BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA DE PREMIS DEL PROGRAMA
DE RESIDÈNCIES ARTÍSTIQUES I CULTURALS PER A JOVES
1.

Règim jurídic

Esta convocatòria es regirà d’acord amb el que preveu la disposició addicional segona
de l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de València i els seus
organismes públics, aprovada per acord de 28 de juliol de 2016, BOP de 2 de
novembre de 2016, així com pel que disposa la dita ordenança, la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions (d'ara en avant LGS), i el seu Reglament,
aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol (d’ara en avant RLGS), excepte en
aquells aspectes en què, per la naturalesa especial d’estes subvencions, no resulte
aplicable i, així mateix, per les bases d’execució del Pressupost municipal vigent.
2.

Objecte i finalitat de la convocatòria

La present convocatòria té per objecte regular la concessió de 25 premis de
residències artístiques i culturals per a joves creadors, consistents en:
-

la dotació econòmica de 3.000 € per a la realització del projecte.

-

la Regidoria de Joventut, facilitarà un lloc en Espai Jove VLC o en espais
municipals afins, atesa la disponibilitat i sobre la base de la procedència dels
projectes presentats i a les demanda de necessitats d'espais realitzades en
aquests. Aquesta cessió es realitzarà durant un màxim de 3 mesos, on les
persones seleccionades podran desenvolupar el projecte premiat.

El projecte haurà d'estar dins dels àmbits de les arts visuals, audiovisuals, arts en viu,
cinema, música, fotografia, artesania, arquitectura, literatura i edició, tecnologia,
ciència, gastronomia, salut i pedagogia. i ajustar-se als següents objectius del
Programa:
-

Coadjuvar a l’impuls dels creadors joves locals.

-

Facilitar espais per a la investigació artística sota paràmetres no finalistes.

-

Promoure un laboratori ciutadà d'investigació, producció i difusió de projectes
artístics i culturals que indaguen diferents formes d'experimentació artística
vinculades a continguts socials.

-

Reflexionar per mitjà de l'obra i el seu procés creatiu, sobre l'entorn social i el
bé comú, i com l'art com a eina de transformació social contribueix a propiciar
canvis en el nostre entorn social i maneres de vida.

-

Generar

espais

d’intercanvi

d’experiències

que

permeten

socialitzar

aprenentatges i coneixements i presentar el procés creatiu desenvolupat durant
la residència artística.
Els projectes que es presenten hauran se tindre un caràcter innovador i utilitzaran el
període de la residència com a laboratori de creació. No s’acceptaran projectes ja
realitzats anteriorment.
3.

Requisits dels participants

Per a l’obtenció dels premis, les persones aspirants hauran de posseir les condicions
següents i acreditar-les documentalment:
a. Hauran d’estar empadronats a la ciutat de València ò estar estudiant en un
centre educatiu o universitari de València ò, estar treballant en una empresa
amb domicili fiscal o amb oficina oberta en esta ciutat.
b. Tindre entre 18 i 35 anys, o complir-los en la data en què finalitze el termini de
presentació de projectes, sent aquests els límits d'edat mínims i màxims
d'acceptació dels projectes
c. Es podran presentar persones individualment o en col·lectius de com a màxim
cinc membres. Tots els membres del col·lectiu hauran de reunir també els
requisits establits en els punts a) i b) anteriors. En cas que els interessats a
participar en esta convocatòria decidisquen fer-ho a través d'un col·lectiu,
hauran de designar una persona com a representant d'este, mitjançant un
document signat per tots els integrants del grup, en què indiquen, a més, la
voluntat que la subvenció siga concedida íntegrament a este representant o
siga repartida equitativament pels membres del col·lectiu.
No es permetran modificacions entre els membres del col·lectiu, ni en el
nombre ni en les persones que el conformen, una vegada celebrada la reunió
de la comissió de valoració en la qual es designaran els projectes premiats,
excepte per una causa degudament motivada i sempre que no afecte
substancialment el citat projecte. En cas contrari, la concessió del premi
passarà al següent beneficiari per ordre de puntuació.

d.

Així mateix, es podran presentar entitats jurídiques sempre que hi
concórreguen les condicions anteriors en relació a la seua vinculació amb la
ciutat de València a l'efecte d'empadronament i/o domicili fiscal i a l'edat dels
seus membres.

e. No estar sotmesos a cap de les causes de prohibició per a obtenir la condició
de persones beneficiàries establides en l’article 13 de la LGS. L’apreciació
d’este requisit es farà en la forma prevista en el dit article i en els articles 22, 25
i 26 del RLGS.
L'acreditació de no incórrer en les prohibicions indicades en el paràgraf
anterior, es realitzarà mitjançant Declaració Responsable.
f.

Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb
l’Ajuntament

de

València,

la

Hisenda

autonòmica,

l’Agència

Estatal

d’Administració Tributària i la Seguretat Social.
g. No tindre pendents de justificació subvencions atorgades per l'Ajuntament de
València o els seus organismes públics en el moment de tindre la condició de
persona beneficiària ni ser deutor per procedència de reintegrament.
L'apreciació d'esta prohibició es realitzarà de manera automàtica i subsistirà
mentre perdure l'absència de justificació.
h. En tot cas, la presentació de sol·licituds per part de les entitats beneficiàries
comportarà l'autorització a l'òrgan gestor per a obtindre els certificats a emetre
per l'Agència Estatal d'Administració Tributària i per la Tresoreria General de la
Seguretat Social, segons disposen l'art. 10.12 de la OGSAV i 23.3 de la LGS.
Estos certificats tindran una validesa de sis mesos des de la seua expedició o
emissió, i si caduquen abans de la concessió o de l'aprovació de la justificació
de la subvenció seran obtinguts de nou.
En cas que la persona sol·licitant en denegue expressament el consentiment,
haurà d'aportar la certificació en els termes previstos en l'apartat anterior.
Els requisits de trobar-se al corrent del compliment de les obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social i de les obligacions per reintegrament de
subvencions hauran de concórrer no sols en el moment de la concessió, sinó
també en el de l’aprovació de la justificació de la subvenció rebuda.

Es considerarà que l'entitat sol·licitant està al corrent de les seues obligacions
tributàries

amb

l'Ajuntament

quan

haja

presentat

les

declaracions

i

autoliquidacions corresponents als tributs locals i no mantinga deutes o
sancions tributàries amb aquell en període executiu, llevat que es troben
ajornades, fraccionades o l'execució de les quals estiga suspesa. En els casos
en què siga necessari acreditar esta situació, l'òrgan instructor demanarà
directament un informe a la Tresoreria Municipal.
En els supòsits en els quals, per qualsevol circumstància, algun certificat no
tinga resultat positiu, es requerirà a la persona sol·licitant que l’aporte, amb
indicació que, si no ho fa, se li tindrà per desistida la seua sol·licitud i es
procedirà, en conseqüència, al seu arxiu amb els efectes previstos en l'art. 21
de la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions
públiques (LPACAP).
No obstant això, quan la persona beneficiària no estiga obligada a presentar les
declaracions o documents en els quals es referix esta obligació, el seu
compliment

s'acreditarà

mitjançant

declaració

responsable

d'esta

circumstància, tal com preveu l'article 22.1 del Reglament de la LGS.
4.

Publicitat de la convocatòria

La convocatòria serà publicada en la Base de Dades Nacional de Subvencions, que en
remetrà un extracte al Butlletí Oficial de la Província. Així mateix, serà publicada en la
pàgina web municipal www.valencia.es i en la pàgina web www.juventud-valencia.es ,
on es podran consultar les bases. Les persones interessades podran realitzar
consultes

sobre

la

convocatòria

en

l’adreça

de

correu

electrònic

juventudproyectos@valencia.es.
5.

Sol·licituds i documentació

El termini de presentació de les sol·licituds serà de 20 dies naturals, a comptar des de
l’endemà a la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de l’extracte de la
convocatòria.
Les persones jurídiques hauran de presentar les sol·licituds normalitzades juntament
amb la documentació requerida, de forma telemàtica a partir de la seu electrònica de
l’Ajuntament de València

Les persones físiques podran presentar les sol·licituds, juntament amb la
documentació requerida, a més de per la seu electrònica, de forma presencial en
qualsevol dels diferents registres d’entrada municipals, sense perjudici de poder
presentar-les en els distints llocs previstos en l’article 16.4 de la LPACAP.
Els impresos de sol·licitud es poden obtindre en la pàgina web de la Regidoria de
Joventut (www.juventud-valencia.es) o en la web de l’Ajuntament de València
(www.valencia.es).
S’adjuntarà a les sol·licituds la documentació següent, en format digital en PDF (de
manera telemàtica, d’acord amb el que establix la Llei 39/2015, d’1 d’octubre) o en
suport CD, DVD, USB o similars:
a) Fotocòpia del document d'identificació (DNI, NIF, NIE o passaport).
b) Certificat municipal d’empadronament, que acredite la residència a la ciutat
de València o autorització al mateix Ajuntament per a l’obtenció d’estes
dades. Així mateix, també s’haurà d’aportar la matrícula al centre d’estudis
o universitat corresponent, o un contracte de treball vigent de la persona
sol·licitant amb una empresa amb domicili fiscal a la ciutat de València o
que tinga oficina oberta en esta ciutat.
c) Currículum la persona que presenta el projecte o dels membres del
col·lectiu, així com els treballs o projectes realitzats per estos.
d) Desenvolupar un projecte vinculat al compliment dels objectius del
Programa, assenyalats en el punt 2 de la convocatòria. Aquest projecte
constarà, de manera clara i comprensible, dels següents apartats:
1. Denominació del projecte
2. Breu descripció
3. Línia d'investigació
4. Temàtiques abordades
5. Justificació
6. Objectius
7. Activitats i accions que es realitzaran

8. Metodologia
9. Vinculació amb entitats o actors del territori
10. Estratègia de diàleg i obertura del procés creatiu amb la població de la
ciutat
11. Estratègia de replicació i efecte multiplicador de resultats
12. Pressupost
13. Mitjans a utilitzar propis i externs
14. Necessitats d'espais i altres recursos a sol·licitar a la Regidoria de
Joventut.
e) Autorització expressa perquè els projectes i obres premiades puguen ser
utilitzar-se per la Regidoria de Joventut durant el període de 2 anys després
de la finalització de la residència.
f)

Autorització perquè l'Ajuntament de València puga consultar si està al
corrent de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i
obtindre un informe acreditatiu del Servici de Gestió d'Emissions i
Recaptació que el sol·licitant no té deutes amb l'Ajuntament. En cas de no
concedir esta autorització, presentació dels certificats degudament
actualitzats.

g) Declaració responsable del sol·licitant respecte que no es troba incurs en
cap de les circumstàncies relacionades en l’article 13 de la Llei 38/2003
general de subvencions, que no té pendent de justificar cap subvenció
municipal que li haja sigut concedida amb anterioritat i que no té cap deute
pendent amb l’Ajuntament de València. (ANEX 1)
h) Document de designació de representant, en el cas de col·lectius, amb
indicació expressa que l'import del premi recaiga en un o proporcionalment
en tots els seus membres.
i)

En el cas de col·lectius, cada membre haurà de presentar tots els
documents indicats en els apartats a), b), c), f) i g), excepte en el cas que la
concessió del premi recaiga íntegrament en la persona designada per ells,
i, en este cas, només la persona beneficiària haurà de presentar-los

j)

Aportar el document d'alta de proveïdor que es podrà descarregar en
l'apartat “Impresos” en la web de l'Ajuntament de València, a través del
següent

enllaç:

https://sede.valencia.es/sede/registro/procedimiento/AD.AD.20
Queda garantit el correcte tractament de la documentació aportada i de les dades
facilitades concorde a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de
dades personals i Garantia dels drets digitals i el Reglament UE 2016/679, adoptant-se
les mesures de seguretat que els corresponga segons el Reial decret 1720/2007, de
21 de desembre.
Finalitzat el termini de presentació d'instàncies, l'òrgan instructor les verificarà i podrà
realitzar d'ofici les actuacions que considere necessàries per a la determinació,
coneixement i comprovació de les dades en virtut dels quals s'ha de pronunciar la
resolució.
Si la sol·licitud no reunira els requisits exigits o manca d'algun document preceptiu, es
requerirà a l'entitat o persona sol·licitant perquè, en un termini màxim de 10 dies
hàbils, esmene els defectes o aportació la documentació requerida, amb indicació
expressa que, si així no ho fera, se li tindrà per desistit de la seua petició, prèvia
resolució que haurà de ser dictada en els termes previstos en l'art. 21 de la LPACAP
6.

Premis

De conformitat amb allò que establix l’article 18.4.d de l’OGS, la concessió s’efectua
en règim de concurrència competitiva.
L’import total dels premis serà de 75.000,00 euros, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària KG720/33700/48100.
Cada premi tindrà una dotació de tres mil euros (3.000,00 €), per a la realització de la
totalitat o part del projecte premiat. L'import del premi estarà subjecte a la retenció
legal que siga procedent, conforme a la legislació vigent.
La concessió d’estos premis és compatible amb altres subvencions, ajudes, premis,
ingressos o recursos per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol administració o
entitat pública o privada, nacional, de la Unió Europea o d’organismes internacionals.
En el cas de produir-se la concurrència de subvencions, s'ajustaran als articles 33 i 34
del Reial decret 887/2006, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el RLGS.

L'import de la subvenció concedida en cap cas podrà ser de tal quantia que,
aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos,
supere el cost del projecte subvencionat, sent compatible amb ells fins a aquest import
màxim. Superat aquest límit, procedirà l'exigència de reintegrament en la part
excedent, al costat del corresponent interès de demora.
En el cas que alguna persona física o persona jurídica que, actuant com empresària o
professional, renuncie al premi, este s’atorgarà a la persona física o jurídica sol·licitant
següent, per ordre de puntuació, sense necessitat de realitzar una nova convocatòria.
Podrà presentar-se, com a màxim, un projecte per aspirant o col·lectiu.
7.

Obligacions de les persones premiades

a) Són obligacions de les persones beneficiaries les previstes en l’article 14 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i en l’article 189.2
del text refós de la Llei d’hisendes locals.
b) Una vegada concedit el premi, i informades les persones premiades, amb
l'objectiu de realitzar una presentació pública dels projectes en els mitjans
online de la Regidoria de Joventut, disposaran d'un termini de 15 dies naturals
per a facilitar un resum del seu projecte i una imatge que el represente a tals
finalitats.
c) Les persones premiades, amb la finalitat d’establir ponts de diàleg, es
comprometen a obrir el seu procés creatiu amb la ciutadania en coordinació
amb el Servici de Joventut.
d) Generar documentació fotogràfica i/o audiovisual del procés creatiu, amb una
descripció

dels

avanços.

Aquesta

informació

haurà

de

reportar-se

quinzenalment amb l'objectiu de donar difusió del mateix en els mitjans de la
Regidoria de Joventut.
e) Durant tot el programa les persones participants hauran d'atendre les peticions
de la Regidoria de Joventut (documentació, ampliació d'informació, presència
en esdeveniments, etc.). La falta de compliment d'aquests termes podrà obligar
a la devolució del premi.
f)

En finalitzar el procés creatiu, es podrà organitzar un esdeveniment de
presentació pública de les creacions, en tal cas, s'ha de garantir la seua
assistència. Aquestes presentacions podran consistir en un únic esdeveniment

o cicle d'esdeveniments i/o en la cessió de l'obra per a la seua exposició durant
un temps determinat. Les presentacions podran tindre lloc en Espai Jove o en
espais municipals afins. Si les condicions sanitàries derivades de la crisi del
COVID-19 no permeteren realitzar aquesta presentació física, es realitzarà de
manera online en les plataformes disponibles de la Regidoria de Joventut. Les
persones premiades seran responsables d'aquesta presentació, havent de
disposar d'una actitud activa i propositiva, tant si es realitza presencialment
com de manera virtual. La Regidoria de Joventut facilitarà i acompanyarà
aquesta acció.
g) Incorporar a tota comunicació vinculada al projecte premiat, que aquest ha
sigut realitzat amb el suport del “Programa de Residències Artístiques i
Culturals per a Joves”, així com la inclusió de les imatges institucionals de
l'Ajuntament de València i de la Regidoria de Joventut, respectant en tot
moment logotipus i directrius d'imatge facilitades per este.
h) En el cas que l'activitat premiada siga finançada amb altres subvencions,
ajudes, ingressos o recursos, aquests hauran de ser comunicats al Servei de
Joventut, mitjançant una relació d'aquestes, i indicant si ja s'hagueren concedit
o si estan pendents de Resolució, així com el seu import.
i)

Aquesta comunicació haurà de realitzar-se tan prompte com es conega i
sempre amb anterioritat a la justificació de l'aplicació donada als fons
percebuts.

j)

Una vegada premiat, no es podran introduir modificacions substancials en el
projecte. Si a conseqüència de circumstàncies no previstes i molt justificades
s'introduïra alguna modificació en aquest, el premiat ho posarà en coneixement
de la Delegació de Joventut que resoldrà sobre aquest tema, podent consultar
la procedència als membres de la comissió. Si la modificació afecta a la
naturalesa del projecte i per tant és susceptible de modificació en l'avaluació es
considerarà com no acceptable procedint-se a la resolució denegatòria i
sol·licitud de reintegrament del premi.

k) A l’objecte de la seua justificació, en el termini d´un mes d’ençà que finalitze
l’estança de la residència s’haurà de presentar una memòria de resultats que
contemple el procés de realització del projecte, així com l’acompliment dels
objectius i condicions que determinaren la concessió del premi. A més es

remetrà al Servici de joventut una ressenya escrita i imatge del seu projecte a
l'efecte de possibles publicacions de l'edició corresponent de les Residències
Artístiques.
l)

Procedir al reintegrament dels fons percebuts més els corresponents interessos
de demora des del moment del pagament de la subvenció, quan concórrega
alguna de les causes previstes en l’article 37 de la LGS. La declaració judicial o
administrativa de nul·litat o anul·lació de la concessió comportarà l’obligació de
reintegrar les quantitats percebudes.
8.

Comissió de Valoració

Als efectes previstos en la present convocatòria, per a l'estudi i valoració de les
sol·licituds presentades es constituirà una comissió de valoració integrada per:
- La regidora de Joventut o la persona en qui delegue, que presidirà la comissió. (1)
- Personal tècnic del Servici de Joventut, un dels quals exercirà funcions de secretari
estenent acta de la sessió. (2)
- Personal del Servici d’Acció Cultural. (1)
- La Regidora de Joventut o la Comissió en si conjunt podran nomenar fins a 2
especialistes en la matèria.
Totes les persones que formen la Comissió hi participaran amb veu i vot.
La Comissió elevarà acta de la reunió en la qual s'avaluaran les propostes
presentades d'acord amb els criteris de valoració establits en la clàusula 9.
Posteriorment, la Comissió de Valoració designarà 25 persones com a perceptores
dels premis els projectes dels quals hagen sigut més ben valorats i els suplents per al
cas de possibles renúncies o incompliment de les persones designades. Així mateix, la
Comissió pot acordar no concedir la totalitat dels 25 premis objecte de la convocatòria.
La Comissió elevarà a través de l'òrgan instructor la proposta de resolució a l'òrgan
competent per a la concessió i pagament de les subvencions que adoptarà l'Acord de
concessió.
La fallada de la Comissió és inapel·lable sense perjudici de la possible impugnació de
l'Acord de concessió de les subvencions conforme al que es preveu en la legislació
vigent.

A més, la comissió es reserva el dret a resoldre qualsevol circumstància no prevista en
les bases, així com a interpretar-les.
9.

Criteris de valoració

De conformitat amb el que establix l’article 18.5 de l’Ordenança general de
subvencions de l’Ajuntament de València i els seus organismes públics, els aspectes
que s’han de valorar dels projectes presentats a esta convocatòria seran els següents
(sobre 100 punts):
• Qualitat de la proposta: Fins a un màxim 15 punts.
• Creativitat, grau d'elaboració, innovació, originalitat o interés de l'activitat o
projecte: es valoraran projectes o activitats amb un marcat caràcter emergent, que
introduïsquen nous i innovadors llenguatges artístics i innovadores aplicacions
culturals. Fins a un màxim de 15 punts.
• Adequació del projecte a les condicions socials, culturals o altres de l'àmbit on es
vaja a desenvolupar: es valorarà que el projecte o activitat contemple en el seu
desenvolupament i execució un clar compromís social que redunde en benefici de
la ciutat i la rellevància d'aquest. Fins a un màxim de 25 punts.
• Estratègia de replicació i efecte multiplicador de resultats. Fins a un màxim de 10
punts.
• Col·laboracions i aliances d'altres entitats o actors de la ciutat implicats en
l'assoliment d'aquest. Fins a un màxim de 10 punts.
• Capacitat d'establir ponts de diàleg i obertura del procés creatiu amb la població
de la ciutat. Fins a un màxim de 5 punts.
• Contribució a la sensibilització de l’opinió pública: es valorarà la capacitat per a
generar i involucrar nous públics, especialment la població jove. Fins a un màxim
de 20 punts.
10. Procediment de concessió
En la tramitació i resolució de les sol·licituds se seguirà el procediment establit en la
present convocatòria i, subsidiàriament, en la OGSAV i en les Bases d'execució del
pressupost municipal i altres disposicions concordants.
L'acord de concessió dels premis serà motivat i correspondrà adoptar-lo a la Junta de
Govern Local, tenint en compte la proposta de la Comissió de valoració, que constarà

en l'Acta elevada a aquest efecte, i que inclourà la designació de suplents dels
premiats per al cas de possibles renúncies.
El Servici de Joventut serà l'instructor del procediment i formularà la proposta
d'adjudicació d'aquest premi d'acord amb l'acta emesa per la Comissió de Valoració
que inclourà la designació de suplents de les persones premiades per al cas de
possibles renúncies.
L'acord de concessió, que posarà fi a la via administrativa, inclourà una relació de les
persones o entitats beneficiàries, la quantia concedida així com qualssevol altres
condicions particulars que aquestes hagen de complir. Així mateix, també es farà un
esment exprés a les restants sol·licituds desestimades especificant els motius en els
quals es fonamenta tal desestimació.
Tota la informació relativa a la present convocatòria seguirà el règim de publicitat
establit en l'art. 18 de la LGS. A aquest efecte, la Base de dades Nacional de
Subvencions (BDNS) operarà com a sistema nacional de publicitat de subvencions.
L'Ajuntament de València remetrà a la BNDS informació sobre la convocatòria i la
resolució de concessió recaiguda, en els termes establits en l'art. 20 de la LGS.
L'acord de resolució de la convocatòria es publicarà en la pàgina web de l'Ajuntament
de València www.valencia.es i en la pàgina web de la Regidoria de Joventut
(www.juventud-valencia.es) i es notificarà individualment als interessats d'acord amb
les disposicions de la LPACAP.
El termini màxim de resolució i notificació serà de 6 mesos, comptats des de la
publicació de la convocatòria del BOP de València. El venciment del termini màxim
sense haver-se notificat la resolució legitima a les persones o entitats interessades per
a entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de concessió de la
subvenció, d'acord amb el que preveu l'article 25.5 de la LGS.
Contra els acords que es dicten a l'empara d'aquesta convocatòria, que esgoten la via
administrativa, es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició d'un mes, davant
el mateix òrgan que haja dictat la resolució, o acudir davant la jurisdicció contenciosa
administrativa de la forma i amb els terminis previstos en la llei reguladora d'aquesta
jurisdicció.
11. Pagament

Per a garantir als projectes seleccionats el desenvolupament dels seus objectius i el
funcionament de les activitats previstes, la totalitat de l’aportació s’efectuarà mitjançant
el procediment de pagament anticipat.
La quantia d’aquest premi s’abonarà en un únic pagament.
Com que es tracta d’iniciatives que tenen com a objectiu desenvolupar processos
creatius de caràcter artístic, que faciliten a la ciutadania l’accés a la reflexió artística i
cultural contemporània i que donen lloc a una patrimonialització col·lectiva i pública de
la creativitat, amb els beneficis culturals per als ciutadans que això suposa, s’exonera
de l’obligació de prestar garantia les persones físiques i juridiques, ja que la naturalesa
del projecte premiat i les característiques especials de les persones o entitats
beneficiàries així ho permeten, tot això de conformitat amb el que preveu l’article 16.3.
de l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de València i els seus
organismes públics.
12. Observacions
L’Ajuntament, a partir del Servici de Joventut, podrà suspendre la realització de la
residència i deixar-la sense efecte quan, al seu parer, hi haja per part de la persona
premiada un incompliment de les obligacions contretes, amb un informe previ que faça
aconsellable esta determinació.
La vinculació de la persona premiada amb l’Ajuntament expirarà quan presente el seu
treball i no suposa cap compromís d’incorporació a la plantilla de l’Ajuntament ni el
naixement de cap relació contractual.
La participació en esta convocatòria en suposa l’acceptació total.

