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ÒRGAN
JUNTA DE GOVERN LOCAL
DATA
17/06/2022

CARÀCTER SESSIÓ
ORDINÀRIA

NÚM. ORDE
89

UNITAT
06001 - SERVICI ECONOMICOADMINISTRATIU ÀREA PARTICIPACIÓ
EXPEDIENT E-02301-2022-000185-00

PROPOSTA NÚM. 1

ASSUMPTE
SERVICI DE GESTIÓ ECONÒMICA ADMINISTRATIVA. Proposa aprovar la convocatòria
del Concurs de Curts 2022 de la Junta Municipal d’Abastos.
RESULTAT APROVAT

CODI 00002-O-00089

"ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. El objeto de la presente convocatoria del 'CONCURSO DE CORTOS
ABASTOS 2022' organizado por la Junta Municipal d’Abastos es promover la vida cultural,
social y de comercio en el distrito de la Junta Municipal d’Abastos.
Los premios se crean como un instrumento de fomento de la cultura y agradecimiento al
esfuerzo de aquellas entidades o personas que contribuyen, en el ámbito de la Junta Municipal de
Distrito, a su engrandecimiento y a la promoción de la identidad municipal.
SEGUNDO. Según consta en la memoria justificativa firmada por el animador cultural de
dicha Junta, de fecha 18 de mayo de 2022 e incluida en el expediente, esta actividad forma parte
de la programación de la Junta Municipal d’Abastos para 2022, y fue aprobada en Consejo de
Distrito de fecha 7 de marzo de 2022.
El gasto del concurso asciende a 400,00 €, con un premio único en metálico por dicho
importe para el mejor corto. Los premios estarán sujetos a la normativa fiscal vigente en el
momento de su entrega y a los requisitos que se establecen en las Bases de Ejecución del vigente
Presupuesto Municipal. Al ser el importe del premio superior a 300,00 €, se practicará la
correspondiente retención por IRPF.
TERCERO. Mediante moción de la presidenta de la Junta Municipal d’Abastos, de fecha
18 de mayo de 2022, se ha instado el inicio de los trámites oportunos en orden a aprobar la
convocatoria del 'CONCURSO DE CORTOS ABASTOS 2022', así como autorizar el gasto, por
un importe de 400,00 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 JU1300000 92400 48100
del vigente Presupuesto, conceptuada como ‘Transferencias, premios, becas, pens., estud.
Investigación’, en la que existe disponible crédito presupuestario suficiente.
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Servicio de Descentralización propuesta de convocatoria que va a regir el mismo, incluido el
Anexo I, obrante en el expediente e incorporada al presente acuerdo.
QUINTO. Se formula expediente contable de Gastos 2022/82493 en fase A por importe de
400,00 €, con cargo a la mencionada aplicación presupuestaria 2022 JU1300000 92400
48100. Una vez resuelto por el jurado el concurso y extendida el correspondiente Acta, se elevará
la misma a la Presidencia de la Junta para su firma, continuando la tramitación del expediente
contable en sus fases D y O.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. La presente convocatoria, se regirá de acuerdo con lo previsto en la Disposición
Adicional Segunda de la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de València y
sus Organismos Públicos, aprobada por acuerdo de 28 de julio de 2016, BOP de 2 de noviembre
de 2016, así como por aquello que se disponga en dicha Ordenanza, en la Ley 38/2003, de 17de
noviembre, General de Subvenciones, y su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de
21 de julio, excepto en aquellos aspectos que por la especial naturaleza de estas subvenciones no
le resulte aplicable y, así mismo, por las bases de ejecución del vigente Presupuesto Municipal.
De conformidad con lo que establece el artículo 18.4 d) de la Ordenanza General de
Subvenciones citada, la convocatoria se efectúa en régimen de concurrencia competitiva.
II. El órgano competente para aprobar la convocatoria es la Alcaldía y, por delegación, la
Junta de Gobierno Local, en virtud de lo dispuesto en la Resolución de Alcaldía n.º 9, de fecha 20
de junio de 2019, sobre delegación de facultades resolutorias de la Alcaldía en la Junta de
Gobierno Local.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero. Aprobar la convocatoria del 'CONCURSO DE CORTOS ABASTOS 2022' de la
Junta Municipal d’Abastos, incorporada al presente acuerdo.
Segundo. Autorizar el gasto por importe total de 400,00 € con cargo a la aplicación
presupuestaria 2022 JU1300000 92400 48100 denominada ‘Transferencias, premios, becas,
pens., estud. Investigación’ del vigente Presupuesto Municipal, según expediente contable Gastos
2022/82493."
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##ANEXO-1851132##

1. Règim jurídic.
La present convocatòria, es regirà d'acord amb el previst en 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 es disposa en aquesta Ordenança, en la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i el seu Reglament, aprovat per
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, excepte en aquells aspectes que per l'especial
naturalesa d'aquestes subvencions no resulte aplicable i així mateix per les bases
d'execució del vigent Pressupost municipal. De conformitat amb el que estableix
l'article 18.4 d) de la OGS, la convocatòria s'efectua en règim de concurrència
competitiva.

2. Objecte.
La Junta Municipal d’Abastos organitza un concurs de curtmetratges l'objectiu dels
quals és promoure els barris dels districtes d’Abastos.
Per això, les persones participants hauran d'enviar un vídeo original de temàtica lliure,
però on resulte visible que s’ha rodat en algun dels barris dels dos districtes d’Abastos,
que inclou els districtes municipals d’Extramurs (barris del Botànic, La Roqueta, La
Petxina i Arrancapins) i Olivereta (barris de Nou Moles, Soternes, Tres Forques, La
Fontsanta i La Llum). S'especificarà el lloc on s'ha rodat, de manera que es puga
comprovar el compliment d'aquesta norma.

3. Participants.
Podrà presentar-se qualsevol persona major de 18 anys, resident en qualsevol municipi
de la Comunitat Valenciana, que complisca els requisits d'aquesta convocatòria.
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alguna de les causes de prohibició per a obtindre la condició de beneficiaris que
estableix l'article 13 de la LGS.
Així mateix, hauran d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries
amb la Hisenda Estatal, autonòmica, amb l'Ajuntament de València i enfront de la
Seguretat Social, així com del compliment de les obligacions per reintegrament de
subvencions.
Les circumstàncies explicitades en el segon i tercer paràgraf del present apartat hauran
de ser acreditades pels/les participants, amb caràcter previ a l'acte de concessió,
mitjançant declaració responsable (annex I), segons estableix l'apartat 4t de la
Disposició Addicional Segona i article 10 de l'Ordenança General de Subvencions.
Els certificats i declaracions tindran una validesa de sis mesos des de la data de la seua
expedició o emissió. Si caducaren abans de la concessió o del cobrament total o parcial
de la subvenció, la persona o entitat interessada o beneficiària haurà de presentar, a
requeriment

del

servei

gestor,

una

certificació

o

declaració actualitzada.

4. Publicació de la convocatòria i termini de presentació d'instàncies.
La convocatòria serà publicada en la Base de dades Nacional de Subvencions, que
remetrà l'extracte de les mateixes al B.O.P., així com en la pàgina web municipal i en el
tauler d'anuncis de la Junta.
El termini per a presentar les sol·licituds de participació serà des del dia 5 setembre al
30 setembre tots dos inclosos
La inscripció es realitzarà per mitjà d'instància general de l'Ajuntament de València que
haurà de ser presentada en el Registre General d'Entrada de la Junta Municipal
d’Abastos (C/ Alberic, núm. 18) de dilluns a divendres en horari de 8,30h a 14,00 h, o a
través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de València https://sede.valencia.es/sede,
en

este

cas

haurà

d'enviar-se

còpia

de

la

instància

al

correu

culturaabastos@valencia.es, per tal de realitzar el seguiment d'aquesta.
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punt quart), les persones participants concursaran mitjançant un vídeo, que realitzaran
amb un Telèfon intel·ligent o una videocàmera, i que enviaran a l'adreça electrònica:
culturaabastos@valencia.es. Els vídeos podran adoptar la forma de cançons,
representacions teatrals, poesia, curtmetratges, stop-motion, etc., o qualsevol altre
tipus de creació artística, sempre que quede clar que s’ha rodat a l’àmbit territorial de
la JM d’Abastos.
Cada vídeo tindrà una duració d’entre 60 i 120 segons. La duració recomanada és de
90 segons. Els continguts poden presentar-se en castellà o valencià.
Per a cada vídeo es farà constar el títol de l'obra i un lema que serà comú per a totes
les obres presentades per cada concursant, podent presentar-se fins a un màxim de
tres.
Per cada concursant haurà de presentar-se, al costat de la instància general, les
següents dades:
-Títol de les obres presentades.
-Lema adoptat per la persona concursant.
-DNI, passaport o targeta de resident.
-Domicili.
-Telèfon.
-Correu electrònic.
Documentació a adjuntar a la instància:
-Autorització expressa i signada per la/el concursant per la qual s'autoritza l'exhibició i
publicació dels vídeos, siguen o no premiats.
-Fotocòpia de DNI, passaport o targeta de resident.
-Annex I (declaració responsable).

6. Criteris de valoració.
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De conformitat amb el previst en l'art.18.5 de la citada Ordenança General de

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Subvencions de l'Ajuntament de València i els seus Organismes Públics, es valorarà la

Id. Document: fblT gwru gGor 5Gfs r3vj /KLm C0o=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: AgtW u7P0 3ENi jsc+ mwji Ags7 Wds=

ACORD

qualitat del vídeo (10%), la seua originalitat (30%), el missatge que transmet (40%) i
l'adequació del missatge a les imatges (20%).

7. Jurat.
El jurat serà presidit pel coordinador del grup de treball de Cultura i Turisme de la
Junta o persona en qui delegue (qui podrà exercir el vot de qualitat en cas d'empat) i
constituït per vocals membres del citat grup o representants en els qui es delegue,
proporcionalment al nombre de representants dels grups municipals en el Consell de
districte d’Abastos, i si fóra necessari, una persona de reconegut prestigi en el món de
la creació audiovisual designat/per la Comissió com a persona assessora.
Les dades de les/els concursants només seran descoberts pel jurat una vegada s'haja
produït la selecció i resolució del jurat.
El jurat es reserva el dret a la interpretació de les condicions de la present
convocatòria i de la resolució dels casos no contemplats d'acord amb el seu millor
criteri.
El jurat prendrà els acords per majoria de vots i les seues decisions seran inapel·lables.
El veredicte del jurat, del qual s'alçarà la corresponent acta, es publicarà al tauler
d'anuncis de la Junta Municipal d’Abastos i es notificarà personalment als/les
premiats/des telefònicament i/o mitjançant correu electrònic durant la setmana
posterior a la resolució del jurat, notificant-se conforme al previst en l'art. 41 i
següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
El jurat es reserva el dret a declarar desert el premi que s'estableix en el següent
apartat, si els treballs presentats no reuneixen al seu criteri els mèrits suficients.
En tots els casos el contingut premiat ha de ser original i d'autoria pròpia, sense que
puga conculcar de cap manera els drets de persones terceres.
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Els/les autors/es dels treballs manifestaran i garantiran que els treballs amb els quals
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cap altre tipus, de tercers.
Tampoc s'acceptaran treballs els continguts dels quals vagen contra la present
convocatòria, estant prohibida la participació, entre altres, de treballs amb contingut
violent, xenòfob, sexista o pornogràfic, que atempten contra el dret a l'honor i a la
pròpia imatge, que inciten o publiciten activitats i serveis il·legals, que lesionen béns o
drets de tercers o que conculquen de qualsevol forma la normativa vigent.

8. Premis.
S'estableix un premi únic de 400€ per al millor curt.
El premi es farà amb càrrec a l'aplicació pressupostària JU130 92400 48100
denominada “Trans. Premis, beques, pens., estud.*Investig” del Pressupost Municipal
2022 i serà lliurat en un acte organitzat per la Junta Municipal a este efecte, que
s'anunciarà oportunament.
L'obra premiada passarà a ser propietat de la Junta Municipal d’Abastos que es reserva
tots els drets de reproducció sobre la mateixa i podrà utilitzar-la, posteriorment, amb
la finalitat que s'estime convenient, citant sempre el nom de l'autor o autora i atenintse, en tot cas, al que disposa la Llei de Propietat Intel·lectual.
El termini màxim de resolució i notificació serà de quatre mesos des de la publicació de
la present convocatòria en B.O.P.
La resolució de la concessió del premi posa fi a la via administrativa. L'òrgan
competent per a aprovar aquesta convocatòria i resoldre el procediment és l'Alcaldia i,
per delegació, la Junta de Govern Local, en virtut de la Resolució de l'Alcaldia núm. 9,
de data 20 de juny de 2019.
Contra els acords que es dicten a l'empara d'aquesta convocatòria, que són definitius
en via administrativa, i de conformitat amb el que s'estableix en la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i en
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa,
podrà interposar-se algun dels següents recursos:
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l'acord. Si transcorre un mes des de l'endemà al de la interposició del recurs de
reposició sense que aquest haja sigut resolt, podrà entendre que ha sigut desestimat i
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de
València, en el termini de sis mesos, des d'aquesta desestimació presumpta.
b) Recurs contenciós administratiu, davant el Jutjat contenciós administratiu de
València, dins del termini de dos mesos comptats des de l'endemà a la publicació de
l'acord.
La percepció del premi se subjectarà a la normativa fiscal legal vigent.
A l'efecte de la justificació del premi s'aplicarà el que preveu l'article 30.7 de la Llei
General de Subvencions, és a dir, que per a atorgar els premis en atenció a la
concurrència d'una determinada situació del perceptor no requereixen una justificació
ulterior.

9. Observacions.
L'organització anirà amb compte estricte en la manipulació de les obres rebudes, però
declina qualsevol responsabilitat per pèrdua, trencaments, robatoris o danys patits en
les mateixes tant en l'enviament com durant el concurs i l'exposició, si n'hi haguera.
Els/les concursants es responsabilitzaran, totalment, que no existeixen drets de tercers
sobre els curts presentats, fent-se responsable de qualsevol reclamació que poguera
sorgir per suposats drets d'imatge o qualsevol altre dret al·legat per tercers.
Tots aquells vídeos que no complisquen algun dels requisits establits en la present
convocatòria quedaran desqualificats.
Es realitzarà, si fóra possible, una exposició o passada amb els millors treballs
presentats per les i els participants, que s'anunciarà convenientment i a la qual es
donarà difusió a través dels mitjans electrònics i xarxes socials de l'Ajuntament de
València.
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Emissor cert
ACCVCA-120

NURIA DIEZ FORA

18/05/2022

ACCVCA-120

Nom
SERGI CAMPILLO FERNANDEZ

Data
17/06/2022

Núm. sèrie cert
40639906129110807458
995755667943186045
10470016438660927716
5863259348583561044

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
22564006268699246677
273274159569822886

Els treballs no premiats s'esborraran del lloc d'arxiu determinat per a este concurs,
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cedir-la totalment o parcialment. L'organització del concurs podrà excloure del concurs
aquells treballs que considere inadequats d'acord amb la finalitat del concurs, segons
el seu exclusiu criteri.
La mera participació en aquest Concurs suposa l'acceptació de les condicions d'esta
convocatòria i dels drets i obligacions que se’n deriven, i qualsevol circumstància no
prevista en les mateixes serà resolta per l'organització de la manera més convenient
per al desenvolupament del concurs.

Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI/A DE JUNTA MPAL DISTRICTE - JUNTA MUNICIPAL
D'ABASTOS
CAP SERVICI - SERV. DESCENTRALITZACIO I PART.CIUTADANA

Signat electrònicament per:
Antefirma
EL SECRETARI TITULAR DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Nom
FRANCISCA DESIREE ALBORS BRU

Data
18/05/2022

Emissor cert
ACCVCA-120

NURIA DIEZ FORA

18/05/2022

ACCVCA-120

Nom
SERGI CAMPILLO FERNANDEZ

Data
17/06/2022

Núm. sèrie cert
40639906129110807458
995755667943186045
10470016438660927716
5863259348583561044

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
22564006268699246677
273274159569822886
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CONCURS DE CURTS 2022 JM ABASTOS
ANNEX I
Sr./Sra..........................................................................................................................
amb DNI..............................., formula la present declaració responsable manifestant que:
El/la sotasignat declara sota la seua responsabilitat, que no incorre en cap de les prohibicions que
impedeixen obtindre la condició de beneficiari/a de subvencions que estableix l'art. 13 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, General de Subvencions.
Que es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i enfront de la Seguretat
Social i del compliment de les obligacions per reintegrament de subvencions, ni mantindre cap deute amb
l'Ajuntament de València.
Amb caràcter previ a l'aprovació de l'acte administratiu de concessió, els participants hauran d'acreditar
que es troben al corrent del compliment d'aquestes obligacions d’acord amb el que es disposa en l'article
28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques, en absència d'oposició expressa per part dels interessats, l'òrgan gestor del procediment estarà
autoritzat per a obtindre directament les dades d'identitat del sol·licitant o, si escau, del seu representant
legal, així com les dades de l'Agència Tributària, estatal i autonòmica, de la Tresoreria de la Seguretat
Social i de l'Ajuntament de València. En el cas de persones estrangeres autoritzen a sol·licitar les dades
de la seua situació jurídica de la Delegació del Govern.
En cas d'oposar-se al fet que l'òrgan gestor obtinga directament aquesta informació haurà de manifestarho a continuació:


M'opose al fet que l'òrgan gestor del procediment obtinga directament les dades d'identitat del

sol·licitant o, si escau, del seu representant legal, així com les dades amb l'Agència Tributària, estatal i
autonòmica, amb la Tresoreria de la Seguretat Social, Ajuntament de València i Delegació de Govern.
Accepta la totalitat de la convocatòria del Concurs de Curts de la Junta Municipal d’Abastos, i autoritza
l'organització a exposar i/o publicar dels vídeos presentats, si es considera oportú citant el nom de l'autor,
siguen o no premiats.
El/la sotasignat declara, sota la seua responsabilitat, que les dades ressenyades en la present sol·licitud
són exactes i conformes amb el que s'estableix en la legislació.

Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI/A DE JUNTA MPAL DISTRICTE - JUNTA MUNICIPAL
D'ABASTOS
CAP SERVICI - SERV. DESCENTRALITZACIO I PART.CIUTADANA

Signat electrònicament per:
Antefirma
EL SECRETARI TITULAR DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
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995755667943186045
10470016438660927716
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València, ______ de ____________________de 2022

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Les dades facilitades per vostè en aquest formulari seran tractades per
l'Ajuntament de València, en qualitat de responsable, per a la finalitat indicada en aquesta documentació i, sobre la
base del que es disposa en el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, vostè podrà exercir els drets
d'accés, rectificació, supressió i altres contemplats en el citat reglament, mitjançant una sol·licitud formulada davant
la seu electrònica de l'Ajuntament de València (https://sede.valencia.es/sede), qualsevol dels punts de registre
d'entrada d'aquest, així com en l'adreça de correu electrònic oficinadpd@valencia.es. .
INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
Qui és el responsable del tractament de les seues dades?
Identitat: Ajuntament de València
Adreça: plaça de l'Ajuntament, 1, 46002 València
Telèfon: 963 52 54 78
Contacte Delegació Protecció de dades: oficinadpd@valencia.es
Amb quina finalitat tractem les seues dades personals?
L'Ajuntament de València tractarà les seues dades amb la finalitat de gestionar la sol·licitud manifestada en el
present document, dins del procediment administratiu corresponent.
Per quant de temps conservarem les seues dades?
Les dades seran conservades durant el termini de temps que estiga vigent l'expedient administratiu o, si escau, pel
temps de resolució d'un procediment contenciós administratiu derivat.
No obstant això, les dades podran ser conservades, si escau, amb finalitats d'arxiu d'interès públic, finalitats
d'investigació científica i històrica o finalitats estadístiques.
Quina és la legitimació per al tractament de les seues dades?
La base legal per al tractament de les seues dades és l'exercici dels poders públics o competències conferits o, si
escau, la necessitat de compliment d'una missió realitzada en interès públic.
Les dades cedides tindran altres organismes destinataris?
Les dades facilitades no se cediran a terceres persones, llevat que siguen comunicades a les entitats públiques o
privades, a les quals siga necessari o obligatori cedir aquests per a poder gestionar la seua sol·licitud, així com en
els supòsits previstos, segons llei. Tampoc seran transferits a tercers països.
Quins són els seus drets quan ens facilita les seues dades?
- Té dret a obtindre confirmació sobre si a l'Ajuntament de València s'estan tractant dades personals que el
concerneixen, o no.
- Podrà accedir a les seues dades personals, així com sol·licitar la rectificació dels quals siguen inexactes o, si escau,
sol·licitar la seua supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguen necessàries per a les finalitats per a les
quals foren arreplegades.
- En determinades circumstàncies podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seues dades, en aquest cas
únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
- En determinades circumstàncies, i per motius relacionats amb la seua situació particular, podrà oposar-se al
tractament de les seues dades. En aquests supòsits l'Ajuntament de València deixarà de tractar-les, excepte per
motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
- Per a exercitar els seus drets podrà formular una sol·licitud davant qualsevol dels punts de registre d'entrada de
l'Ajuntament, davant la seu electrònica d'aquest, així com en l'adreça de correu electrònic oficinadpd@valencia.es.
- Podrà, igualment, formular reclamacions davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI/A DE JUNTA MPAL DISTRICTE - JUNTA MUNICIPAL
D'ABASTOS
CAP SERVICI - SERV. DESCENTRALITZACIO I PART.CIUTADANA
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