ÒRGAN

REFERÈNCIA

DECRET NORMAL

SERVEIS A LA PERSONA I COMUNITARIS

DECR2021001443

Codi Segur de Verificació: 90449aa3-fecb-493a-bb62-408181fcb02b
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01171557_2021_1394068
Data d'impressió: 07/05/2021 11:16:40
Pàgina 1 de 2

SIGNATURES

ÍzLÈ9aa3-fecb-493a-bb62-ÇHqqÈfcb02bÇÎ

DOCUMENT

1.- JORDI VIÑAS XIFRA (L'ALCALDE), 29/04/2021 12:47:16
2.- M. LOURDES PALOMINO PELLICER (LA SECRETÀRIA), 29/04/2021 13:24:07
3.- Ajuntament de Salt. 2021LLDA001493 29/04/2021

Núm. Decret / Data:
2021LLDA001493 29/04/2021

Festes
EXP: 2021Z007000001
DECRET D'ALCALDIA

«Vist que per decret d’alcaldia de data 17 de març de 2021 es van aprovar inicialment
les «Bases reguladores del Concurs del disseny del Cartell de la Festa Major de Salt ».
Vist que el termini d'exposició pública ha finalitzat sense que s'hi hagin presentat
al·legacions i per tant les bases citades han quedat aprovades definitivament.
Les bases s’han publicat de manera definitiva al BOP:
https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2021/59/20215902260.pdf, BOP núm. 59, de 26 de
març de 2021.
Tenint en compte l'informe emès per la tècnica de Festes i que és voluntat de l'equip
de govern municipal concedir el premi que regulen les bases citades, és necessari
aprovar i publicar la convocatòria per a l'any 2021 per a l'atorgament del premi del
Concurs del disseny del Cartell de la Festa Major de Salt.

AJUNTAMENT DE SALT
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar-ne la validesa a
http://www.viladesalt.cat/validadordocuments.html

Per tot l'exposat anteriorment, aquesta Alcaldia - Presidència en ús de les seves
atribucions,»
DISPOSA:
«1. APROVAR la convocatòria en règim de concurrència competitiva per a l'any 2021,
del Concurs del disseny del Cartell de la Festa Major de Salt, d’acord amb les Bases
reguladores aprovades al BOP núm. 59 de 26 de març de 2021 i al tauler d’edictes de
l’Ajuntament de Salt.
2. COMUNICAR a la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) el text de la
convocatòria i la documentació que es requereixi per la seva publicació al diari oficial
que correspongui, tal i com estableix l'article 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions.
3. DETERMINAR que el contingut i dates que han de constar al cartell proposat són:
FESTA MAJOR DE SALT, des del 22 al 26 de juliol de 2021, tal i com s’estableix al
punt 6 de les bases reguladores del concurs.
4. COMUNICAR als participants que el veredicte del jurat es publicarà al tauler
d’anuncis de l’Ajuntament de Salt en un termini màxim de 10 dies a la finalització de
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presentació de propostes.
5. AUTORITZAR la despesa de la convocatòria de l'any 2021, per un import màxim de
600 € amb càrrec a l'aplicació pressupostària 47.33800.48000 FESTA MAJOR premis
concurs, del pressupost municipal.»
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