
ANUNCI

CONCURS “JUNTS IL·LUMINEM EL NADAL”

D’acord amb allò que disposa la base 11 del  Concurs “Junts il·luminem el

Nadal” per al foments del comerç local, es fa públic l’acord adoptat per resolució de
l'Alcaldia 2091/2020 de 29 de desembre,  de concedir  els premis d’acord amb la
proposta  del  Jurat  que  ha  decidit  el  concurs,  la  part  dispositiva  del  qual  és  la
següent: 

1. Reclamar per a mi el coneixement del present assumpte, la resolució del qual
correspon a la Junta de Govern Local, per delegació efectuada per aquesta Alcaldia
mitjançant la resolució número 1631/2019, de 3 de juliol.

2. Concedir els premis que establixen les bases del Concurs “Junts Il·luminem el
Nadal”, següents: 

Categoria Beneficiari/a DNI Premi

Millor pis Herminia Morant Verdú 74…. 150

Millor Casa Susana Santa-Eufemia 
Fernández

73…. 150

Millor comerç Peina2,  Peina T, CB
Nuria Anales Montenegro

E9…. 300

Millor comunitat de 
veïns/casal/associació

Ester Yubero Olivares
Residència la Vila

B9…. 300

3. Autoritzar i ordenar el pagament dels premis valorats en 900 € amb càrrec a
la  partida  4330.47001  del  pressupost  municipal  de  2020  i  4330.489.00  del
pressupost de 2021, amb la qual cosa quedarà condicionat a l’aprovació i vigència
del pressupost de 2021.
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4.  Procedir  a  la  seua  publicació  en  el  tauler  d'anuncis  i  llocs  habituals  per  a
coneixement general, així com en la BNDS.

5. Donar compte a la Junta de Govern del present acord, en la primera sessió que
es celebre.

6. Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, pot interposar
recurs de reposició potestatiu, en el termini d’un mes davant del mateix òrgan que va
dictar l’acte o recurs contenciòs-administratiu,  davant dels Jutjats del  Contenciòs-
Administratiu de València, en el termini de dos mesos, a comptar de l’endemà a la
recepció  d’esta  notificació.  Si  optara  per  interposar  el  recurs  de  potestatiu  de
reposició, no podrà interposar recurs contenciós-administratiu fins que aquell  siga
resolt expressament o s’haja produït la seua desestimació per silenci.

Almussafes, 29 de desembre de 2020
L’alcalde
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