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DISPOSICIONS PRELIMINARS
Els veïns i veïnes de la Vila d’Olocau, a títol individual o col·lectiu, treballen fermament per la
millora de les condicions vitals del seu poble, i perquè dia després de dia és més conegut,
tant en l'àmbit comarcal com a l'autonòmic i estatal.
Un esforç continuat en les formes i en el temps que moltes vegades no obté cap recompensa
més enllà de veure que el seu poble és reconegut i avaluat per les diferents instàncies oficials
i pel comú de les persones, doncs a poc a poc s'incrementa el nombre de visitants que ens
cerquen per a gaudir dels nostres paratges, de l'entorn i la cultura olocauines, i que ho fan
atrets, en bona part, per la tasca duta a terme per diferents persones, associacions, entitats,
empreses i administracions públiques.
És just que tant les persones com les associacions, empreses, institucions i administracions
públiques, obtinguen dels habitants del municipi i del seu ajuntament el reconeixement
institucional per la seua tasca i l'agraïment públic pel seu esforç i dedicació en la millora de
l'entorn comú.
L'atorgament de premis i distincions ha d'utilitzar-se per a dinamitzar les relacions socials i
ser un estímul per a seguir treballant de cara a la potenciació del nostre poble. És per açò
que ha de sotmetre's a criteris de racionalitat de tal manera i forma que es puga avaluar la
concessió en cada cas, evitant la precipitació a l'hora de designar als premiats.
Triar a aquelles persones i institucions que siguen mereixedores d'aqueix reconeixement
institucional i de l'agraïment públic, deu ser una tasca seriosa i objectiva, que prestigie als
premis tant com a les persones premiades per la rellevància pública d'aquests.
És clar que aqueixa tasca, dotar de reconeixement els premis Nauiba Nou d'octubre Vila
d’Olocau no és un treball de dos dies, sinó que cal la continuïtat i el manteniment en el
temps perquè açò siga possible.

Aqueix fet, el de no obtenir fins al moment cap reconeixement que el dels més propers,
familiars i amics dels interessats, és el que anima a l'Ajuntament de la Vila d’Olocau, a
promoure la institucionalització dels Premis Nauiba 9 d'Octubre Vila d’Olocau.
Com proposar els premiats i premiades, tant si són individuals com si són associacions,
empreses, institucions o administracions públiques i quin deu ser el procediment per a
nomenar-los és l'objecte d'aquest Reglament, proposat i redactat per la Regidoria de
Participació Ciutadana, basat en un acord del Grup de Treball Festes d'Olocau i confirmat pel
Consell de Participació Ciutadana.

TÍTOL I. DELS PREMIS
Article 1. Del nom dels premis.
El nom dels premis serà «Premis Nauiba Nou d’octubre Vila d’Olocau».
Article 2. Objectiu dels premis
Els Premis Nauiba Nou d’octubre Vila d’Olocau persegueixen pel seu atorgament, diferents
objectius. El primer, com no pot ser d'una altra manera, és el reconeixement institucional i
l'agraïment públic als premiats. El segon, com el seu nom indica és potenciar el coneixement
d'un lloc emblemàtic per al poble d'Olocau i estendre-ho a tot el nostre límit geogràfic i més
enllà, al mateix temps que se li dóna rellevància política i institucional en una festa de tots
els valencians i valencianes com és el Dia del País Valencià.
Article 3. Qui pot ser premiat
Podran ser premiats segons els seus mèrits, els següents.
- Persones de qualsevol sexe i condició.
- Associacions sense ànim de lucre.
- Institucions, Entitats i administracions públiques.
- Empreses privades.
No podran optar als Premis Nauiba Nou d’octubre Vila d’Olocau, aquelles persones que
estiguen exercint un càrrec públic durant el seu mandat electoral i deuran passar almenys,
dos anys després de deixar de ser-ho, per a ser nominats.
Article 4. Dels mèrits
Podran ser nomenats per a rebre els Premis Premis Nauiba Nou d’octubre Vila d’Olocau totes
aquelles persones, associacions, empreses, entitats, institucions o administracions públiques
que s'hagen distingit per la seua tasca indubtable i continuada a favor del poble, tant per la
seua revaloració i potenciació, com pels resultats de reconeixement públic del nostre poble
i el seu entorn.

TÍTOL II . DEL MÈTODE
Article 5. De les candidatures
Podran proposar candidatures als Premis Nauiba Nou d’octubre Vila d’Olocau les següents
persones i associacions:
- Els partits polítics amb representació en el consistori.
- Les associacions del municipi sempre que estiguen inscrites en el Registre Municipal
amb, almenys, sis mesos d'antiguitat en el moment de la presentació de la
candidatura.
- Qualsevol persona resident en el municipi, sempre que la seua proposta es canalitze
mitjançant una de les associacions inscrites en el Registre Municipal d'Associacions.

Article 6. De la presentació de candidatures
Les candidatures seran presentades mitjançant escrit presentat al Registre d'Entrada pels
Grups Municipals, els Partits Polítics i les Associacions amb capacitat per poder fer-ho.
L'escrit serà raonat amb l'especificació i explicació dels mèrits aconseguits per la candidatura
a
presentar.
El termini de presentació de candidatures s'iniciarà l'1 de maig i finalitzarà el 30 de juny de
cada
any.
Les candidatures, siguen presentades pels partits polítics o les associacions, es faran per
Registre d'entrada dirigides a la «Comissió d’Avaluació i Designació dels Premis Nauiba Nou
d’Octubre Vila d’Olocau».
Article 7. De la proclamació dels candidats
De totes les propostes presentades, seran nomenats candidats als premis independentment
que siga qui siga, segons estableix l'article 3, tan sols dos d'elles.
L'Ajuntament de la Vila d’Olocau triarà una, que ho serà per designació municipal.
L'altre candidat o candidata serà una terna de tres que l'Ajuntament designarà per a aqueix
fi, mitjançant resolució de la Comissió d'Avaluació i Designació dels Premis Nauiba Nou
d'Octubre Vila d'Olocau.
Art. 8. De la votació popular.
Podran votar totes aquelles persones majors d'edat que estiguen empadronats al municipi
d'Olocau.
El termini de votació popular no podrà ser superior al 15 de setembre, per tal que
l'Ajuntament dispose del temps necessari per organitzar l'entrega. De les tres candidatures
proposades, es podrà votar només una d'elles.
El mètode de votació serà telemàtic, mitjançant una aplicació dissenyada a l'efecte, a la que
s'accedirà des de la pàgina web municipal. Aquelles persones que, per causa de l'edat o
altres circumstàncies no disposen d'accés a internet, podran votar des de l'Ajuntament que,
per a complir aquest mandat, designarà una persona que atenga i ajude a la persona

interessada per a que puga exercir el seu dret a vot.
L'aplicació així dissenyada comptabilitzarà els vots emesos al temps de ser-ho, finalitzant el
recompte tanmateix com el termini de votació i lliurant, automàticament, un correu
electrònic amb el resultat de la votació al Regidor/a de Participació Ciutadana.
Aquest resultat també podrà ser-hi entregat al mateix temps, si així ho demanen, a la resta
d'integrants de la comissió. Encara que coneixedors del resultat de la votació, els posseïdors
d'eixa informació es comprometen a no difondre el nom del guanyador fins al mateix dia
del lliurament dels premis.
Article 9. De la designació municipal
L'Ajuntament de la Vila d’Olocau crearà una Comissió que serà l'encarregada d'avaluar les
candidatures i designar aquella premiada directament per l'Ajuntament i, també, les altres
tres candidatures de les quals eixirà la premiada per votació popular.
Article 10. De la Comissió d'Avaluació
La Comissió d'Avaluació i Designació dels Premis Nauiba Nou d’Octubre Vila d’Olocau, estarà
formada per l'Alcalde o Alcaldessa, que actuarà com a President o Presidenta de la Comissió,
el Regidor o Regidora de Participació Ciutadana que actuarà com a Vicepresident o
Vicepresidenta, el Regidor o Regidora d'Hisenda, un o una representant de cadascun dels
Partits Polítics amb representació municipal i dos representants del Consell de Participació
Ciutadana.
La Comissió d'Avaluació i Designació dels Premis Nauiba Nou d’Octubre Vila d’Olocau, es
reunirà en sessió ordinària per a fer les seues deliberacions en un termini no superior a un
mes després de finalitzar el de presentació de candidatures.
La Comissió d'Avaluació i Designació dels Premis Nauiba Nou d’Octubre Vila d’Olocau, es
reunirà en sessió extraordinària totes les vegades que considere convenients, sempre que
les seues deliberacions no s'estenguen més d'un mes des de la primera reunió i comunicarà
a l'Ajuntament, amb una resolució, les tres candidatures per traure a votació popular.
Art. 11. De la Proclamació dels Premiats i Premiades
La Comissió d'Avaluació i Designació dels Premis Nauiba Nou d'Octubre Vila d'Olocau es
reunirà, com a màxim, una setmana després de finalitzat el termini de votació popular i, a la
vista del resultat, proclamarà a la persona, associació, empresa o entitat guanyadora del
guardó.
La comissió farà saber a l'Ajuntament del resultat de la votació popular, mitjançant el
lliurament d'una resolució amb del nombre de vots emesos i els rebuts per cadascú dels
candidats o candidates presentats fent, així mateix, menció de les irregularitats, si hi
haguessin, i la solució adoptada per a cadascuna d'elles.

TÍTOL III. CARACTERÍSTIQUES DELS PREMIS
Article 12. Del lliurament dels premis
Els premis Premis Nauiba Nou d’Octubre Vila d’Olocau, es lliuraran el dia nou d'octubre al

temps de l'acte institucional de celebració del dia del País Valencià o Comunitat Valenciana.
Article 13. De la dotació del premi
El premi que rebrà cadascuna de les persones premiades, associacions, entitats, empreses,
institucions i administracions públiques, consistirà en una figura de bronze o un altre
material, que represente a Nauiba, el guerrer del Puntal dels Llops.
Disposició transitòria
Mentre el present reglament segueix el seu tràmit i amb l'objectiu que l'edició del present
any de la festa del «Nou d’Octubre» puga ser, al mateix temps, la dels Primers «Premis
Nauiba Nou d’Octubre Vila d’Olocau», el termini de presentació de candidatures serà des
del mateix dia de l'inici del procés d'aprovació fins al dia trenta d'agost.
Disposició final
Aquest Reglament entrarà en vigor amb totes les seues conseqüències l'endemà de la seua
publicació definitiva en el Butlletí Oficial de la Província.

