BASES REGULADORES DELS PREMIS DE CULTURA DEL BERGUEDÀ
Article 1 Premis de Cultura del Berguedà
1.1 Els Premis de Cultura del Berguedà són atorgats pel Consell Comarcal del
Berguedà.
1.2 Els Premis es convoquen mitjançant resolució del President o Presidenta del
Consell Comarcal del Berguedà.
Article 2 Jurat
2.1 Formen el jurat dels Premis de Cultura del Berguedà personalitats rellevants del
món de la cultura del Berguedà.
2.2 El jurat dels Premis de Cultura del Berguedà es composa d'un mínim de cinc i un
màxim de nou membres, nomenats pel President o Presidenta del Consell Comarcal
del Berguedà, que també en forma part i n'exerceix la presidència.
2.3 Les persones membres del jurat dels Premis de Cultura del Berguedà ho són per
un mínim d’un any des del seu nomenament, llevat dels casos de renúncia,
incapacitat sobrevinguda o traspàs. El nomenament és prorrogable per períodes de
temps idèntics. Les persones membres del jurat no podran ser familiars de les
persones que, de manera directa, estiguin vinculades en una candidatura.
2.4 Les persones membres del jurat dels Premis de Cultura del Berguedà no rebran
cap remuneració per l’exercici del càrrec, malgrat tenen cobertes les despeses de
trasllat i estada necessàries per exercir les seves funcions.
2.5 El jurat ha de resoldre totes les qüestions no previstes de forma expressa en les
bases de la convocatòria.
2.6 El jurat pot demanar l’assessorament de persones expertes de prestigi i
competència reconeguda en l’àmbit de la cultura.
2.7 Correspon al president o presidenta convocar la reunió d'atorgament dels
Premis, assegurar la regularitat de les deliberacions i ordenar els debats.
El president o presidenta pot delegar les seves funcions en una persona membre del
jurat, que exerceix la presidència.
2.8 La secretaria del Jurat és exercida per una persona adscrita al Consell Comarcal
del Berguedà i designada per la persona titular de la Secretaria General. El secretari
o secretària actua amb veu i sense vot.
Article 3 Categories
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Els Premis de Cultura del Berguedà estan formats per 3 categories diferents.
3.1 El Premi d’Honor de Cultura del Berguedà, que premia la trajectòria d’una
persona o entitat del Berguedà amb un bagatge cultural irrefutable i que hagi
contribuït en algun projecte pel Berguedà.
3.2 El Premi a la Difusió Cultural, que premia a entitats, col·lectius i/o persones que
realitzin o hagin realitzat projectes de promoció i difusió cultural d’interès.
3.3 El Premi a la innovació artística, que premia a les persones o col·lectius que
realitzin o hagin realitzat projectes artístics d’interès.
Article 4 Candidatures
4.1 Les candidatures les han de presentar persones majors de 18 o entitats,
empreses o col·lectius, en tots els casos estretament vinculats a la comarca del
Berguedà.
4.2 El/la President/a del Consell Comarcal del Berguedà serà qui proposarà les
persones o entitats candidates al Premi d’Honor de la Cultura del Berguedà.
4.3 Poden ser presentades per a la candidatura al Premi a la Difusió Cultural les
persones, entitats, empreses o col·lectius vinculats a la comarca. Aquestes hauran
d’acreditar experiència en la difusió i promoció de la cultura del Berguedà, i
presentar el projecte amb el qual volen optar al premi.
4.4 Poden ser presentades per a la candidatura al Premi a la Creació Artística les
persones, entitats o col·lectius vinculats a la comarca i que hagin contribuït en algun
projecte pel Berguedà. Aquestes hauran de presentar el projecte amb el qual volen
optar al premi.
4.5 Aquestes candidatures s'han d'adreçar a l'òrgan que determini la resolució de
convocatòria, en el termini i forma que s'hi estableixi.
4.6 Una vegada transcorregut el termini de presentació de candidatures, es
procedirà a comprovar que cada sol·licitant aporti la documentació requerida. En el
cas que es detecti alguna deficiència en la documentació presentada juntament amb
la sol·licitud, l’organització requerirà a la persona o persones sol·licitants perquè
presentin aquesta documentació, i es descartaran aquelles sol·licituds que presentin
algun tipus d’errada o deficiència.
4.7 El jurat es reserva el dret de demanar a les persones, entitats, col·lectius o
empreses candidates informació addicional o aclariments sobre la seva candidatura.
Article 5 Obligacions dels/les candidats/es
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Les persones, entitats, col·lectius o empreses que presentin candidatures han
d’acceptar aquestes bases, i garantir el compliment dels requisits legals que s’hi
assenyalen. La falsedat de dades o l’incompliment dels requisits donarà lloc a la
devolució del premi percebut.
Article 6 Atorgament del premi
6.1 El jurat ha d'estudiar les candidatures proposades i fer una primera selecció de
tres noms, que esdevenen les candidatures finalistes. Posteriorment s'ha de reunir
per realitzar la votació final i concedir els Premis de Cultura del Berguedà l'any en
curs.
6.2 Els Premis de Cultura del Berguedà no es poden atorgar a títol pòstum.
6.3 El Premi ha de ser atorgat a una sola candidatura, tret que de manera motivada
el Jurat justifiqui la conveniència d'atorgar-lo de manera conjunta a més d'una
candidatura.
6.4 Les persones membres del jurat absents poden exercir el seu vot mitjançant
delegació en una altra persona membre del jurat, o bé per correu, telefax o correu
electrònic, cas en el qual la secretaria del jurat ha d'acusar rebuda d'aquesta
comunicació a la persona que l'hagi enviada.
6.5 L'acord d'atorgament ha de ser adoptat per majoria simple dels vots emesos.
6.6 La resolució del jurat serà pública i inapel·lable. Hi ha la possibilitat que algun
premi quedi desert, quan no existeixin candidatures que reuneixin els requisits
mínims o no s’adeqüin als criteris de valoració.
6.6 La convocatòria determinarà el nombre de premis per a cada categoria que
s’atorgaran en cada edició.
Article 7 Lliurament del premi
Els Premis de Cultura del Berguedà es lliuren a la persona, entitat, col·lectiu o
empresa guanyadora en el curs d'un acte presidit pel President o Presidenta del
Consell Comarcal del Berguedà i al qual s'han de convocar les persones membres del
jurat.
Article 8 Dotació del premi
8.1 El Premi d’Honor de Cultura del Berguedà és un títol honorífic sense dotació
econòmica.
8.2 El Premi a la Difusió Cultural i el Premi a la Creació Artística estan dotats amb
una quantitat econòmica que es fixa en la convocatòria de cada any.
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Article 9 Publicitat
Durant tot el procés de convocatòria de desenvolupament dels premis, haurà de
complir-se amb les exigències de publicitat activa en virtut del que es disposa en
l'article 21.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú
de les Administracions Públiques i en la normativa vigent en matèria de
transparència.
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