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ANUNCI

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 27 de gener de 
2023 va adoptar, entre d’altres, l’acord següent: 

“Primer.-  Aprovar la concessió de premis de la 7ª edició del Concurs Certamen  
Literari Narcís Lunes i Boloix, edició d’adults en llengua catalana en modalitat de  
poesia, any 2022, segons el veredicte del jurat.

Segon.- Establir la quantia dels premis:

1. Premi Narcís Lunes i Boloix:  “Perdent la por”  de l’autor, Anton Ferret  
Baig amb un premi dotat amb 1.500 € i la publicació de l’obra guanyadora  
en edició comercial de l’Editorial Saldonar, o similar, amb un tiratge inicial  
de 750 exemplars, 25 dels quals es lliuraran a l’autor/a.

2. Poema:  “Seré i no seré”  de l’autor Joan Armengol Puig, amb un premi  
dotat de 300,00€

3.  Menció  per  a  autors  i  autores  locals:  “Hi  ha  dies”  de  l’autora  Mª 
Carmen González Garasa, amb un premi dotat de 200,00€.

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

Quart.-  Aprovar  la  remissió  a  la  Base de  Datos  Nacional  de  Subvenciones la  
informació sobre les resolucions de concessió recaigudes en els termes del que  
disposa  l’article  18  de  la  Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  general  de  
subvencions, modificat per la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització  
del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa.

Cinquè.- Notificar a tots les persones sol·licitants la resolució definitiva.

Sisè.-  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.

Setè.- Fer trasllat del mateix al departament d’Intervenció.”

I, perquè consti, lliuro i signo aquest edicte. 

Isidre Manel Bautista Compte
Segon tinent d’alcaldia

Sant Vicenç dels Horts, a data signatura electrònica.  

6e653eaa-51b9-48ed-8dc8-12a72099bc60
Es pot verificar a www.svh.cat/cove
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