INFORME DE L’ASSESSORIA JURÍDICA EN RELACIÓ AMB LES BASES REGULADORES I LA
CONVOCATÒRIA DEL PREMI TRAPEZI
ANTECEDENTS DE FET
I.- Els serveis tècnics de l’IMRC han elaborat unes bases reguladores del Premi Trapezi amb
dues modalitats «Experiències de Circ» i «L’Art del Circ»
L’objecte de les esmentades bases és regular els criteris i el procediment per a la concessió
dels dos premis en concurrència competitiva que atorga l’IMRC destinades a fomentar el circ i
el seu entorn a través del llenguatge audiovisual
II.-La Directora coordinadora de festes i festivals de l’IMRC amb el vist i plau de la gerència de
l’organisme ha emès en data 17 de març de 2021 informe tècnic pel qual es proposa aprovar
les bases reguladores adjuntes a l’esmentat informe tècnic i la convocatòria per a
l’atorgament dels premis en règim de concurrència competitiva, de conformitat amb les bases
reguladores.
Així mateix, l’esmentat informe preveu que per poder atorgar aquests premis dins de la
celebració de la Fira del Trapezi, coincidint amb el 25È aniversari, s’esdevé necessari tramitar
l’aprovació de les bases i la convocatòria de manera simultània.
Analitzat el seu contingut, i a criteri de la sotasignat,
S’INFORMA

I. Que l’article 4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, estableix que
queden fora del seu àmbit d’aplicació aquells premis que s’otorguen sense la prèvia
sol·licitud del beneﬁciari, de manera que a sensu contrario, entren dins del seu àmbit
d’aplicació aquells premis regulats per bases en concurrència competitiva.
II.- Que el redactat de les bases reguladores dels premis
inclou tots aquells aspectes
necessaris de conformitat amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals, que regulen les subvencions dels ens locals, establint els seus articles 118 a
129 el règim especíﬁc de les subvencions, i de l’Ordenança general de subvencions publicada
íntegrament al Butlletí Oﬁcial de la Província núm. 214 de 16 de setembre de 2010.

III. Que d’acord amb l’article 9 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions:
‘’ [...] 2. Amb caràcter previ a l'atorgament de les subvencions, s'han d'aprovar les normes que
estableixin les bases reguladores de concessió en els termes que estableix aquesta Llei.’’
3. Les bases reguladores de cada tipus de subvenció s'han de publicar en el «Butlletí Oﬁcial de
l'Estat» o en el diari oﬁcial corresponent. [...]’’

IV. Que d’acord amb allò que disposa l’article 124.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals, s’han d’elaborar unes bases que regulin la concessió de les subvencions,
aplicable també als premis, el contingut de les quals ha d’incloure, entre d’altres, els aspectes
següents:
a) L’objecte de la subvenció.
b) Els requisits que han de reunir els beneﬁciaris i la forma d’acreditar-los.
c) El termini i la forma de justiﬁcació del compliment de la ﬁnalitat per a la qual es concedeix
la subvenció.
V. Que d’acord amb l’article 124.2 del citat Reglament les bases s’han de sotmetre a
informació pública com a mínim per un termini de vint dies i s’han de publicar en el Butlletí
Oﬁcial de la província i en el tauler d’anuncis de la corporació. Una referència d’aquest anunci
s’ha de inserir en el Diari Oﬁcial de la Generalitat de Catalunya.

En relació a l’òrgan competent per aprovar les bases reguladores dels premis l’article 12. l )
dels estatuts de l’organisme atribueix al President qualsevol altre assumpte competència de
l’Institut que no estigui expressament reservat a altres òrgans. No trobem dins de l’article
dedicat a les competències del Consell General cap referència a l’aprovació de les bases
reguladores de subvencions i/o premis.
No obstant, l’article 7 de la Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Reus i
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 (ROAS), preveu que el Ple de la Corporació esdevé l’òrgan
competent per a l’aprovació de les bases especíﬁques que regiran la concessió de les
subvencions, i per tant, per paral·lelisme i per facilitar la participació del Consell General en
els assumptes de l’Organisme s’aconsella l’aprovació de les mateixes pel Consell General.
ALTRES CONSIDERACIONS:
Com s’ha indicat a l’antecedent segon és necessari a criteri de la direcció de coordinació de
festes i festivals i de la gerència concedir els premis dins d ela celebració del 25È aniversari de
la Fira del Trapezi, per la qual cosa proposa tramitar l’aprovació de les bases i la convocatòria
de manera simultània.

Aquesta circumstància es troba contemplada a l’article 18 de l’ordenança municipal de
subvencions que disposa que «1. El procediment per a la concessió de subvencions en
concurrència competitiva s’iniciarà mitjançant l’aprovació de la pertinent convocatòria.
Aquesta aprovació s’efectuarà de forma simultània o amb posterioritat a l’aprovació de les
bases
Per tant no hi ha inconvenient jurídic en l’aprovació simultània de les bases i la convocatòria si
bé l’efectivitat de la convocatòria requerirà que d’acord amb el procediment més amunt
esmentat les bases esdevinguin deﬁnitivament aprovades.

La qual cosa s’informa als efectes oportuns, a la data de la signatura electrònica del present
document.
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