
 

 

Consell Comarcal del Bages 
 
EDICTE d'aprovació de les bases del Premi Consell Comarcal del Bages a la Cultura 
Popular i Tradicional 2022 
 
El Ple del Consell Comarcal, en sessió ordinària del dia 25 de juliol de 2022, va aprovar 
les bases reguladores per a la concessió dels Premis Consell Comarcal del Bages a la 
cultura popular i tradicional per a l’any 2022. 
 
S'exposa al públic l'anunci de les Bases durant el període de vint dies hàbils, als efectes 
de reclamacions, mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província i en el 
tauler d'anuncis de la corporació i de la seu electrònica del CCAP, d'acord amb allò que 
estableix l'apartat 2 de l'article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova 
el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals de Catalunya. Així mateix, si 
transcorregut el termini assenyalat no es presenten al·legacions, les bases quedaran 
elevades a definitives. En cas contrari, caldrà acordar si s'estimen o no les al·legacions. 
 
El text de les bases és el següent: 
 
El Consell Comarcal del Bages convoca la primera edició del PREMI CONSELL 
COMARCAL DEL BAGES A LA CULTURA POPULAR I TRADICIONAL, adreçat a 
entitats i associacions de cultura popular i tradicional, d’acord amb les bases següents :  
 
1.El Premi està destinat a prestigiar, reconèixer i fer pública una iniciativaespecial, 
innovadora o remarcable dels últims mesos bé sigui des de lavessant artística, cultural o 
social d'entitats i associacions de cultura populari tradicional. 
 
2.Serà requisit que aquestes entitats i associacions estiguin constituïdes iconstin al 
registre municipal d’entitats d’algun dels municipis de la comarcadel Bages. 
 
3.Caldrà fer arribar una memòria del projecte, on hi consti, com a mínim elssegüents 
apartat: 
 
- Presentació de l’entitat o associació  
- Descripció de la iniciativa o projecte i vinculació amb el territori.  
- Detall de la iniciativa en relació a la seva excepcionalitat, innovació o rellevància 
efectuada en els últims darrers 18 mesos a la data de presentació.  
- Objectius, temporització, realització o procés d'execució.  
- Valoració dels resultats i impacte en la cultura popular i tradicional  
 
4.El termini de presentació de les instancies iniciarà el dia següent de lapublicació de la 
convocatòria i es finalitzarà el 14 d’octubre de 2022. 
 
5.Aquesta memòria caldrà dirigir-la al registre d’entrada a l’Àrea d’Educació iCultura del 
Consell Comarcal del Bages. 
 
6.S’atorgarà un únic premi de 1.500 euros. 
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7.El jurat estarà format per persones de l’àmbit cultural de la Catalunyacentral, i serà el 
Consell Comarcal del Bages que en designarà lapresidència.  
 
8. El jurat serà l’òrgan que valorarà totes les propostes participants presentades que 
compleixin els requisits establerts i es valora preferentment la seva excepcionalitat, la 
innovació i la rellevància i la contribució de l’entitat o associació a la cultura popular i 
tradicional catalana i a l’enaltiment d’aquesta durant els darrers 18 mesos a la 
convocatòria.  
 
9. La secretaria del jurat en redactarà una acta de la sessió de la designació del premi.  
 
10. Es farà públic el veredicte en el transcurs de l’acte de lliurament dels premis 
Lacetània, previst per al 18 de novembre de 2022.  
 
11. La participació en aquest premi suposa l’acceptació íntegra de les bases.  
 
12. El Consell Comarcal del Bages es reserva el dret de modificar alguna de les bases 
precedents, si ho exigeixen circumstàncies alienes, com també de resoldre les situacions 
imprevistes.  
 
13. La convocatòria serà anual, i podrà especificar l’acceptació, les obligacions dels 
beneficiaris, la forma de la justificació i les causes de reintegrament. Es podrà deixar el 
premi desert, si fos el cas de decisió del jurat o absència de candidatures.  
 
 
 
 
 
 
 
El president, Eloi Hernàndez i Mosella 
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