
RESOLUCIÓ D'ALCALDIA Núm. 2561/2019

Identificació de l'expedient: JUV/act/007-2019

Resolució del XXII Concurs de Targetes Nadalenques Vila d'Almussafes

Mitjançant resolució d'esta Alcaldia número 2163/2019, de 7 d’octubre  de 2019,
es van aprovar les bases que regixen el “XXII Concurs de Targetes de Nadal”.

El 29 de novembre del 2019 es va procedir a l’escrutini del vots obtinguts en
la votació popular duta a terme entre el 11 i el 22 de novembre passat,  tal com
queda reflectit en el detall de vots escrutats que consta en l'expedient.

De conformitat en el punt deu i onze de les bases que regeixen aquesta
convocatòria  i  vist  que  en  la  categoria  Juvenil,  no  s’ha  presentat  cap  targeta,
s’amplia el número de targetes seleccionades de la categoria Infantil amb 6 targetes
i de la categoria Adulta amb 4 targetes, per el que queda amb un lot de 10 targetes
seleccionades.

El  punt  dotzè  de  les  bases  que  regixen  el  concurs  establix  que  els
guanyadors  rebran  un  diploma  acreditatiu  atorgat  per  l'Ajuntament  i  un  regal
didàctic, també que es realitzarà un sorteig entre tots els participants de material
didàctic. 

Resolució

Per tant, resolc:

1. Seleccionar per a la seua edició i difusió  les targetes següents:

CATEGORIA INFANTIL

1ª-. Eduard López San Fèlix.
2ª-. Leire Rovira Garcia Melgares.
3ª-. Emma Zarzo Boix.
4ª-. Emma Zarzo Boix.
5ª-. Miguel Guixot Cebolla.
6ª-. Rafa Catala Gandara.
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CATEGORIA ADULTA

1ª-. Jose Antonio Castilla Bejar.
2ª-. Jose Antonio Castilla Bejar.
3ª-. Vicen Artola Rovira.
4ª-. Jose Antonio Castilla Bejar.

2. Comunicar als autors de les targetes seleccionades que tal i com indica
el punt 12è del les bases que regeixen aquest concurs, el lliurament dels diplomes
acreditatius, els regals didàctics i el sorteig, es realitzarà el proper 12 de desembre
de 2019 a les 19:00 hores en el Centre d’Informació Juvenil.

Almussafes, 3 de desembre de 2019

Done fe,

La secretària, L'alcalde,

Identificador: VhAD j1aP A3J5 RkyG 420q KCBh EaM=

Validar documento: https://portalciutada.almussafes.org/PortalCiutada

ANTONIO GONZALEZ RODRIGUEZ

Fecha firma:03/12/2019 9:24:17 CET

AJUNTAMENT D ALMUSSAFES

MARIA DOLORES VILLARROYA PASTOR

Fecha firma:03/12/2019 9:55:39 CET

CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO

AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES


