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ANUNCI

Mitjançant decret d’alcaldia 2022LLDR000631, de data 13 d’abril  de 2022 es 
va aprovar, la resolució següent: 

“Primer. Aprovar la concessió dels premis del Festival Internacional de Curtmetratges 
Santiago Arizón per a l’any 2021 - 2022 , segons el veredicte que consta a l’acta del 
jurat de data 30 de març de 2022, que s’adjunta a l’expedient. 

Segon. Establir la quantia dels premis per un import de 

Categoria adults: 

1r premi.- Títol: “La cinta”
       Quantia: 1350,00€ en metàl·lic
       Autor:  Alberto Ruiz Rojo (Agència Audiovisual Freak)

2n premi.- Títol: “Work it Class”
       Quantia: 700,00€ en metàl·lic

                  Autor: Pol González Ollé 

Premi local.- D’acord amb l’acta del jurat de data 30 de març de 2022, s’ha declarat 
desert el premi local. 

Premi al millor curt en llengua catalana.-Títol: “Últim dia d’estiu”
Quantia:700,00 € en  metàl·lic
Autora: Ariadna Ulldemolins Abad

Categoria juvenil: 

Premi juvenil.- Títol: “Recerca: Un camí cap a l’acceptació d’un mateixa”
                    Quantia: 400,00€ en metàl·lic

          Autor: Ferran Alegre Casanova 

Premi local.- Atès que el premiat del premi juvenil és un autor local, tal i com 
estableixen les bases  de la convocatòria, no s’estableix cap premi per autor local. 

Tercer. Publicar en el Tauler d’Anuncis i web la resolució definitiva. 

Quart.- Notificar a tots les persones guanyadores la resolució definitiva 

Cinquè.- Aprovar que s’entendrà tàcitament acceptat el premi si en el transcurs de 
deu dies a partir de la recepció de la notificació de l’atorgament del mateix, el premiat 
no manifesta expressament les seves objeccions. 

Sisè.- Donar compte d’aquest decret a la propera sessió de la Junta de Govern Local 
que se celebri.

0e1a0e5e-9266-4e7e-b601-34d54dda0182
Es pot verificar a www.svh.cat/cove
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Setè.- Fer trasllat del mateix al departament d’Intervenció.”

I, perquè consti, lliuro i signo aquest edicte. 

L’alcalde,

Sant Vicenç dels Horts, en data de la signatura electrònica 
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