SOLEDAD PASCUAL DÍAZ, secretària delegada de l’Institut Municipal Reus Cultura,
CERTIFICO:
Que el Consell General de l’Institut Municipal Reus Cultura, en sessió duta a terme el dia 23 de
març de 2021, va aprovar, entre d’altres, l’acord que seguidament es transcriu, amb la salvetat i a
reserva dels termes que resultin de l’aprovació de l’acta segons el que assenyala l’article 206 del
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals:
“Atès que l’IMRC té la voluntat de convocar dues tipologies de premi «Experiències de Circ» i «L’Art
del Circ» per fomentar el circ i el seu entorn a través del llenguatge audiovisual.
Atès que paral·lelament, de forma simultània a l’aprovació d’aquestes bases, es té previst aprovar
la convocatòria d’aquestes subvencions, per tal que es puguin resoldre i adjudicar els premis dins
de la 25ª edició de la Fira del Trapezi.
Vist l’esborrany de bases proposades pels serveis tècnics , que consten a l’expedient.
Vist l'informe emès per la Directora coordinadora de festes i festivals de l’IMRC amb el vist-i-plau
de la Directora-gerent de l’IMRC de data 17 de març de 2021, que concreta els extrems que s’han
d’incloure en les bases així com en la convocatòria que es pretén tramitar de forma simultània.
Vist l’informe emès per l’Assessoria Jurídica de data 17 de març de 2021 pel qual s’informa
favorablement sobre el contingut d’aquesta resolució.
Vist el que disposen els preceptes aplicables de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de
subvencions, del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals, i de l’Ordenança general de subvencions publicada al Butlletí
Oficial de la Província amb data 16/09/2010.
Vist l’article 124 del citat Decret 179/1995, que preveu que les bases per a l’atorgament de
subvencions han de sotmetre’s a informació pública per un termini mínim de 20 dies, i s’han de
publicar al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de la corporació, inserint-se una
referència d’aquest anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Vist el que disposa l’article 23 de la llei 38/2003 i l’article 18 de l’ordenança general de
subvencions, que possibilita l’aprovació de les bases i de la convocatòria de forma simultània.
Vist el que disposen l’article 124.3 del Decret 179/1995, que determina que l’òrgan competent
per a l’aprovació de les bases és el Ple de la Corporació, per la qual cosa, per analogia, l’òrgan
competent en els organismes autònoms seria el Consell General, i vist l’article 7 de l’ordenança
municipal, que determina que l’òrgan competent per aprovar les bases és l’òrgan rector col.legiat
de l’ens.

En conseqüència, es proposa al Consell General de l’IMRC l’adopció del següent acord:
PRIMER. Aprovar les bases reguladores per a l’atorgament dels premis Trapezi en els termes
previstos a l’expedient de referència.
TERCER. Sotmetre l’expedient d’aprovació de les bases al tràmit d’informació pública en la forma
reglamentàriament establerta, entenent-se definitivament aprovat en el cas que en el termini
establert per aquest tràmit no es formulin al·legacions ni reclamacions.
QUART. Instar a l’òrgan competent l’aprovació de la corresponent convocatòria.
CINQUÈ. Facultar a la presidència de l’IMRC per tal que adopti qualsevol resolució necessària per
a l’aplicació efectiva d’aquestes bases.“
I, perquè consti i tingui els efectes que correspongui, lliuro el present certificat, d’ordre i amb el
vistiplau del president delegat de l’IMRC.
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