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Referencia: 2022/1G/PVAE

Procedimiento: Gestión de la convocatoria y concesión de PREMIOS DE POESÍA VICENT ANDRÉS 
ESTELLÉS

Interesado:  
Representante:  
JUVENTUD, EDUCACIÓN Y CULTURA

José Rafael Arrebola Sanz, Vicesecretario del Ayuntamiento de Burjassot -

CERTIFICO: Que La Junta de Gobierno Local en su sesión del día 4 de abril de 2022 adoptó 
el siguiente acuerdo:  

13. JUVENTUD, EDUCACIÓN Y CULTURA.
Expediente: 2022/1G/PVAE.

 CONVOCATORIA DEL XXIº PREMIO DE POESÍA VICENT ANDRÉS ESTELLÉS DE 
BURJASSOT PARA EL EJERCICIO 2022. 
 

 Visto el interés de este Ayuntamiento en convocar el Premio de Poesía Vicent Andrés 
Estellés de Burjassot,

De conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza General Reguladora de Subvenciones del 
Ayuntamiento de Burjassot, en la que se establecen las bases reguladoras de la concesión 
de subvenciones en materia de cultura y juventud en su Anexo VI,

Visto el informe de Intervención de fecha 04/03/2022 con nº de RC 12022000002984, sobre 
existencia de consignación presupuestaria para atender el gasto al que ascienden las 
citadas ayudas por un importe total de 9.000,00.-€,

Visto el informe técnico, de fecha 25 de marzo de 2022, así como el informe jurídico 
favorable de fecha 28 de marzo de 2022,

Vista la propuesta del Concejal delegado de Cultura y Juventud de fecha 31 de marzo de 
2022,

Considerando que la competencia para aprobar los expedientes de subvenciones en 
régimen de concurrencia competitiva está delegada en la Junta de Gobierno Local, por 
Decreto de Alcaldía nº 2019001100 de fecha 28/06/2019.

Y de conformidad con lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, así como en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento de la citada ley, y en las Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal.
 

La propuesta de acuerdo del expediente ha sido Fiscalización de conformidad con nº de 
referencia 2022/542 por la intervención municipal mediante informe de fecha 31/03/2022.
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 Por todo lo que antecede, se propone que la Delegada de Área eleve a la Junta de 
Gobierno Local la siguiente propuesta de ACUERDO: 
 

 Primero.- Aprobar la convocatoria del XXIº Premio de Poesía Vicent Andrés Estellés de 
Burjassot , para el ejercicio 2022, y que seguidamente se transcribe:

CONVOCATÒRIA DEL XXIº PREMI DE POESÍA VICENT ANDRÉS ESTELLÉS DE 
POESÍA DE BURJASSOT.

Mitjançant acord del Ple de l'Ajuntament de Burjassot, de data 28 de març de 2017, es va 
aprovar inicialment l´Ordenanza General Reguladora de Subvencions, el text definitiu del 
qual es va publicar en data 11 de juliol de 2017, en el Butlletí Oficial de la Província; En la 
dita norma s'establixen les bases reguladores de la concessió de subvencions per 
l'Ajuntament de Burjassot, d'acord amb els principis d'igualtat, no discriminació, publicitat, 
transparència, concurrència, objectivitat, eficàcia i eficiència, arreplegats en la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, General de Subvencions.
La present convocatòria, prèviament aprovades per l’òrgan competent una vegada 
registrada la convocatòria en la Base de Dades Nacionals de Subvencions, serà publicada 
en el Butlletí Oficial de la Província de València i en el Tauló d’Edictes i la Seu Electrònica 
de l’Ajuntament de Burjassot, de conformitat amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions, amb el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament d’aquesta i en les Bases d’Execució del Pressupost Municipal.

Article 1. Objecte
És objecte de la present convocatòria regular la concessió del XXIº Premi de poesía Vicent 
Andrés Estellés de Burjassot, la finalitat del qual és fomentar la creación literària i promover 
la figura i l´obra del poeta Vicent Andrés Estellés, 

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 obtindre 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, amb la Hicenda pública 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 Sr. Alcalde- President, es presentarà junta amb la següent 
documentació:
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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 (USB).
2. Un altre sobre (Plica) que contendrá: La sol·licitut debidament cumplimentada amb el 
nom, l’adreça, telèfon de contacte, correu electrònic i fotocòpia del DNI de l’autor/a i un breu 
curriculum vitae.
Les obres hauran d’adreçar-se, sense que aparega el nom de l´autor ni de l´obra en el 
remittent, a la Casa de Cultura de Burjassot, Carrer Mariana Pineda 93-95, 46100, 
Burjassot, València, per correu certificat o de forma presencial, mijançant petició de cita 
previa en el servei d´atención al ciutadà, SAC, http://citaprevia.burjassot.org/, 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. 
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 sol·licituds será de dos mesos contats a partir de l’endemà 
de la publicació de l’extracte de la present convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província.
Per a l'abonament del premi, el guanyador haurà de presentar la documentació següent:

- Declaració responsable de complir els requisits de l'Art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, General de Subvencions sobre requisits per a obtindre la condició de 
beneficiari, o els previstos en la norma que poguera modificar o substituir a esta. 
(Annex I)

- Comunicació a l'Ajuntament de l'obtenció o no d'altres subvencions, ajudes, 
ingressos o recursos que financen les activitats subvencionades. (Annex II)

- Documents acreditatius de trobar-se al corrent en el compliment de les seues 
obligacions tributàries i de les seues obligacions enfront de la Seguretat Social. 

- Fitxa de manteniment de tercer o certificat de titularitat bancària (annex III)
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 pel Regidor delegat de Joventut y la Regidora 
responsable de l´Àrea de Joventut, Educació i Cultura.
Un jurat especialitzat será l´òrgan evaluador dels treballs i 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. 
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El jurat podrà proposar deixar desert el premi mitjançant un acord motivat.
El jurat elevarà la proposta, que serà vinculant, a l’òrgan competent per a resoldre.
Resolució Final
De conformitat amb allò que s'ha regulat en l'article 11 de l'Ordenança General Reguladora 
de Subvencions, la Junta de Govern Local, resoldrà el procediment motivadament i, en tot 
cas hauran de quedar acreditats els fonaments de la resolució que s'adopte i els 
compromisos assumits pels beneficiaris.
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.
Els òrgans administratius de l'Ajuntament de Burjassot concedents, publicaran en el tauler 
d'anuncis de l'Ajuntament, i en el portal de transparència de la seu electrònica, les ajudes 
concedides, en el termini d'un mes, amb expressió de la convocatòria, el programa i crèdit 
pressupostari a què s'imputen, beneficiaris, quantitat concedida i finalitat o finalitats de la 
subvenció.
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 de la subvenció al sol·licitant següent a aquell, en 
ordre de la seua 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
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 podrà realitzar durant un acte públic, organitzat a l’efecte per 
L´Ajuntament. 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 VI de l’Ordenança General Reguladora de la Concessió de 
Subvencions en Matèria de Cultura i Joventut de l’Ajuntament de Burjassot, 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.
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- Ús correcte de la sintaxi i les normes ortogràfiques: Fins a 1 punt.
Article 7. Quantia i finançament dels projectes subvencionables
1. El premi té una dotació inicial de //9.000€//. S’atorgarà un únic premi a una sola obra 
guanyadora. Al pagament dels premis s'aplicarà la retenció fiscal corresponent d'acord amb 
la legislació vigent.
2. L’import de la subvenció es farà efectiu amb càrrec al crèdit del pressupost vigent de la 
partida municipal 334-48000 “Premi Vicent Andrés Estellés”.
3. L’Ajuntament 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. 
Així mateix, la resolució es farà pública en el Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament, 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 la convocatoria de estas subvenciones en el B.O.P  por vía de la Base 
de Datos Nacional de Subvenciones,  en la web del Ayuntamiento de Burjassot, y en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento.
 

Se somete la urgencia a votación quedando aprobada por unanimidad de los miembros de 
la Junta de Gobierno Local.
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La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros (8 PSOE), ACUERDA 
aprobar la propuesta anteriormente transcrita en sus propios términos.

Y para que conste, extiendo la presente a resultas de la aprobación del acta 
correspondiente, de conformidad con lo establecido en el art. 206 del ROFRJ de las 
Entidades Locales, aprobado por RD 2568/1986, con el visto bueno del Sr. Alcalde 
Presidente, en Burjassot  

Visto bueno
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