
ANUNCI

La Junta de Govern d’aquest Ajuntament, en sessió ordinària de data 10 de febrer de 
2023 va adoptar,  entre d’altres,  l’acord  pel  qual  s’aproven la  concessió  de premis 
acordada  jurat  de  la  segona  edició  dels  premis  Santvicard  2022  per  potenciar  el 
consum local i de proximitat als establiments que més operacions registren mitjançant 
l’aplicació Santvicard, l’any 2022. 

” ACORDS

Primer.- Aprovar la concessió dels premis acordada pel jurat de la segona edició dels 
premis Santvicard 2022 per potenciar el consum local i de proximitat als establiments 
que més operacions registren mitjançant l’aplicació Santvicard, l’any 2022.

Segon.- Establir la quantia dels premis:

a. Categoria de més operacions realitzades

1r premi: Olga García Farrés

Quantia premi: 1.500 €

2n premi: Gemma Siñol Carulla

Quantia premi: 900 €

3r premi: Veronica Camarero Cano

Quantia premi: 600 €

b. Categoria de major import global anual de les operacions realitzades

1r premi: Olga García Farrés

Quantia premi: 1.500 €

2n premi: Boloix Radio SL

Quantia premi: 900 €

3r premi: Gemma Siñol Carulla

Quantia premi: 600 €

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.
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Sisè.-  Aprovar que s’entendran tàcitament acceptats els premis si en el transcurs de 
deu  dies  a  partir  de  la  recepció  de  la  notificació  de  l’atorgament  del  mateix,  les 
persones premiades no manifesten expressament les seves objeccions.

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

I, perquè consti, lliuro i signo aquest edicte

Xavier Gómez Álvarez

Sisè Tinent d’Alcaldia

Sant Vicenç dels Horts, a data de la signatura electrònica
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