Excm. Ajuntament de Sagunt

La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària que tingué lloc el vint-i-tres de desembre de dos
mil setze va adoptar, entre d’altres, l’acord següent:
6
APROVAR PAGAMENT PREMI CARTELL ANUNCIADOR “FALLES 2017”. EXP.
2016/290.
Vist que l’Ajuntament de Sagunt ha convocat premis per al foment de per al foment de la
promoció de les arts plàstiques amb el concurs “cartell anunciador de falles”.
Vist que els requisits que s’ha seguit la tramitació del procediment indicada en l’Ordenança
reguladora dels premis, i s’han comprovat indica, segons consta en l’expedient.
Vist que el dia 2 de desembre de 2016 es va reunir el jurat, les actes del qual consten en
l’expedient.
Vist que el dia 22 de desembre de 2016 tindrà lloc l’acte públic de lliurament del premi i que va
resultar guanyador el participant següent:

•

CRISTÓBAL AGUILÓ DOMÍNGUEZ
Vist l'informe del secretari i no obstant el mateix.

Per tot això, vistos els informes emesos i de conformitat amb l’inofrme-proposta del Tècnic de
Gestió Cultural, la Junta de Govern Local sense que es promoga debat, per unanimitat, ACORDA:
Primer. Concedir els premis als següents interessats segons el detall que s’indica:
Lema
Amics per sempre

Guanyador/a
Cristóbal Aguiló Domínguez

Import

Import net

600 €

486 €

Segon. Disposar la despesa i ordenar el pagament als beneficiaris que s’indiquen.
Tercer. Publicar en la Seu electrònica municipal i comunicar a la “Base de Datos Nacional de
Subvenciones” la concessió de les presents premis

Cosa que us comunique perquè en prengueu coneixement, a reserva dels termes
que resulten de l’aprovació de l’acta corresponent. IGUALMENT US FAIG
CONSTAR QUE A L’EFECTE DE NOTIFICACIÓ ALS INTERESSATS
HAUREU D’ASSENYALAR ELS RECURSOS QUE PROCEDISQUEN
CONFORME A LA CIRCULAR REMESA PER SECRETARIA GENERAL.
Sagunt, a 28 de desembre de 2016.
EL SECRETARI GENERAL,

Sgt.: Emilio Olmos Gimeno.

Exemplar només als efectes que conste en l'expedient administratiu.

