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RESOLUCIÓ de 3 de desembre de 2021, del conseller de 
Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, i presi-
dent del Consell de Direcció de l’Institut Cartogràfic 
Valencià, per la qual s’adjudica el XIV Premi de Carto-
grafia i Territori Pare Tosca. [2021/12431]

RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2021, del conseller 
de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, y pre-
sidente del Consell de Dirección del Institut Cartogràfic 
Valencià, por la cual se adjudica el XIV Premio de Carto-
grafía y Territorio Padre Tosca. [2021/12431]

Antecedentes de hecho
Primero. La Orden 10/2016, de 22 de septiembre, de 2016, de la 

Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, 
aprueba las bases reguladores para la concesión del Premi de Cartogra-
fia i Territori Pare Tosca, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana número 7883, de fecha 28 de septiembre de 2016.

Segundo. La Resolución de 15 de julio de 2021, del conseller de 
Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad y Presidente del Con-
sejo de Dirección de l’Institut Cartogràfic Valencià, convocó el XIV 
Premi de Cartografia i Territori Pare Tosca. El punto octavo de esta 
resolución establece que la competència para resolver la convocatòria 
corresponde al presidente del Consejo de Dirección de l’Institut Carto-
gràfic Valencià.

Tercero. La Resolución del director de l’Institut Cartogràfic Valen-
cià, de fecha 5 de octubre de 2021, designa a los miembros del jurado, 
responsables de la valoración de los trabajos. El jurado se reunió el 
dia 10 de noviembre de 2021 a efectos de la valoración de los trabajos 
presentados levantando acta del desarrollo de la sesión, la cual indica 
los trabajos admitidos, los criterios de valoración y su ponderación y los 
trabajos ganadores del premio.

Cuarto. El acta se publicará en el portal institucional del Institut 
Cartogràfic Valencià http://www.icv.gva.es/es/premios, según el apar-
tado noveno de la Resolución de la convocatoria.

Cinqué. En el expediente consta certificado de la secretaria del jura-
do, de fecha 11 de noviembre de 2021, que determina la identidad de los 
autores y de las autoras de los trabajos.

Fundamentos de derecho
Único. El artículo 7 de la Orden 10/2016, de 22 de septiembre, de 

2016, de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del 
Territorio, establece que el órgano competente para resolver la presente 
convocatoria corresponde al presidente del Consejo Rector del Institut 
Cartogràfic Valencià.

Por todo lo anterior, vista el acta del jurado del día 10 de noviembre 
de 2021, resuelvo:

Primero
Otorgar el XIV Premi de Cartografía i Territori Pare Tosca a:
–  Javier Ignacio Chiva Juanes, en la modalitat de treball fi de Grau 

pel treball titulat «Modelado y base de datos tridimensional para el con-
trol de estocaje en el sector alimentario».

–  Fernando Navarro Carmona, en la modalitat de treball fi de Màs-
ter, pel treball titulat: «Sistema básico de indicadores urbanos para el 
municipio de Oliva».

Segundo
Informar a los participantes que el Institut Cartogràfic Valencià 

publicarà en su portal institucional los trabajos durante un año. A esos 
efectos, la presentación de la solicitud de participación implicará la 
autorización expresa al Institut Cartogràfic Valencià, sin necesidad de 
una autorización posterior, para la publicación, reproducción y distri-
bución de los trabajos.

Tercero
De conformidad con lo previsto en el articulo 46 y concordantes 

de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción conten-
cioso-administrativa y de los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las adminis-
traciones públicas, contra esta resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se puede presentar potestativamente recurso de reposición o 
directamente recurso contencioso-administrativo en los plazos y ante los 
órganos que se indica a continuación:

Antecedents de fet
Primer. L’Ordre 10/2016, de 22 de setembre, de 2016, de la Con-

selleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, apro-
va les bases reguladores per a la concessió del Premi de Cartografia i 
Territori Pare Tosca, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana número 7883, de data 28 de setembre de 2016.

Segon. La Resolució de 15 de juliol de 2021, del conseller de Polí-
tica Territorial, Obres Públiques i Mobilitat i president del Consell de 
Direcció de l’Institut Cartogràfic Valencià, va convocar el XIV Premi 
de Cartografia i Territori Pare Tosca. El punt huité d’aquesta resolució 
estableix que la competència per a resoldre la convocatòria correspon 
al president del Consell de Direcció de l’Institut Cartogràfic Valencià.

Tercer. La Resolució del director de l’Institut Cartogràfic Valencià, 
de data 5 d’octubre de 2021, designà als membres del jurat, respon-
sables de la valoració dels treballs. El jurat es va reunir el dia 10 de 
novembre de 2021 a efectes de la valoració dels treballs presentats, i va 
alçar una acta del desenvolupament de la sessió, la qual indica els tre-
balls admesos, els criteris de valoració i la seua ponderació i els treballs 
guanyadors del premi.

Quart. L’acta es publicarà en el portal institucional de l’Institut Car-
togràfic Valencià http://www.icv.gva.es/va/premios, segons l’apartat 
nové de la Resolució de la convocatòria.

Cinqué. En l’expedient consta certificat de la secretària del jurat, de 
data 11 de novembre de 2021, que determina la identitat dels autors i de 
les autores dels treballs.

Fonaments de dret
Únic. L’article 7 de l’Ordre 10/2016, de 22 de setembre, de 2016, de 

la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, 
estableix que l’òrgan competent per a resoldre la present convocatòria 
correspon al president del Consell de Direcció de l’Institut Cartogràfic 
Valencià.

Per tot l’anterior, vista l’acta del jurat del dia 10 de novembre de 
2021, resolc:

Primer
Atorgar el XIV Premi de Cartografia i Territori Pare Tosca a:
–  Javier Ignacio Chiva Juanes, en la modalitat de treball fi de grau 

pel treball titulat «Modelado y base de datos tridimensional para el con-
trol de estocaje en el sector alimentario».

–  Fernando Navarro Carmona, en la modalitat de treball fi de màs-
ter, pel treball titulat: «Sistema básico de indicadores urbanos para el 
municipio de Oliva».

Segon
Informar els participants que l’Institut Cartogràfic Valencià publi-

carà en el seu portal institucional els treballs durant un any. A aquests 
efectes, la presentació de la sol·licitud de participació implicarà l’auto-
rització expressa a l’Institut Cartogràfic Valencià, sense necessitat d’una 
autorització posterior, per a la publicació, reproducció i distribució dels 
treballs.

Tercer
De conformitat amb el que preveu l’article 46 i concordants de la 

Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa, i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
del procediment administratiu comú de les administracions públiques, 
contra aquesta resolució que posa fi a la via administrativa, es pot pre-
sentar potestativament recurs de reposició o directament recurs conten-
ciós administratiu en els terminis i davant dels òrgans que s’indiquen 
a continuació:



a) El recurso de reposición tendrá que interponerse ante la dirección 
del Institut Cartogràfic Valencià en el plazo de un mes a contar desde 
el día siguiente a la publicación en el Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana.

b) El recurso contencioso-administrativo tiene que plantearse ante 
el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el plazo 
de dos meses a contar desde el día siguiente a su publicación en el Diari 
Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 3 de diciembre de 2021.– El conseller de Política Territo-
rial, Obras Públicas y Movilidad, y presidente del Consejo de Dirección 
del Institut Cartogràfic Valencià: Arcadi España García.

a) El recurs de reposició ha d’interposar-se davant la direcció de 
l’Institut Cartogràfic Valencià en el termini d’un mes a comptar des de 
l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valen-
ciana.

b) El recurs contenciós administratiu ha de plantejar-se davant del 
Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini 
de dos mesos a comptar des de l’endemà de la publicació en el Diari 
Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 3 de desembre de 2021.– El conseller de Política Territo-
rial, Obres Públiques i Mobilitat, i president del Consell de Direcció de 
l’Institut Cartogràfic Valencià: Arcadi España García.
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