
 

 
Exp. 1898/2021 

 
Anunci del Consell Comarcal del Ripollès de la convocatòria per a la participació en la XXXI 
edició dels premis literaris juvenils i infantils Joan Triadú.  
 
Extracte de l’acord de 16 de novembre de 2021 del Ple del Consell Comarcal del Ripollès pel qual 
s’aproven les bases per a la concessió dels XXXI premis literaris juvenils i infantils Joan Triadú.  
 
De conformitat amb el previst als articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria el text complet del qual pot 
consultar-se a la “Base de Datos Nacional de Subvenciones” 
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/index):  
 
PRIMER. Beneficiaris  
 
Tots els nois i noies, escolaritzats al Ripollès, matriculats en algun dels cursos ressenyats a 
continuació:  
 
TAGA: 3r i 4t d’Educació Primària 
BALANDRAU: 5è i 6è d’Educació Primària 
BASTIMENTS: 1r i 2n d’ESO 
PUIGMAL: 3r i 4t d’ESO i Batxillerat 

TORRENEULES: CEE Ramon Suriñach 
 
SEGON. Finalitat  
 
La finalitat és promoure la competència escrita entre els infants i joves, planificar espais de 
trobada comarcal en el marc de la literatura i la cultura, fomentar un espai de creativitat i riquesa 
literària, i cohesionar els instituts i les escoles de la comarca a partir de la cultura.  
 
TERCER. Bases reguladores  
 
Aprovades inicialment per acord de 16 de novembre de 2021 del Ple del Consell Comarcal del 
Ripollès, es va publicar íntegrament al BOP de Girona núm. 226, de 25 de novembre de 2021. 
Una vegada transcorregut el termini d’exposició pública l’aprovació de les bases va esdevenir 
definitiva i així es va publicar al BOP de Girona núm. 2, de data 4 de gener de 2022.  
 
QUART. Import.  
 
La dotació màxima és de 3.000 euros.  
 
CINQUÈ. Termini per a la presentació dels treballs.  
 
El termini per a la presentació dels treballs finalitzarà el dia 7 de març de 2022.  
 
Joaquim Colomer Cullell  
President del Consell Comarcal del Ripollès 

 
Ripoll, signat i datat electrònicament 
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