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DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

Ajuntament de Burjassot
Anunci de l’ Ajuntament de Burjassot sobre extracte de
la convocatòria del XIX Premi Vicent Andrés Estellés de
Poesia. BDNS (Identif.): 481577.
ANUNCI
De conformitat amb el que està previst en els articles 17.3.b i 20.8.a
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es
publica l’extracte de la convocatòria el text complet de la qual es pot
consultar en la Base de Dades Nacional de Subvencions (http://www.
pap.minhap.gob.es/bdnstrans):
Descripció de la Convocatòria:Resolució de Vicepresidència de data
30 d’octubre de 2019 (nº 0376), a través de la qual s’aprova la Convocatòria del XIX Premi Vicent Andrés Estellés de Poesia de Burjassot, en règim de concurrència competitiva.
Participants: Podran participar les persones físiques majors d’edat
que no estiguin incurses en cap de les causes de prohibició establides
en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions. Aquest fet s’haurà d’acreditar prèviament a l’aprovació
de l’acte administratiu. La persona guanyadora de l’edició anterior
no podrà participar en aquesta convocatòria.
Objecte: És objecte d’aquesta convocatòria regular la concessió del
“XIX Premi de Poesia Vicent Andrés Estellés de Burjassot”, la finalitat del qual és fomentar la creació literària i promoure l’ús de la
llengua com a via d’expressió.
Bases reguladores: Ordenança General Reguladora de la Concessió
de Subvencions en matèria de Cultura i Joventut publicada en el BOP
160 de data 21 d’agost de 2019.
Quantia: La dotació del premi és de 9.180,00 €, amb càrrec a la
partida 334 48600 “Premi Vicent Andrés Estellés”, de l’Institut
Municipal de Cultura i Joventut de Burjassot. Aquest import estarà
sotmès a la retenció legal corresponent i a la resta de la normativa
fiscal vigent en el moment del seu lliurament.
Termini de Presentació: El termini de presentació de les obres començarà a comptar 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.
Burjassot, a 12 de novembre de 2019.—L’alcalde, Rafael García
García.
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