Expedient: 258/2021
Procediment: CONCURS DE DIBUIX INFANTIL: «SANT MIQUEL: FESTES I TRADICIONS»

Vista la providència d'Alcaldia de data 04.03.2021, per la qual s'inicia el procediment
per a la realització del concurs de Dibuix infantil «Sant Miquel: festes i tradicions» i el
projecte de Bases de la convocatòria de data 04.03.2021 de la regidora delegada
d'educació.

Vista la Retenció de Crèdit efectuada a la partida pressupostària 338-2260917 del
vigent pressupost municipal per part de la Intervenció amb data 05.03.2021, i d'acord
amb el previst a l'esmentada Base 24.5 de les Bases d'Execució del Pressupost 2019 i
en base a les atribucions que m'atorgue la dita norma,

PRIMER. Aprovar les Bases del concurs de Dibuix infantil «Sant Miquel: festes i
tradicions», les quals es transcriuen a continuació:
«Bases del Concurs de Dibuix infantil «Sant Miquel: festes i tradicions»
Participants:
Podran formar part quants alumnes i alumnes es troben matriculats en els centres
educatius de la localitat.

DECRETO

Agustín Peris Leonisa ( 2 de 2 )
Secretari
Data Signatura : 05/03/2021
HASH: a5e56883d3f07921bc6c94e886eda7e1

RESOLC

Número: 2021-0157 Data: 05/03/2021

Vist l'informe de Secretaria de data 05.03.2021 en què s'informa sobre la necessitat de
compliment dels requisits establerts a la Base 24.5 de les Bases d'Execució del
Pressupost 2021, pel qual corresponen l'aprovació de les Bases i la convocatòria a
l'Alcalde, a més de la difusió de les bases del concurs.

Temàtica:
La temàtica serà «Sant Miquel: festes i tradicions», la grandària i la tècnica del dibuix
seran lliures
Categoria:
S'estableixen 4 categories de participants:
•
•
•
•

Infantil (de 0 a 5 anys)
Primer cicle (de 6 a 8 anys)
Segon cicle (de 8 a 10 anys)
Tercer cicle (de 10 a 12 anys)

Com es participa:
Els dibuixos hauran de ser presentats al següent correu electrònic:
fiestas@vilafames.es com a document adjunt.
En el cos de text s'identificarà a l'autor/a del dibuix mitjançant el nom i cognoms, l'edat,
el curs al qual pertany i el telèfon familiar.
Jurat:
El jurat estarà compost pels membres del Consell de Participació del Paratge Natural
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Abel Ibáñez Mallasén ( 1 de 2 )
Alcalde-President
Data Signatura : 05/03/2021
HASH: bd8e4ff54f739dd02737590791113640

RESOLUCIÓ D'ALCALDIA

Municipal Sant Miquel de Vilafamés. La decisió del jurat serà inapel·lable.
Premis:
S'estableixen els següents premis per categories:

•
•
•

Infantil: premi-val de 20 euros per a material escolar en establiments
la localitat i diploma
Primer cicle: premi-val de 20 euros per a material escolar
establiments de la localitat i diploma
Segon cicle: premi-val de 20 euros per a material escolar
establiments de la localitat i diploma
Tercer cicle: premi-val de 20 euros per a material escolar
establiments de la localitat i diploma

de
en
en
en

SEGON. Aprovar la despesa, per import de 80,00 € corresponent a l'import total dels
premis del concurs, amb càrrec a la partida pressupostària 338-2260917
«CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL SANT MIQUEL» del vigent pressupost
municipal.
TERCER. Publicar les bases del concurs de dibuix a la web municipal i a les xarxes
socials gestionades per l'ajuntament.
Ho mana i signa el Sr. Alcalde a la data de la signatura, del que, com a Secretari, done
fe.

DECRETO

Terminis:
Els dibuixos podran ser remesos al correu electrònic indicat (fiestas@vilafames.es)
des del moment de publicació de les presents bases i fins al dia 15 de març a les
14.00 h. La comunicació dels dibuixos guanyadors s'efectuarà el dia 16 de març a
través de la pàgina web de l'ajuntament (www.vilafames.es) i de les xarxes socials
gestionades per l'ajuntament.»

Número: 2021-0157 Data: 05/03/2021

•
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