N. Expedient 747/2020
Premi Fotogràfic del Consell Comarcal del Baix Ebre. Bases Generals i convocatòria 2020

RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA

Les Bases estableixen en el seu punt novè que la presidència del Consell Comarcal,
mitjançant resolució, disposarà la convocatòria anual del Premi, un cop comprovada la
dotació pressupostària corresponent.
Vist l’informe que al respecte ha emès la interventora del Consell Comarcal, que
acredita l’existència de partida pressupostària suficient per atendre la concessió
d’aquest Premi
Per tot l’exposat i exercitant les atribucions atorgades pel Ple del Consell Comarcal,
RESOLC:
Primer.- Obrir la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència
competitiva, del Premi de fotografia del Consell Comarcal del Baix Ebre, destinat a les
persones que presentin les fotografies més representatives del Baix Ebre i que mostrin
les qualitats que fan de la comarca una terra estimada i valorada per la seva gent, allò
que ens identifica, genera caràcter i esdevé la nostra identitat, any 2020.
Segon.- Aquesta convocatòria es regeix per les Bases aprovades en sessió plenària
de data 25 de setembre de 2020 i publicades al BOPT de data 7 d’octubre.
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El Consell Comarcal del Baix Ebre, en sessió plenària de data 25 de setembre de 2020
va aprovar les Bases que han de regir la concessió del Premi de Fotografia del Bais
Ebre, publicades al BOPT de data 7 d’octubre de 2020.

RESOLUCIONS PRESIDENCIA

Tercer.- D’acord amb el que s’especifica a la Base Quarta de les que regeixen la
convocatòria, per a l’any 2020, la temàtica serà “Descobrir el Baix Ebre”.
Quart.- La dotació econòmica per a l’any 2020 serà de 375 euros. Atès que les bases
estableixen dos categories, el Jurat serà qui determini la quantitat assignada a
cadascuna d’elles.
Cinquè.- El termini per a la presentació de les sol·licituds s’inicia l’endemà de la
publicació en el BOP de Tarragona de l’anunci de la convocatòria i finalitza el dia 30 de
novembre de 2020.xxxxxxxxx
Sisè.- La composició del Jurat i els criteris de valoració de les fotografies presentades,
s’especifica a la Base 10 de les que regeixen la convocatòria.
Setè.- Publicar extracte d’aquesta resolució al BOPT i a través de la pàgina web del
Consell Comarcal del Baix Ebre i donar-li la màxima difusió.
Tortosa, 21 d’octubre de 2020
El President,
XAVIER FAURA SANMARTIN
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