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2014-12097
Ajuntament de Tortosa

ANUNCI

En data 18 de novembre de 2014, l’Alcaldia – Presidència ha dictat un decret mitjançant el qual resol: 

Primer. Convocar el Premi Ciutat de Tortosa, per l’any 2014, amb subjecció a les bases generals de subvencions 
de l’Ajuntament de Tortosa, publicades al BOPT 206, de 4 de setembre de 2008, i les bases específi ques del Premi 
Ciutat de Tortosa, en règim de concurrència competitiva, publicades al BOPT 258, de 10 de novembre de 2014.

Segon. Fixar el termini per presentar les sol·licituds des de l’endemà de la data de la publicació de l’anunci de 
convocatòria al BOPT, fi ns al 27 de febrer de 2015. 

Tercer. Determinar que les sol·licituds s’han de formalitzar mitjançant un formulari que es pot obtenir a l’adreça 
d’internet: http://www.museudetortosa.cat o a les ofi cines del Museu de Tortosa (Rambla de Felip Pedrell, 3 43500 
Tortosa). La documentació que s’ha d’acompanyar la recullen les bases específi ques del Premi Ciutat de Tortosa. 
Es poden presentar al Registre General de l’Ajuntament de Tortosa (plaça Espanya, 1 43500 Tortosa) de dilluns 
a divendres de 9 a 14:00 h i dijous de 16:30 a 18:30 h, o a qualsevol dels llocs que preveu l’article 38.4 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de RJAP i PAC. En cas que es trameti la documentació per correu, cal que l’Ofi cina 
de Correus segelli el full de sol·licitud, amb la data de lliurament, abans d’haver-lo introduït al sobre.

Quart. Nomenar el jurat, format pel president, quatre vocals: el Sr. Francesc Massip Bonet, doctor en Història de l’Art 
i Filologia Catalana; el Sr. Enric Querol Coll, doctor en Filologia Espanyola i professor d’institut de llengua anglesa; 
el Sr. Joan Hilari Muñoz Sebastià, historiador i catedràtic d’institut i el Sr. Josep Bayerri Raga, arquitecte tècnic i 
periodista, i la secretària, amb veu però sense vot.

Ferran Bel i Accensi, alcalde.
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