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Excel·lentíssima Diputació Provincial de València
Inclusió Social, Teatres i Memòria Històrica
Anunci de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de 
València sobre acord de la Junta de Govern, de 16 de 
febrer de 2021, pel qual s’aprova la concessió dels 
premis a programes i activitats en l’àmbit de la memòria 
democràtica, desenrotllats per centres educatius de 
secundària i batxillerat de la província, per al curs 
escolar 2020 -2021.
Anuncio de la Excelentísima Diputación Provincial de 
València sobre acuerdo de la Junta de Gobierno, de 16 
de febrero de 2021, por el que se aprueba la concesión 
de los premios a programas y actividades en el ámbito 
de la memoria democrática, desarrollados por centros 
educativos de secundaria y bachillerato de la provincia, 
para el curso escolar 2020 -2021.

ANUNCI
«Havent donat compte de l’expedient 293/20/MIT que tramita la 
Delegació de Memòria Històrica relatiu a la convocatòria per a la 
concessió dels premis a programes i activitats en l’àmbit de la Memòria 
democràtica, desenrotllats per centres educatius de secundària i batxi-
llerat de la província de València, per al curs escolar 2020 -2021.
Atés que per decret del President número 7618, de data 28 d’agost 
de 2020, va ser aprovada la convocatòria del Premi esmentat, 
publicant-se en el Butlletí Oficial de la Província, número 177, de 
data 14 de setembre de 2020.
Atés que finalitzat el termini de presentació dels projectes, aquests 
van ser admesos a concurs per Decret del Diputat delegat de Memòria 
Històrica, número 10787, de 27 de novembre de 2020, mitjançant 
el qual s’acordava també integrar el jurat que ha de jutjar el concurs 
públic per a la concessió d’aquests premis, publicant-se en el 
Butlletí Oficial de la Província, número 234, de data 4 de desembre 
de 2020.
Atès que amb dates 16 i 22 de desembre de 2020 es va reunir el 
jurat qualificador encarregat de valorar els projectes, d’acord amb 
els criteris establits en la convocatòria, resultant les puntuacions que 
s’indiquen a continuación:

Centre Puntuació
IES Doctor Faustí Barberá.- Alaquàs 36,75 
Colegio VAMAR.- Alfafar 30,5
IES La Hoya de Buñol.- Buñol 48,5
Col·legi La Concepció.- Ontinyent 32
IES El Quint.- Riba roja del Túria 36,75
IES Dr. Lluis Simarro Lacabra.- Xàtiva 37

Atès el que es disposa en l’ordinal Quart de la convocatòria, que 
estableix que: En el cas que la quantitat sol·licitada pel projecte 
premiat en primer lloc no aconseguisca els 25.000 euros, el jurat 
determinarà el repartiment del pressupost restant entre un màxim de 
tres projectes en atenció a la valoració obtinguda.
 Vista la proposta formulada pel jurat qualificador, a aquest efecte 
constituït i l’informe d’Intervenció favorable.
Vist el decret de la Presidència número 11284, de data 4 d’octubre de 
2019, apartat primer, epígraf segon, pel qual és delega l’atorgament 
de premis subjectes a pública concurrència a la Junta de Govern.
S’acorda:
Primer. Adjudicar els premis de Memòria Històrica 2021 als següents 
projectes i beneficiaris: 
1er premi, dotat amb 8.300 euros, al projecte Memòria Històrica i 
Democràtica en els aules: repressió i exili, presentat per l’IES La 
Hoya de Buñol.
2n premi, dotat amb 7.000 euros, al projecte Exili i deportació 
republicana: Els xativins deportats a Mauthausen, presentat per l’IES 
Dr. Lluis Simarro Lacabra, de Xàtiva.
3er premi, dotat amb 4.850 euros cada u, per als projectes 
següents:
La Memoria de los dedos, presentat per l’IES Doctor Faustí Barberà, 
d’Alaquàs.
La Memòria Democràtica en l’Escola, presentat per l’IES El Quint, 
de Riba-roja del Túria.

Segon. Disposar el gasto per l’import de 25.000 euros, que haurà 
de fer-se efectiu amb càrrec a l’aplicació pressupostària 640 33411 
481.00 del vigent Pressupost de Gastos de la Corporació, a favor dels 
beneficiaris següents i per les quanties indicades: 
IES La Hoya de Buñol (Q9655439I): 8.300 €
IES Dr. Lluïs Simarro Lacabra (Q9655473H): 7.000 €
IES Dr. Faustí Barberà (Q9655240A): 4.850 €
IES El Quint (S4600059B): 4.850 €
Tercer. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província, 
per al seu coneiximent general».
En València, a 18 de febrer de 2021.—El secretari general, Vicente 
Boquera Matarredona.

ANUNCIO
«Dada cuenta del expediente 293/20/MIT que tramita la Delegación de 
Memoria Histórica relativo a la convocatoria para la concesión de los 
premios a programas y actividades en el ámbito de la Memoria democrá-
tica, desarrollados por centros educativos de secundaria y bachillerato 
de la provincia de Valencia, para el curso escolar 2020 -2021.
Atendido que por decreto del Presidente número 7618, de fecha 28 de 
agosto de 2020, fue aprobada la convocatoria del Premio mencionado, 
publicándose en el Boletín Oficial de la Provincia, número 177, de 
fecha 14 de septiembre de 2020.
Atendido que finalizado el plazo de presentación de los proyectos, 
éstos fueron admitidos a concurso por Decreto del Diputado delegado 
de Memoria Histórica, número 10787, de 27 de noviembre de 2020, 
mediante el que se acordaba también integrar el jurado que ha de 
juzgar el concurso público para la concesión de estos premios, 
publicándose en el Boletín Oficial de la Provincia, número 234, de 
fecha 4 de diciembre de 2020.
Atendido que con fechas 16 y 22 de diciembre de 2020 se reunió 
el jurado calificador encargado de valorar los proyectos, de acuerdo 
con los criterios establecidos en la convocatoria, resultando las 
puntuaciones que se indican a continuación:

Centro Puntuación
IES Doctor Faustí Barberá.- Alaquàs 36,75 
Colegio VAMAR.- Alfafar 30,5
IES La Hoya de Buñol.- Buñol 48,5
Col·legi La Concepció.- Ontinyent 32
IES El Quint.- Riba roja del Túria 36,75
IES Dr. Lluis Simarro Lacabra.- Xàtiva 37

Atendido lo dispuesto en el ordinal Cuarto de la convocatoria, que 
establece que: En el caso de que la cantidad solicitada por el proyecto 
premiado en primer lugar no alcance los 25.000 euros, el jurado 
determinará el reparto del presupuesto restante entre un máximo de 
tres proyectos en atención a la valoración obtenida.
Vista la propuesta formulada por el jurado calificador, a tal efecto 
constituido y el informe de Intervención favorable.
Visto el decreto de la Presidencia número 11284, de fecha 4 d octubre 
de 2019, apartado primero, epígrafe segundo, por el que se delega el 
otorgamiento de premios sujetos a pública concurrencia a la Junta 
de Gobierno.
Se acuerda:
Primero. Adjudicar los premios de Memoria Histórica 2021 a los 
siguientes proyectos y beneficiarios: 
1er premio, dotado con 8.300 euros, al proyecto Memòria Històrica 
i Democràtica en les aules: repressió i exili, presentado por el IES 
La Hoya de Buñol.
2º premio, dotado con 7.000 euros, al proyecto Exili i deportació 
republicana: Els xativins deportats a Mauthausen, presentado por el 
IES Dr. Lluis Simarro Lacabra, de Xàtiva.
3er premio, dotado con 4.850 euros cada uno, para los siguientes 
proyectos:
La Memoria de los dedos, presentado por el IES Doctor Faustí 
Barberà, d’Alaquàs.
La Memòria Democràtica en l’Escola, presentado por el IES El Quint, 
de Riba-roja del Túria.
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Segundo. Disponer el gasto por importe de 25.000 euros, que deberá 
hacerse efectivo con cargo a la aplicación presupuestaria 640 33411 
481.00 del vigente Presupuesto de Gastos de la Corporación, a favor 
de los siguientes beneficiarios y por las cuantías que se indican: 
IES La Hoya de Buñol (Q9655439I): 8.300 €
IES Dr. Lluïs Simarro Lacabra (Q9655473H): 7.000 €
IES Dr. Faustí Barberà (Q9655240A): 4.850 €
IES El Quint (S4600059B): 4.850 €
Tercero. Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la 
Provincia, para general conocimiento».
En València, a 18 de febrero de 2021.—El secretario general, Vicente 
Boquera Matarredona.
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