BASES DEL PREMI MÈRIT MUSICAL DE L’ANY

En motiu de la celebració de Santa Cecília, la Vila de Bellpuig decideix atorgar,
anualment, el Premi Mèrit Musical de l’any a una persona, entitat o institució que
hagi destacat pel treball i la tasca feta a favor de la música.
Objectius del premi
El Premi Mèrit Musical de l’any té com objectiu fer un reconeixement a totes
aquelles persones, entitats o institucions que han destacat durant l’últim any,
o al llarg de la seva vida o trajectòria, pel foment de la música, pel seu
aprenentatge i per potenciar el plaer d’escoltar i interpretar música.
Candidats al premi
Podrà ser candidat o candidata al Premi Mèrit Musical de l’any qualsevol
persona, institució o entitat que compleixi amb els objectius del Premi, sigui
quin sigui el seu origen però arrelats als països catalans.
El premi podrà ser concedit a títol pòstum, podrà ser declarat desert i en cap
cas, els premiats podran tornar a ser candidats en una altra ocasió per un
mateix mèrit.
Jurat
La responsabilitat de l’elecció del premiat o la premiada, recaurà en les
entitats que, en el moment de l’elecció, estiguin registrades a l’Ajuntament de
Bellpuig com a entitats musicals de Bellpuig i Seana.
Calendari
 Recollida de Candidatures: L’Ajuntament obrirà un període de recollida de
candidatures a Premi Mèrit Musical de l’Any, perquè totes les entitats,
qualsevol bellpugenc o bellpugenca, i la regidoria que es responsabilitzi del
Premi puguin presentar les seves propostes de candidat/candidata a Premi
Mèrit Musical de l’Any.
Aquest període començarà el primer dia d’octubre de cada any i s’estendrà
fins el dia 15 d’octubre. Les propostes s’han de presentar a:
Ajuntament de Bellpuig
C/Homenatge a la Vellesa, núm.6
25250 BELLPUIG
o al correu electrònic: cultura@bellpuig.cat

Les propostes hauran d’acreditar els mèrits de la persona proposada per
rebre el Premi, i en el cas que siguin presentades per entitats, també la
personalitat jurídica de l’entitat que presenta la candidatura.
Davant qualsevol dubte sobre els mèrits d’algun dels candidats presentats es
convocarà a les entitats musicals de Bellpuig i Seana per tal de decidir si
aquella proposta s’inclou com a candidat o candidata al Premi.

 Elecció del Premi: Finalitzada la recollida de candidatures, l’Ajuntament
enviarà una relació de les propostes rebudes a totes les entitats musicals de
Bellpuig i Seana amb el motiu del seu nomenament, i les convocarà a una
reunió que tindrà lloc a principis de novembre per a procedir a la votació final.
Un cop el jurat estigui reunit i, abans de procedir a la votació, s’escollirà 5
candidatures entre totes les propostes rebudes, per tal de procedir a la votació
final només amb aquestes 5 candidatures.
Cada entitat només podrà votar a una candidatura, i només podran votar
aquelles entitats que siguin presents a la reunió per part d’algun membre de
l’entitat.
La votació es decidirà per majoria simple de tots els vots emesos. En cas d’un
empat, les entitats presents celebraran una segona volta, entre aquelles
propostes que hagin quedat empatades, que també es decidirà per majoria
simple. En cas d’un nou empat, el Regidor d’Acció Cultural procedirà a emetre
el seu vot per tal de desfer l’empat.

 Lliurament del Premi: El Premi Mèrit Musical de l’Any serà lliurat en un acte
organitzat per l’Ajuntament de Bellpuig per celebrar Santa Cecília.
El jurat resoldrà totes les qüestions que puguin sorgir pel que fa a la interpretació de les bases. Serà
convocat el dia de la votació del premi, convocatòria que es farà abans, per part de l’Ajuntament, si
apareixen dubtes sobre els mèrits d’algun dels candidats o candidates.
La implicació per part de les entitats musicals en l’elecció del premi suposa l’acceptació d’aquestes
bases.

Bellpuig, a 14 de maig de 2010

