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Biblioteques.- Aprovació de les bases que han de regir el premi de narrativa
Ciutat de Reus «Diré el que em fuig».
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Atès que dins de la programació d’activitats i serveis de la Regidoria delegada de
l’Àrea de Cultura i Política Lingüística a través del servei de Biblioteques, té previst
dur a terme el premi de narrativa Ciutat de Reus «Diré el que em fuig» en memòria de
Gabriel Ferrater on hi poden participar totes aquelles persones majors d'edat que ho
desitgin, amb l’objectiu de donar suport a la creació literària en catal, afavorir la
difusió de la lectura en català i ratificar el compromís de la ciutat amb la cultura.
Vist l’informe emès per la Directora del Servei Municipal de Biblioteques de data 6 de
març de 2020 validat per la gerent d’àmbit de Serveis a la Persona i pel regidor de
cultura i política lingüística.
Vista la proposta de bases dels esmentats premis elaborades pel departament.
Vist així mateix l’informe de la directora del Servei Municipal de Biblioteques en el
qual es justifica la necessitat d’aprovació de les bases.
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Vistos, així mateix, els articles 2 i 4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, dels quals en resulta que aquests premis resten subjectes al règim
jurídic de les subvencions.
Vist, en conseqüència, el que resulta dels preceptes bàsics de la Llei 38/2003, abans
referenciada, i del Reial Decret 887/2006, que desenvolupa la citada Llei, i del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals, i l’ordenança aprovada per aquest Ajuntament í publicada al BOP de
Tarragona número 214 de data 16 de setembre de 2010.
Atès que l’aprovació de les bases per part de l’Ajuntament, conforme el que disposa
l’article 124.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, correspon al Ple de la
Corporació.
Atès que el Ple de la Corporació, en reunió duta a terme el dia 3 de juliol de 2019,
acordà delegar en la Junta de Govern Local totes les competències que corresponen al
Plenari però que resulten de caràcter delegable, circumstància que es produeix en
relació a les bases que es pretenen aprovar.
Per tot l’exposat, es proposa a la Junta de Govern Local, previ dictamen de la Comissió
Informativa d’Activitats de la Persona, l’adopció dels següents acords:
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Primer.- Aprovar de manera inicial les bases del premi de narrativa Ciutat de Reus
«Diré el que em fuig»organitzat per la Regidoria de Cultura i Política Lingüística en els
termes i amb el contingut que consta a l'expedient de referència.
Segon.- Sotmetre les bases esmentades al tràmit d’informació pública en els
termes previstos al Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
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Tercer.- Tot l'esmentat, sense perjudici de la suspensió dels terminis administratius
prevista en la Disposició Addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març,
pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària
originada pel COVID-19, o en les eventuals pròrrogues d'aquest Reial decret. En
aquest sentit, si la publicació al BOPT es produeix mentre es mantingui la suspensió,
el còmput del termini abans esmentat s'iniciarà l'endemà que resti sense efecte
aquesta suspensió.

La gerent de Serveis a la Persona

El regidor delegat de l'Àrea
Cultura i Política Lingüística

Anna Puigdomenech Romero

Daniel Recasens Salvador

de

Signat electrònicament
Daniel Recasens Salvador
22/04/2020
Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 22/4/2020
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 2020ADC169E05B9CF84518914D664DAA0CB3820E409D0422100236

