
 
 
 
RESOLUCIÓ DE 20 DE DESEMBRE DE 2021, DEL VICERECTORAT DE CULTURA I ESPORT DE LA 
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA, PER LA QUAL ES CONCEDEIX EL XVIII PREMI DE POESIA CÉSAR SIMÓN 
 
La vicerectora de Cultura i Esport de la Universitat de València, d'acord amb les competències delegades per 
resolució de 12 de gener de 2021, del Rectorat de la Universitat de València (DOGV de 18 gener de 2021), 
per la qual s'aprova la delegació de competències en els vicerectors i les vicerectores, la secretària general, 
el gerent i altres òrgans d'aquesta Universitat [2021/241]. 

I d’acord amb la Resolució de 22 d’octubre de 2021 de la  Vicerectora de Cultura i Esport de la 
Universitat de València, per la qual es convoca el XVIII  premi de poesia César Simón. 
 
Vista la proposta del jurat, reunit a l’efecte el dia 16 de desembre de 2021, a las 9:00 hores. 
 
RESOL 
 

1. Concedir el XVIII Premi de Poesia César Simón 2021, a l’obra titulada “EL CAOS QUE NOS 
AMARRA”  autor  ALBERTO ARCE RODRÍGUEZ. 

 
2. Aquest premi es finança a càrrec del capítol 4 del pressupost de la Universitat de València per 

a l'any 2021, orgànica 5210000000, centre de cost 5210019, per un import total de 2.500€. 
 
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de 
reposició, davant el mateix òrgan que l’ha dictada, dins el termini d'un mes comptador a partir de 
l'endemà de la seua notificació o publicació, o bé directament recurs contenciós administratiu, davant 
els òrgans de la jurisdicció contenciosa administrativa de la Comunitat Valenciana, dins el termini de 
dos mesos comptadors a partir de l'endemà de la seua notificació o publicació. 
 

València, 20 de desembre de 2021 
 

La vicerectora de Cultura i Esport  
 (Per delegació de la rectora DOGV 18.01.2021) 

 
 
 
 

     Ester Alba Pagán 
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