Organització dels municipis de gran població, d'acord amb el que estableix el títol X 
de la Llei 7 / 1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL), per  
tant, d'acord amb els articles 124.4.i) de la referida Llei de Bases i el 41.149 del RD 
2568/1986,  de  28  de  novembre,  li  competeix  a  aquesta  Alcaldia  decidir  sobre  la 
qüestió plantejada, delegant, per resolució núm. 2015-3870, de 03 de juliol de 2015, 
modificada  per  resolució  núm  2015-6605,  de  25  d’abril  de  2015,  les  atribucions 
d’aquesta matèria a favor de la Regidora Delegada Liduvina Gil Climent. 

RESOLC

PRIMER.-  Aprovar les bases del “I PREMI VALORS ACTIUS EN LA GENT GRAN”, 
amb els següent contingut:

“BASES DEL “I PREMI   VALORS ACTIUS   EN LA GENT GRAN”

Amb el  premi VALORS ACTIUS EN LA GENT GRAN volem reconéixer  i  distingir 

públicament,  a més de donar a conéixer, el testimoni de persones amb més de 60 

anys que, amb una actitud positiva, aporten un valor especial a elles mateixes i/o a la 

societat, a aquelles persones que, a través de la  seua experiència en l’àmbit quotidià, 

serveixen d’estímul per a la resta de persones grans.



La societat necessita més que mai la participació de les persones grans, perquè tenen 

molt  a  aportar-nos.  Necessitem  que  continuen  aprenent  els  seus  coneixements  i 

necessitem, sobretot, per a ells i el seu entorn, que gaudisquen al màxim d’aquesta 

etapa vital.

La seua experiència i talent són els pilars sobre els quals s’edifica el futur dels nostres 

fills/es i néts/es.

Amb  aquesta  premissa,  volem  fer  un  homenatge,  un  reconeixement  a  totes  les 

persones majors actives i positives. 

El premi:

Dos premis a les persones majors de l'any, en reconeixement a la seua trajectòria en l

´àmbit de la vida social, cultural, política, laboral o econòmica. 

Amb aquest efecte, s'entendrà per persona major la persona física que tinga 60 anys o 

més.

Primer premi: consistirà de gaudir d’un cap de setmana, per a dos persones, en un 

hotel o balneari de la Comunitat Valenciana.

Segon premi: Una tauleta tàctil

 El  concurs  tindrà  lloc  del  6  d‘abril  al  5  de  maig, per  a  la  presentació  de 

candidatures.
 Les votacions populars s’iniciaran el  6 de maig i clouran el 21 de maig, en 

l’enllaç que hi haurà en la pàgina web municipal http://www.gandia.org  . 
 També, es podrà votar directament als centres municipals de convivència de 

persones majors de Corea i de Roís de Corella.
 La valoració del jurat es realitzarà el 30 de maig.

 El  lliurament  dels premis tindrà  lloc durant  la  celebració  de la  IV Fira dels 

Majors, el dia 2 de juny.

 Els dos relats premiats seran publicats en la web de l´Ajuntament.

Requisits per participar:

 Persona física  a partir de 60 anys, empadronada a Gandia.

http://www.gandia.org/


 Es presentarà un relat escrit que explique el testimoni del candidat o candidata 

protagonista, que podrà ser elaborat pel mateix protagonista o per una altra 

persona que l’elabore en nom d’ell.
 Els  testimonis  han  de  ser  originals,  elaborats  expressament  per  a  aquest 

concurs, i no han d'haver estat divulgats anteriorment.
 La valoració dels testimonis estarà subjecta als criteris següents:

• Exemplaritat de l'experiència per a altres persones grans, per a joves 

i per a la societat en general.
• Qualitat en la redacció de l'escrit.
• Emocionalitat de l'experiència.
• Esperit de superació personal.

 A  l’escrit,  haurà  d'explicar-se  l'experiència  aportada  per  la  persona 

protagonista.
 El text no podrà superar una longitud màxima de 2 pàgines en format Arial 12, 

amb interlineat 1,5, que equival a 4.200 caràcters amb espais.
 L'escrit no haurà d'incloure dades de tipus personal (adreça, DNI o altres dades 

de caràcter individual i privat).
 Anirà  acompanyat  d’una  fotografia  de  la  persona  protagonista:  un  retrat  o 

realitzant l'activitat descrita en el text.
 La imatge haurà de tindre una extensió .jpg o .png i una grandària no superior a 

5 Mb.
 Adjunta  al  testimoni  i  la  fotografia,  es  presentarà  la  sol·licitud  per  poder 

participar, on figuraran les dades de la persona que participa.
 En cap cas, es podran atorgar aquests premis a aquelles persones majors que 

hagen estat guardonades en edicions anteriors.
 La candidatura amb el relat, la fotografia, més el nom, els cognoms i el telèfon 

de contacte, es presentaran, per correu electrònic, a salutimajors@gmail.com
 A partir del dia 6 de maig, es publicaran els relats presentats i es podran llegir 

en un enllaç que hi haurà en la pàgina web municipal  http://www.gandia.org. 

També es podrà llegir en suport paper, directament als centres municipals de 

convivència de persones majors de Corea i de Roís de Corella.

El Jurat:

La valoració d’aquest premi es realitzarà mitjançant dos procediments:

1. Votació popular, a través d'un enllaç que hi  haurà en la pàgina web municipal 
http://www.gandia.org i,  directament,  en  suport  paper  als  centres  municipals   de 
convivència de persones majors de Corea i de Roís de Corella.

http://www.gandia.org/
http://www.gandia.org/
mailto:salutimajors@gmail.com


Per  a  votar,  caldrà  estar  empadronat  a  Gandia, i  únicament  es podrà  votar  una 

vegada per persona i experiència. Per al control de la votació, se sol·licitarà el DNI i 

la data de naixement.

A partir  d’aquesta  votació  popular,  s’obtindran les històries més votades,  les quals 

seran valorades per un jurat.

2. Valoració d´un Jurat:  una vegada designats els finalistes, el  jurat, compost per 

quatre  membres designats per  l’Ajuntament  de Gandia,  a  més de 2  membres del 

Consell d’Usuaris de cadascun dels centres de convivència per a persones majors de 

Gandia, serà l’encarregat de triar els guanyadors del  I PREMI VALORS ACTIUS EN 

LA GENT GRAN i valorarà, principalment:

• Exemplaritat de l'experiència per a altres persones grans, per a joves 

i per a la societat en general.
• Qualitat en la redacció de l'escrit.
• Emocionalidat de l'experiència.
• Esperit de superació personal.”

SEGON.- Realitzar la corresponent convocatòria pública insertant aquestes bases en 
el tauler d’anuncis de l’Edifici Consistorial i en la web municipal. 

Gandia,  6 d’abril de 2017

LA PRESENTA DE LA JUNTA DE  DISTRICTE 
DE ROÍS DE CORELLA I ADJACENTS

(Decret nº 3844 de 02/07/15 
LIDUVINA GIL CLIMENT

(Firmat electrònicament)

EL SECRETARI GENERAL DEL PLE
(R. Conselleria de la Presidència 13/12/12 

DOCV 26/12/12)
LORENZO PÉREZ SARRIÓN

 (Firmado electrónicamente)
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