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RESOLUCIÓ de 19 d’octubre de 2020, de la Conselleria
d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es concedeixen els Premis 2020 als llibres millor editats i a la labor
dels llibrers i llibreres a la Comunitat Valenciana en l’any
2019. [2020/8659]

RESOLUCIÓN de 19 de octubre de 2020, de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, por la que se conceden los Premios 2020 a los libros mejor editados y a la
labor de los libreros y libreras en la Comunitat Valenciana
en el año 2019. [2020/8659]

Per Resolució de 8 de juliol de 2020, de la Conselleria d’Educació,
Cultura i Esport (DOGV núm. 8855, de 13.07.2020), es va convocar
la concessió dels Premis 2020 als llibres millor editats i a la labor dels
llibrers i llibreres a la Comunitat Valenciana en l’any 2019.
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i candidatures,
acompanyades de la corresponent documentació, es van constituir les
comissions tècniques de valoració previstes en les bases de l’esmentada
convocatòria, les quals han elevat les propostes corresponents.
En virtut de les competències transferides a la Generalitat en matèria de cultura pel Reial Decret 3066/1983, de 13 d’octubre; d’acord
amb l’article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i de
conformitat amb l’esmentada convocatòria, resolc:

Por Resolución de 8 de julio de 2020, de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte (DOGV núm. 8855, de 13.07.2020 ), se convocó la concesión de los Premios 2020 a los libros mejor editados y a
la labor de los libreros y libreras en la Comunitat Valenciana en el año
2019.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y candidaturas,
acompañadas de la correspondiente documentación, se constituyeron
las comisiones técnicas de valoración previstas en las bases de la citada
convocatoria, las cuales han elevado las propuestas correspondientes.
En virtud de las competencias transferidas a la Generalitat en materia de cultura por Real Decreto 3066/1983, de 13 de octubre; de acuerdo
con el artículo 70 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell; y
de conformidad con la citada convocatoria, resuelvo:

Primer
Concedir als títols que s’esmenten a continuació els premis als llibres millor editats en les modalitats següents:

Primero
Conceder a los títulos que se citan a continuación los premios a los
libros mejor editados en las modalidades siguientes:

– Premi al llibre millor editat en 2019
Assaig d’aproximació a «Falles folles fetes foc». Edició crítica
(Perifèric Edicions)
Menció especial:
El laberint del faune (Bromera)

– Premio al libro mejor editado en 2019
Assaig d’aproximació a «Falles folles fetes foc». Edició crítica
(Perifèric Edicions)
Menció especial:
El laberint del faune (Bromera)

‒ Premi al llibre millor il·lustrat en 2019
No turista (Barlin Project, SL)

– Premio al libro mejor ilustrado en 2019
No turista (Barlin Project, SL)

‒ Premi al còmic millor editat en 2019
Mies (Grafito)

– Premio al cómic mejor editado en 2019
Mies (Grafito)

‒ Premi al llibre infantil millor editat en 2019
Sis anys, sis casetes (Bromera)

– Premio al libro infantil mejor editado en 2019
Sis anys, sis casetes (Bromera)

‒ Premi al llibre juvenil millor editat el 2019
El traficant de nits (Llibres de la Drassana)

– Premio al libro juvenil mejor editado en 2019
El traficant de nits (Llibres de la Drassana)

Segon
Concedir a les llibreries que s’esmenten a continuació el premi a la
tasca dels llibrers i llibreres en les modalitats següents:

Segundo
Conceder a las librerías que se citan a continuación el premio a la
labor de los libreros y libreras en las modalidades siguientes:

‒ Premi 2019 a la trajectòria d’una llibreria
Llibreria Plácido Gómez (Castelló de la Plana)

– Premio 2019 a la trayectoria de una librería
Librería Plácido Gómez (Castellón de la Plana)

‒ Premi 2019 a la llibreria més innovadora
United Minds (València)

– Premio 2019 a la librería más innovadora
United Minds (València)

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es
podrà interposar un recurs potestatiu de reposició davant de l’òrgan
que ha dictat l’acte, en el termini d’un mes comptat des de l’endemà
de la publicació, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, o un recurs contenciós administratiu davant
de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia
de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos comptats des de
l’endemà de la publicació, de conformitat amb els articles 10 i 46 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá
interponer recurso potestativo de reposición ante el órgano que ha dictado el acto, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente de
la publicación, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de
las administraciones públicas, o recurso contencioso-administrativo ante
la Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia
de la Comunitat Valenciana, en el plazo de dos meses, contados desde
el día siguiente de la publicación, de conformidad con los artículos 10
y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción
contencioso-administrativa.

València, 19 d’octubre de 2020.‒ La directora general de Cultura i
Patrimoni, p. d. (R 03.04.2018, DOGV 8283): Carmen Amoraga Toledo.

València, 19 de octubre de 2020.– La directora general de Cultura
y Patrimonio, p. d. (R 03.04.2018, DOGV 8283): Carmen Amoraga
Toledo.

