ANUNCI EN EL TAULÓ D'EDICTES DE L'AJUNTAMENT IPAGINA WEB DEL MUNICIPI

Per Resolució d'Alcaldia 2018-0450 Data : 04/06/2018, s'ha resolt el següent:
« RESOLUCIÓ D'ALCALDIA (DECLARACIÓ DE PREMIATS)
Vist que, amb data 29.01.2018, l'Ajuntament, amb el propòsit d'establir la imatge oficial del les
festes patronals de l'any 2018, va iniciar el procediment per a la celebració del concurs
anunciador de les festes patronals de Vilafamés 2018.
Vist que amb data 29.01.2018 es va emetre informe de Secretaria sobre la Legislació aplicable i
el procediment a seguir.
Vist que es va convocar el concurs de cartells i es van aprovar les bases reguladores del
mateix, per Resolució d'Alcaldia, núm. 2018-0060 de data 29.01.2018.
Vista la proposta de premiats del Jurat qualificador, de data 1.06.2018, en la qual s'eleva
proposta de premiat, de conformitat amb l'article 21.1.s) de la Llei 2/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local,
RESOLC
PRIMER. Aprovar la relació de premiats en el concurs del cartell anunciador de les festes
patronals de Vilafamés 2018 que queda fixada en la següent:
— Primer Premi: Cartell de títol «ENCETEM LA FESTA», autor: MANEL VILLALONGA MARÍN,
DNI 18.978.981-W . Premi: 300,00 € euros. El motiu de l'elecció és la representació de tots els
icones de la festa amb elegància clara i neta.
SEGON. Notificar la present resolució a la persona premiada en el concurs, d'acord amb
l'article 40 i 41 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
TERCER. Publicar en la pàgina web de l'ajuntament el resultat del concurs de cartells
anunciadors de les festes patronals 2018.
QUART. Aprovar el pagament de l'esmentat premi a Manel Villalonga Marín amb càrrec a
l'aplicació pressupostària 338.2260911 «Concurso cartel fiestas patronales» del vigent
pressupost municipal.»

El que es fa públic, de conformitat amb el que es disposa en el resolc tercer de la
Resolució d'Alcaldia.
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

Codi Validació: AFF6EMQT5XR56YKFDYF4THG4G | Verificació: http://vilafames.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 1

Abel Ibáñez Mallasén ( 1 de 1 )
Alcalde-President
Data Signatura : 04/06/2018
HASH: 9cdae06a752b9394c78ce7e68fff3d21

Expedient: 131/2018
Procediment: CONCURS DEL CARTELL DE FESTES PATRONALS 2018

