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Dimecres, 4 de gener de 2017

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Parets del Vallès

EDICTE

La Junta de Govern en sessió de data 23 de desembre de 2016 va adoptar els acords següents:

1. APROVAR les Bases Reguladores del concurs "Premi Municipi Lector" que es detallen a continuació:

"OBJECTIU.

La 4a edició del Premi Municipi Lector té com a objectiu reconèixer i premiar les bones pràctiques de foment de la 
lectura. El premi vol ser un instrument per estimular la creació i el desenvolupament d'activitats de foment lector al  
nostre poble, així com recompensar el treball realitzat pels professionals del municipi. També es vol millorar la difusió i la 
implementació de projectes i  programes que ja  s'estiguin  duent a  terme o que es vulguin iniciar  en l'entorn de la 
promoció de la lectura.

En aquest sentit  el premi reconeixerà aquelles bones pràctiques de foment de la lectura que tinguin lloc a centres 
educatius, biblioteques, associacions i entitats privades sense ànim de lucre.

PARTICIPANTS.

Hi  podran  participar,  a  títol  individual,  persones  majors  de  18  anys  empadronades  a  Parets  del  Vallès,  i  centres 
educatius, associacions, entitats o organitzacions privades i públiques sense ànim de lucre amb seu a Parets del Vallès.

Cada participant podrà presentar una bona pràctica de foment de la lectura no premiada en cap altre concurs o una 
proposta d'activitat de foment lector que encara no s'hagi dut a terme.

La participació és gratuïta.

CATEGORIES.

S'estableixen tres categories de participació:

- Millor pràctica de foment de la lectura duta a terme a Parets del Vallès.

- Millor proposta de foment de la lectura projectada a Parets del Vallès.

- Millor pràctica de foment de la lectura duta a terme per un professional resident a Parets del Vallès.

DOCUMENTACIÓ REQUERIDA.

Les persones o entitats interessades a participar-hi hauran de presentar la documentació següent:

- Documentació que acrediti l'empadronament o la seu de l'entitat a Parets del Vallès.

- Una memòria de l'activitat que inclogui els apartats següents:

1. Dades bàsiques.

1.1. Descripció.
1.2. Objectius.
1.3. Públic a qui va dirigida l'activitat.

2. Estructura i desenvolupament.

2.1. Durada.
2.2. Fases.
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3. Recursos necessaris.

3.1. Recursos humans.
3.2. Recursos materials.
3.3. Recursos bibliogràfics.

4. Avaluació.

5. Resultats (només en el cas de la bona pràctica).

6. Bibliografia.

7. Annexos (si n'hi ha).

PRESENTACIÓ I TERMINI DE PRESENTACIÓ.

Cal lliurar la documentació requerida en paper al Centre Cultural Can Rajoler (carrer Travessera, 1, 08150 Parets del 
Vallès)  adreçada  al  Consell  de  Lectura  de  Parets  Municipi  Lector,  a  partir  de  l'endemà  de  la  publicació  de  la 
convocatòria  al  Butlletí  Oficial  de  la  Província  fins  al  dia  28  de  febrer  de  2017  i  en  format  PDF  a:  
http://www.parets.cat/utilitats/formularis/4a-edicio-del-premi-parets-municipi-lector.

Un mateix autor no podrà rebre diferents premis.

JURAT.

L'elecció dels guanyadors dels premis serà mitjançant un jurat format per:

- Un representant de la Biblioteca Can Rajoler.

- Un representant de la Biblioteca Infantil i Juvenil Can Butjosa.

- El regidor d'educació, Sr. Miquel Pérez Rodríguez.

- Un representant del ClijCAT.

- Un representant del Centre de Recursos Pedagògics Montmeló II.

- Un llibreter de la comarca.

Es valorarà l'originalitat de les propostes, el treball realitzat, els bons resultats obtinguts o l'adequació de la proposta en 
projectes futurs.

El veredicte del jurat serà inapel·lable i cap premi podrà quedar desert.

CONSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA.

El  pressupost  màxim  que  es  destinarà  per  a  la  concessió  de  les  subvencions  regulades  en  les  presents  bases 
reguladores serà de 2.000,00 EUR i anirà a càrrec de l'aplicació pressupostària "4534 326 48201 Premis Parets poble 
lector" i per la quantitat màxima de 2.000,00 EUR.

PREMIS.

Els premis consistiran en:

- Premi Parets Municipi Lector a la millor pràctica de foment de la lectura a Parets del Vallès.

- Xec regal 400 EUR.

- 1 matrícula a un curs de formació de la Biblioteca Infantil i Juvenil Can Butjosa del curs 2016-2017 o 2017-2018. C
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- Lot de llibres valorat en 120 EUR

- Premi Parets Municipi Lector a la millor pràctica de foment de la lectura duta a terme per persones residents a Parets 
del Vallès:

- Xec regal 400 EUR

- 1 matrícula a un curs de formació de la Biblioteca Infantil i Juvenil Can Butjosa del curs 2016-2017 o 2017-2018.

- Lot de llibres valorat en 120 EUR

- Premi Parets Municipi Lector a la millor proposta d'activitat de foment lector a Parets del Vallès:

- Xec de 600 EUR

- 1 matrícula a un curs de formació de la Biblioteca Infantil i Juvenil Can Butjosa del curs 2016-2017 o 2017-2018.

- Lot de llibres valorat en 120 EUR

LLIURAMENT DELS PREMIS.

Els premis es lliuraran a la IV Festa Parets Municipi Lector que tindrà lloc durant el mes d'abril del 2017.

DISPOSICIONS FINALS.

Els projectes premiats quedaran en propietat de l'Ajuntament de Parets del Vallès.

La participació en el concurs comporta l'acceptació d'aquestes bases."

2. PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província l'anunci de les presents Bases Reguladores, de conformitat amb allò que 
estableix l'article 13.3 de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament i l'article 124.2 del ROAS.

Contra aquest acord, que esgota la via administrativa, es podrà interposar potestativament recurs de reposició davant el 
mateix òrgan que ha resolt aquest acte o bé impugnar-se directament davant els jutjats contenciosos administratius de 
la Província de Barcelona. El termini per a la interposició del recurs potestatiu de reposició serà d'un mes.

El recurs contenciós administratiu es podrà interposar en el termini de dos mesos des de l'endemà de la publicació. Tot 
això de conformitat amb el que preceptua l'article 116 i següents de la Llei 4/1999, de modificació de la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, RJAP-PAC.

L'expedient es pot consultar al Servei de Cultura de l'Ajuntament de Parets del Vallès, al carrer Travessera, 1 de Parets 
del Vallès, de 9 a 14h.

Parets del Vallès, 23 de desembre de 2016
El secretari accidental, Josep Maria Amorós Bosch

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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