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RESOLUCIÓN DE VICEPRESIDENCIA 
 

Resolución: 0376 
Fecha: 30 de octubre de 2019 
Expedientes: UPL-2019-0682 
 

Dña. ESTEFANIA BALLESTEROS MARTINEZ, Vicepresidenta del Instituto Municipal de Cultura 
y Juventud de Burjassot. 
 
 

Visto el informe propuesta técnico, de fecha 08 de octubre de 2019, relacionado con  el proyecto  “XIX 
Premi Vicent Andrés Estellés de Poesia de Burjassot”, 
 

Visto que el Consejo Rector del IMCJB en sesión de 08 de abril de 2019 aprobó la Memoria de Plan 
Estratégico de Subvenciones del IMCJB e incorporó la misma al expediente número UAD-2017-0316 
relativo a la Ordenanza Reguladora de la Concesión de Subvenciones en materia de Cultura y Juventud 
del IMCJB. 

 Visto que el Consejo Rector en sesión de 02 de mayo de 2019 asumió el texto de la Ordenanza 
general reguladora de la concesión de subvenciones en materia de cultura y juventud del IMCJB y 
trasladó el expediente tramitado al Ayuntamiento de Burjassot para que el Pleno, previo los trámites 
oportunos, el Pleno realizará los trámites de aprobación de esta ordenanza. 

 Visto que el Pleno del Ayuntamiento de Burjassot, en sesión de 08 de mayo de 2019 aprobó 
inicialmente esta Ordenanza. 

 Visto que el expediente se sometió al trámite de información pública por plazo de 30 días 
hábiles mediante anuncio en el BOP nº 111 de fecha 11 de junio de 2019. 

 Visto que transcurrido sin alegaciones el plazo de información pública, se elevó 
automáticamente a definitivo el texto de la Ordenanza, publicándose el texto íntegro de la misma en el 
BOP número 160, de fecha 21 de agosto de 2019. 

 

Vista la  Providencia emitida por la responsable del Área de Cultura, Educació i Joventut, de 
fecha 24 de septiembre de 2019, sobre la redacción de les Bases de la Convocatòria del XIX Premi de 
Poesia Vicent Andrés Estellés de Burjassot. 
 

Visto el documento de Intervención de fecha 26 de setembre de 2019, amb nº de RC 
220190001348 y 220190001349, sobre existencia de consignación presupuestaria para atender el gasto 
de  10.980,00 € derivada del contenido  de las Bases de esta convocatoria, concretamente los 
conceptos: 
 

Retribució membres jurat: 1.800€ 
XIX Premio de poesia Vicent Andrés Estellés: 9.180€ 

 
Y de conformidad con la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencions, con Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el cual se aprueba  el Reglamento de esta y en las  Bases de Ejecución del 
Presupuesto Municipal., 
 
  Visto informe jurídico nº 20-2019 de fecha 30/10/2019 sobre Convocatoria de subvención. 

Premios Vicent Andrés Estellés (Premios VAE). 

, 
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H
u
e
l
l
a
 
e
l
e
c
t
r
ó
n
i
c
a
:
 
S
A
q
k
F
t
o
K
T
D
7
j
c
g
v
l
I
A
f
G
f
6
M
y
p
y
C
F
x
q
t
Y

javascript:abreDocumento(%22/bop/drvisapi.dll?LO=00000001a6b7c8d90000000500000022000035d2434f3f50000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&type=application/pdf%22);


Casa de Cultura 
C/ Mariana Pineda, 93-95 
46100 Burjassot 
Tel. 96 316 06 30 
              
PRIMERO. - Aprobar la siguiente propuesta de convocatòria del  XIX Premi Vicent Andrés Estellés de 

Poesia de Burjassot, tal como se detalla a continuación:  

PROPOSTA DE CONVOCATÒRIA DEL XIX PREMI VICENT ANDRÉS ESTELLÉS DE 

POESÍA DE BURJASSOT. 

Mitjançant acord del Ple de l’Ajuntament de Burjassot, de data 8 de maig de 2019, es va 

aprovar inicialment l’Ordenança General Reguladora de Subvencions en matèria de Cultura i 

Joventut de l’IMCJB, el text definitiu de la qual es va publicar en data 21 d’agost de 2019 en el 

Butlletí Oficial de la Província. En aquesta norma s’estableixen les bases reguladores de la 

concessió de subvencions per part de l’organisme autònom, conforme als principis d’igualtat, 

no discriminació, publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, eficàcia i eficiència, 

recollits en la Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions. 

Article 1. Objecte 

És objecte de la present convocatòria la regulació de la concessió del XIX Premi Vicent Andrés 

Estellés de Poesia de Burjassot, la finalitat del qual és fomentar la creació literària i promoure 

l’ús de la llengua com a via d’expressió. 

Article 2. Beneficiaris 

Podran participar en la convocatòria les persones físiques majors d’edat que no estiguen 

incurses en alguna de les causes de prohibició per a obtenir la condició de persones 

beneficiàries que estableix l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 

Subvencions. A aquest efecte i amb caràcter previ a l’aprovació de l’acte administratiu de 

concessió del guardó, les persones que resulten premiades hauran d’acreditar no trobar-se 

incurses en cap de les prohibicions previstes en el citat article, així com estar al corrent de les 

seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.  

Cada participant podrà presentar-hi una sola obra. 

La persona guanyadora de l’edició anterior no podrà participar en la present convocatòria. 

 

Article 3. Presentació de sol·licituds, obres i documentació. 

La sol·licitud, dirigida al President del IMCJB, es realitzarà de la manera següent:  

1. Un sobre amb quatre còpies de l’obra. Tant al sobre com a cadascuna de les còpies, 

únicament es farà constar el títol del treball i en cap cas el nom de l’autor/a. També s’hi 

adjuntarà una còpia del treball en suport digital (llapis USB). 
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2. Un altre sobre amb el nom, l’adreça, telèfon de contacte, correu electrònic i fotocòpia del DNI 

de l’autor / a.  

La presentació d’originals comporta l’acceptació íntegra d’aquestes bases i dels drets i 

obligacions que se’n deriven. 

El termini de presentació de les obres començarà l’endemà de la publicació de l’extracte de la 

Convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província i finalitzarà el 30 de desembre de 2019. 

Les obres hauran d’adreçar-se a L’Institut Municipal de Cultura i Joventut de Burjassot, Carrer 

Mariana Pineda 93-95, 46100, Burjassot, València, per correu certificat o de forma presencial, 

per Registre d’Entrada de l’IMCJB, o en qualsevol dels llocs que, amb caràcter general, 

reconeix l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de 

les Administracions Públiques.  

Article 4. Procediment de concessió 

La present convocatòria serà aprovada per l´òrgan competent i es tramitarà en règim de 

concurrència competitiva. 

Tindrà la consideració de concurrència competitiva el procediment a través del qual la 

concessió del premi es realitza mitjançant la comparació de les sol·licituds presentades, amb la 

finalitat d’establir una prelació entre elles, atenent als criteris de valoració establerts en l’article 

5 d’aquesta convocatòria. 

Instrucció del procediment 

L’òrgan instructor estarà conformat per l’Alcalde – President de l’IMCJB o pel regidor en qui 

delegue. 

El jurat estarà compost per tres persones expertes en el món de la cultura, la literatura i la 

poesia, una de les quals serà l’autor / a de l’obra guanyadora en l’edició anterior.  

La identitat de les persones que componen el jurat es farà pública en la pàgina web municipal. 

El jurat queda facultat per a resoldre qualsevol incidència que puga presentar-se en el 

transcurs de les deliberacions i la decisió serà inapel·lable i s’adoptarà per unanimitat o per 

majoria simple.  

El jurat podrà proposar deixar desert el premi mitjançant un acord motivat. 

El jurat elevarà la proposta, que serà vinculant, a l’òrgan instructor. 
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Resolució Final 

No es podrà adoptar cap resolució fins que no s'acredite l'existència de consignació 

pressupostària suficient en l’expedient. Es comprovarà a més: 

a) La competència de l'òrgan administratiu concedent. 

b) La tramitació del procediment de concessió d'acord amb les normes 

c) La fiscalització prèvia dels actes administratius de contingut econòmic. 

d) L'aprovació de la despesa per l'òrgan competent. 

Aprovada la proposta de resolució definitiva, i d'acord amb el que es preveu en la legislació 

vigent i en la present ordenança, l'Alcalde- President de l’IMCJB resoldrà el procediment 

motivadament i, en tot cas hauran de quedar acreditats els fonaments de la resolució que 

s'adopte i els compromisos assumits pel beneficiari. 

El termini màxim per a resoldre i notificar-la resolució del procediment no podrà excedir de sis 

mesos. El venciment d'aquest termini màxim sense haver-se notificat la resolució legitima als 

interessats donarà per desestimada per silenci administratiu les sol·licituds. 

 La resolució del procediment es notificarà als interessats d'acord amb el que preveu la 

legislació vigent. 

La proposta de resolució definitiva haurà de contenir:  

- La relació de participants. 

- La quantia del premi. 

- Especificació de l’avaluació i dels criteris utilitzats per a efectuar-la.  

En cas que el beneficiari renunciés al premi, l'òrgan concedent acordarà, sense necessitat 

d'una nova convocatòria, la concessió del premi al sol·licitant següent a aquell en ordre de 

puntuació. 

 Aquesta opció es comunicarà a l’interessat perquè accedisca a la proposta en el termini 

improrrogable de deu dies. Una vegada acceptada la proposta, l'òrgan administratiu dictarà 

l'acte de concessió i procedirà a la seua notificació en els termes establerts en la Llei General 

de Subvencions i en el Reglament de desenvolupament. 

Article 5. Condicions tècniques de les obres 
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1. Les obres hauran de ser originals i inèdites en tota la seua extensió. Els treballs estaran 

escrits en valencià o en qualsevol altra variant de la llengua, sense límit respecte de l’estil o la 

temàtica, sempre que respecten els drets protegits per la Constitució. 

2. Les obres hauran d’estar escrites a ordinador, amb un tipus de lletra llegible, de grandària 

igual o superior a 12 punts, a doble espai i per una sola cara. 

3. Els treballs tindran l’extensió habitual dels volums de poesia. 

4. El lliurament del premi es realitzarà durant un acte públic, organitzat a l’efecte per L’IMCJB. 

El guanyador / a del premi es compromet a col·laborar en aquells actes que els organitzadors 

consideren escaients.  

Article 6. Criteris de Valoració:  

D’acord amb l’Annex III de l’Ordenança General Reguladora de la Concessió de Subvencions 

en Matèria de Cultura i Joventut de l’IMCJB, els criteris que els membres del jurat tindran en 

compte per a la valoració de les obres presentades, amb un màxim de 10 punts, seran els 

següents: 

 Interès i coherència: Fins a 3 punts. 

 Creativitat i originalitat: Fins a 3 punts. 

 Claredat expositiva i estructura del text: Fins a 3 punts. 

 Ús correcte de la sintaxi i les normes ortogràfiques: Fins a 1 punt. 

Article 7. Quantia i finançament dels projectes subvencionables 

1. S’atorgarà un únic premi de poesia a una sola obra.  

2. L’import d’aquest serà de 9.180,00 € i es farà efectiu amb càrrec al crèdit del pressupost 

vigent de la partida municipal 33448600 “Premi Vicent Andrés Estellés”. 

3. L’IMCJB es reserva el dret de publicar el text premiat, en la seua primera edició, sense 

prejudici que l’autor o autora concerte la seua edició i distribució per altres mitjans.  

Article 8. Termini de resolució i publicació 

La resolució de la present convocatòria, així com la seua notificació als interessats, tindran lloc 

en un termini màxim de sis mesos des de la data de publicació.  

Transcorregut el termini assenyalat sense que s’haja produït resolució expressa, s’entendrà 

que les sol·licituds han sigut desestimades, als efectes previstos per l’article 25 de la Llei 

39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.  
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Així mateix, la resolució es farà pública en el Tauler d’Anuncis de l’IMCJB,  i en les pàgines web 

municipals. 

L’acte de resolució posa fi a la via administrativa i podrà ser recorreguda potestativament en 

reposició o bé es podrà plantejar recurs contenciós – administratiu segons estableixen els 

articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de 

les Administracions Públiques i els articles 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 

Reguladora de la Jurisdicció Contenciós – Administrativa. 

Article 9. Drets sobre les obres. 

La participació en la convocatòria implica la cessió dels drets sobre l’obra, sense necessitat 

d’autorització posterior.  

La presentació d’una obra comporta que l’autor no té compromesos els seus drets d’edició i 

que no ha estat presentada a cap altre concurs pendent d’adjudicació.  

Els originals no guardonats es destruiran una vegada publicat el veredicte del jurat.  

Article 10. Incompatibilitat amb altres premis i ajudes.  

La concurrència a la convocatòria és incompatible amb l’obtenció d’altres premis o ajudes per 

al mateix projecte. 

Article 11. Règim jurídic 

Per a tot allò no regulat en les presents Bases serà aplicable l’establert en les Bases 

d’Execució del Pressupost General de Subvencions; en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 

General de Subvencions; en el TD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de 

la citada Llei i en altra legislació d’aplicació.  

 

SEGUNDO -: Publicar  esta convocatoria en el BOP  por vía de la Base de Datos Nacional de 

Subvenciones, en la página web de l’IMCJB y en el tablón de Anuncios del IMCJB.  

 

 
 

 
Y dése cumplimiento a la presente Resolución. 

 
LA VICEPRESIDENTA IMCJB      POR LA  SECRETARÍA DEL IMCJB 
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Estefanía BALLESTEROS MARTÍNEZ     José Rafael ARREBOLA SANZ 
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