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Administració Local

2014-11526
Ajuntament de Tortosa 
 
ANUNCI

La Junta de Govern de l’Ajuntament de Tortosa, en data 29 de setembre de 2014, va aprovar inicialment les bases 
reguladores del Premi Ciutat de Tortosa.

De conformitat amb l’article 124.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 
179/1995, de 13 de juny, les bases s’han sotmès al tràmit d’informació pública per termini de vint dies mitjançant 
anuncis publicats al Butlletí Ofi cial de la Província de Tarragona núm. 231, de 8 d’octubre de 2014, i al tauler d’anuncis 
d’aquest Ajuntament. Transcorregut aquest període sense que s’hagin presentat reclamacions ni al·legacions, de 
conformitat amb el punt segon de l’acord, les bases han quedat aprovades defi nitivament.

Així mateix, es fa públic el text íntegre de les bases, que s’insereix a continuació. 

Contra l’aprovació defi nitiva d’aquest acord els interessats poden presentar recurs contenciós administratiu davant el 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la publicació 
defi nitiva d’aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, segons el que es preveu a l’article 19 del 
RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Ferran Bel i Accensi, alcalde.
Tortosa (Terres de l’Ebre), 3 de novembre de 2014.

Annex.- Bases del Premi Ciutat de Tortosa

1. Objecte 
L’Ajuntament de Tortosa, amb el patrocini de la Fundació Cinca Piqué i la Fundació Duran Martí, ha recuperat el 
PREMI “CIUTAT DE TORTOSA”, per estimular la investigació i la recerca en els àmbits de les Ciències Socials i les 
Humanitats, en llengua catalana.
L’objecte del treball a premiar ha d’estar relacionat o tenir vinculació directa amb la ciutat de Tortosa, el seu territori 
històric i la resta de les Terres de l’Ebre, en qualsevol dels àmbits d’estudi de les Ciències Socials, les Humanitats 
i les tradicions.
Amb caràcter biennal, per resolució del president de la corporació, es convocaran els premis del certamen. 
L’Ajuntament es reserva el dret de suspendre la convocatòria quan hi concorrin circumstàncies que n’impedeixin el 
seu normal desenvolupament.

2. Extensió
L’extensió màxima del treball serà de 150 fulls DIN A4 a doble espai. 

3. Participants 
Podran participar en el certamen totes les persones físiques, excepte aquelles que tinguin relació laboral o de 
serveis amb l’Ajuntament de Tortosa, els membres de la corporació local, els membres de la Fundació Cinca Piqué 
i de la Fundació Duran Martí i els seus familiars directes.
Cada concursant pot presentar-hi el nombre de treballs que desitgi.

4. Dotació del premi i fi nançament
El premi, atorgat per l’Ajuntament de Tortosa i patrocinat per la Fundació Cinca Piqué i la Fundació Duran Martí, 
consistirà en el lliurament d’un diploma i en l’edició de l’obra guanyadora, dins del termini d’un any des de la 
concessió d’aquest. 

5. Presentació de treballs
5.1. Treballs 
Els textos presentats hauran de ser originals i inèdits i no podran haver estat presentats o premiats en cap altre 
certamen.
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Les obres presentades no podran ser retirades de concurs fi ns que s’hagi fet pública la resolució d’atorgament del 
premi, ni per fer-hi correccions o ampliar-ne el text, ni per renunciar al premi.
5.2. Documentació
Les obres es presentaran en sis còpies, amb les pàgines numerades i relligades, i també en suport informàtic 
compatible per a PC. Cal que hi consti un títol i un lema o pseudònim, però en cap cas el nom de l’autor/a. 
Els treballs s’han de trametre dintre d’un sobre tancat on caldrà indicar a la part exterior la llegenda amb la 
denominació del certamen i un pseudònim i, a l’interior, un altre sobre amb les següents dades: 
1. Nom i cognoms, 2.Adreça postal, 3.Adreça electrònica, 4.Telèfon, 5.Població i CP, 6.Títol de l’obra i 7. Un breu 
currículum amb el lloc i l’any de naixement, la trajectòria professional, les publicacions, les col·laboracions escrites 
en diaris, revistes, etc., i la signatura. Caldrà adjuntar-hi també còpia del DNI.
També s’inclourà una declaració on es garanteixi que l’obra és original i inèdita, i que no participa en cap altre 
concurs pendent de resolució. 
Les obres es presentaran a la Unitat de Cultura de l’Ajuntament de Tortosa, rambla Felip Pedrell, núm. 3 43500 – 
TORTOSA (Terres de l’Ebre), que lliurarà un resguard acreditatiu de la presentació de l’obra al concurs.

6. Termini de presentació 
El termini de presentació dels treballs per participar en el certamen s’assenyalarà a la resolució de convocatòria 
corresponent. 

7. Instrucció 
L’òrgan instructor de la tramitació de l’expedient és la Direcció Tècnica de la Unitat de Cultura de l’Ajuntament de 
Tortosa
L’alcalde de Tortosa resoldrà la convocatòria del premi, d’acord amb el veredicte del jurat constituït i reunit a l’efecte, 
i prèvia instrucció de l’expedient, entre totes aquelles obres presentades i de les quals no se n’hagi declarat el 
desistiment. 

8. Jurat
El jurat del premi estarà constituït de la següent forma:
-  President/a: l’alcalde de Tortosa, o bé el regidor en qui delegui
-  Vocals: Un màxim de quatre membres amb experiència acreditada en el món de les humanitats i les ciències 

socials, dos dels quals seran designats per la Fundació Cinca Piqué i la Fundació Duran Martí. 
-  Secretari: el director/a del Museu de Tortosa, amb veu però sense vot 
En el seu funcionament, el jurat seguirà aquestes normes:
A) Les seves deliberacions seran secretes.
B) El jurat prendrà les decisions per majoria simple.
C) En la seva valoració, el jurat tindrà en compte especialment la qualitat de la recerca, de l’interès científi c i de la 

redacció de les obres presentades.
D) La decisió del jurat serà inapel·lable. Podrà proposar que es declari desert el certamen si, segons el seu criteri, 

cap de les obres presentades reuneix la qualitat adequada per a ser premiada. 
E) El premi haurà de ser atorgat a una sola obra, encara que el jurat podrà fer menció d’altres obres que, pel seu 

mèrit i qualitat, tot i no haver estat premiades, en siguin mereixedores.
La composició específi ca del jurat es farà pública en la resolució de convocatòria del certamen, en la qual es podrà 
preveure també la designació de membres suplents.

9. Resolució
La proposta de resolució l’emetrà la direcció tècnica de la Unitat de Cultura, incorporant-hi l’acta del jurat qualifi cador 
del certamen.
L’òrgan competent per a la resolució defi nitiva del procediment és l’alcalde-president, a qui faculta la Junta de 
Govern mitjançant l’aprovació d’aquestes bases. La resolució en què s’atorgui el premi del certamen es notifi carà a 
la persona premiada, i es publicarà al Butlletí Ofi cial de la Província de Tarragona, si s’escau.

10. Proclamació de la persona guanyadora i lliurament de premis
L’Ajuntament de Tortosa, juntament amb la Fundació Cinca Piqué i la Fundació Duran Martí, convocarà 
oportunament les persones interessades per, en acte públic, efectuar la lectura del veredicte del jurat i de la 
resolució d’atorgament del premi, així com per portar a terme la proclamació del guanyador o de la guanyadora i 
el lliurament del premi. 
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11. Drets sobre les obres premiades
L’obtenció del premi comporta la cessió de l’obra en exclusiva a l’Ajuntament de Tortosa per part de l’autor/a, dels 
drets de comunicació pública, reproducció, distribució i explotació de l’obra premiada, en la seva primera edició, en 
qualsevol suport o format, en l’àmbit de tot el món, incloent-hi també la facultat de cedir-la a tercers.
En relació amb allò esmentat en el paràgraf anterior, l’acceptació del contingut d’aquestes bases, que comporta la 
presentació d’obres al certamen, tindrà la consideració i els efectes de contracte de cessió de drets entre l’autor/a 
premiat/da i l’Ajuntament de Tortosa.
En posteriors edicions, els autors faran constar que l’obra ha estat guanyadora d’aquest premi, en la convocatòria 
de l’any que correspongui, i s’obliguen a lliurar a l’Ajuntament de Tortosa, gratuïtament, dos exemplars de cada una 
de les noves edicions.
Les obres no premiades les conservarà la Unitat de Cultura de l’Ajuntament de Tortosa durant el termini màxim 
de tres mesos, comptats a partir de la data en què es publiqui al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Tortosa la 
resolució defi nitiva del procediment, en espera de la reclamació de la devolució per part dels autors. L’Ajuntament 
de Tortosa no es responsabilitza de la devolució de les obres, aquestes hauran de ser retirades pels autors/autores 
en el termini esmentat.

12. Incidències
L’òrgan competent per a la concessió del premi, a proposta i criteri del jurat qualifi cador, es reserva la facultat per 
resoldre qualsevol aspecte no previst en aquestes bases, o qualsevol dubte que sorgeixi en la seva aplicació.

13. Acceptació de les bases
El fet de concórrer al certamen suposa l’acceptació plena i incondicionada d’aquestes bases.

14. Resolució
La resolució per la qual es faci públic l’atorgament dels premis del certamen posa fi  a la via administrativa. Contra 
aquesta, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, 
en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la seva notifi cació o publicació al BOP de Tarragona.
Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant l’Alcalde de Tortosa, en el 
termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva notifi cació o publicació. 
Contra l’acte d’aprovació d’aquestes bases, que posa fi  a la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós-
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini 
de dos mesos a comptar des del dia següent a la seva publicació.

15. Desenvolupament i aplicació de les bases
En desenvolupament i aplicació d’aquestes bases, l’Alcalde de Tortosa durà a terme les convocatòries, resolucions 
d’atorgament, i demés actes necessaris per al seu desenvolupament i execució.

16. Entrada en vigor
Aquestes bases entraran en vigor després de publicar-se al Butlletí Ofi cial de la Província de Tarragona, i continuaran 
vigents mentre no s’acordi de modifi car-les o deixar-les sense efecte. 
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