BASES PREMI GRIFONET 2020
1. Òmnium Cultural a les Terres de l’Ebre

6. Aquelles persones que formin part de la

atorga anualment i des de l’any 2011 el

Junta Rectora Territorial en qualsevol de

premi “Lo Grifonet”. El grifonet, futura flor

les fases del procés de selecció no podran

de l’olivera, dóna nom al premi com a

ser candidates al guardó i en quedaran
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automàticament excloses.
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7. El procés de selecció de la persona

la

premiada s’estableix en tres fases:

mediterrània en general i de les Terres de

a) En la primera fase, s’obrirà un termini

l’Ebre en particular.

de 20 dies per a que es puguin proposar
candidats al premi, amb un màxim de 2

2. El premi “Grifonet” té caràcter honorífic
consisteix en una peça artística al·legòrica.

propostes.
Podran proposar candidatures entitats

3. El premi “Grifonet” s’atorga a una persona
que per la seua trajectòria cultural o científica i
per la importància i exemplaritat de la seua
tasca intel·lectual, social o humana, hagi
contribuït de manera notable i continuada a la
vida cultural, social o científica de les Terres de
l’Ebre, i no hagi rebut fins a l’actualitat el
merescut reconeixement.

de l’àmbit associatiu cultural, social,
econòmic

científic

de

les

quatre

comarques, dos entitats per comarca, de
la vegueria designades per la Junta
Rectora Territorial, persones que hagin
estat guardonades amb el premi “Lo
Grifonet” i els membres de la Junta
Rectora Territorial a les Terres de l’Ebre.

4. L’àmbit territorial del premi “Lo Grifonet”
s’estableix en el que comprenen les comarques
de les Terres de l’Ebre (el Baix Ebre, el Montsià,
la Ribera d’Ebre i la Terra Alta) i es podrà
estendre a les comarques que hi estan
relacionades culturalment i geogràfica:
el Priorat, el Matarranya, el Baix Cinca, els Ports
i el Maestrat.

La comissió de bases podrà prorrogar
aquest termini si ho considera oportú,
sense

prejudici

de

la

necessària

ratificació dels seus acords per part de
la Junta Rectora Territorial.
Les candidatures s’hauran de presentar
a través d’un formulari electrònic que
s’adreçarà als proposants que disposin

5. La Junta Rectora Territorial designarà una
comissió, formada per un mínim de tres
membres de la mateixa, que vetllarà pel
compliment d’aquestes bases al llarg del tot el
procés. La comissió de
compliment de bases serà l’encarregada
d’interpretar les bases en cas de dubte o
omissió, sense prejudici de la necessària
ratificació dels seus acords per part de la Junta
Rectora Territorial.
.

i

d’una adreça de correu electrònic. El
formulari recollirà, per a cadascuna de
les candidatures, les dades següents:
TAKE A PEEK AT WHAT'S INSIDE:
i. Nom
soci o sòcia
efectua la proposta
Get
todel
know
the que
new
ii. Nom de la persona proposada

lunch
lady - de3 mèrits
iii. Justificació

de la candidatura d’acord amb

les bases de la convocatòria (màxim de 1000 caràcters)
iv. Breu biografia de la persona (màxim de 5000 caràcters)

.

b) En la segona fase, la comissió de

8. La cerimònia de lliurament del

bases

candidatures

premi tindrà lloc a la localitat que

presentades i decidirà quines s’ajusten a

designi la persona premiada, de mutu

les bases, les quals passaran a la

acord amb Òmnium Cultural a les

darrera

Terres de l’Ebre, i en el format que es

avaluarà

fase,

les

sense

prejudici

de

la

necessària ratificació dels seus acords

consideri més adient.

per part de la Junta Rectora Territorial.
La comissió de bases no valorarà els
mèrits

de

cadascuna

de

les

candidatures, sinó l’encaix general de
les mateixes dins dels criteris de la
convocatòria.

En

cas

que

alguna

candidatura sigui exclosa, caldrà que la
comissió de bases acrediti degudament
els motius pels quals considera que no
s’ajusta a les bases, i n’informarà al
proposant de la candidatura.
c) En la tercera i darrera fase, s’obrirà un
termini de 15 dies per tal que els socis i
sòcies d’Òmnium Cultural a les Terres
de l’Ebre escullin entre les candidatures
proposades que hagin superat la fase
d’avaluació, aquella que millor s’adapti a
les bases de la convocatòria del premi.
La votació es farà través d’un formulari
electrònic que s’adreçarà als socis i
sòcies de l’entitat que disposin d’una
adreça de correu electrònic vàlida a la
base de dades de socis de l’entitat. El
formulari

recollirà

la

llista

de

candidatures presentades i aprovades
per la comissió de bases.
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