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Resolució CE/4/2017, de 20 Abril de 2017, del Consell d’Estudiants de la Universitat 

Rovira i Virgili, per la qual s’atorga els Premis Sant Jordi 2017 del Concurs Literari de 

la URV 

 
Fruit de la voluntat del Consell d’Estudiants de la Universitat Rovira i Virgili de promoure la creació literària 

en llengua catalana a la Universitat Rovira i Virgili, a través de la realització d’una obra literària en llengua 

catalana original, inèdita i de qualsevol temàtica. 

D’acord amb el que estableixen les Bases del Concurs Literari Premi Sant Jordi 2017, aprovades en la Sessió 

ordinària del Consell d’Estudiants ; 

Tenint present el veredicte del Jurat del concurs literari que tingué lloc el 18 d’abril. 
 

RESOLEM: 
 

PRIMER:  

Atorgar el Premi del Concurs Literari de  Sant Jordi 2017 a Anna Cherta Murillo per l’obra Escolta i veuràs 

(modalitat assaig), a Maria Sarlé Sole per l’obra La mort de la mort (modalitat poesia) i a Helena Cabré 

Llurba per l’obra Els ulls de la innocència (modalitat narrativa breu). 

 

SEGON:  
 

L’import destinat a aquest premi és de 200 euros per cada modalitat, en total 600 euros, que van a càrrec 

de la dotació pressupostària del Consell d’Estudiants de la Universitat Rovira i Virgili per l’any 2017. 

TERCER:  
 

Fer pública aquesta decisió mitjançant la publicació de la Resolució a la pàgina web institucional, així com 

la seva difusió a través dels mitjans pertinents. 

 
La Copresidència del Consell d’Estudiants de la URV 

 

 

 

  

               Patricia Sofía Guzmán Valdés               Leandra Mestre Poveda 

 
Tarragona, 20 d’abril del 2017
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- La resolució expressa de concessió del premi no exhaureix la via administrativa. Les persones interessades poden 

interposar recurs davant la Copresidència del Consell d’Estudiants en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva 

publicació o notificació, o bé recurs d’alçada davant del Vicerectorat d’Estudiants en el mateix termini, de conformitat amb 

el que determinen els Articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 

públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener. 

 

- Tanmateix, les persones interessades podran interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per la defensa 

dels seus interessos. 
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