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CONSELL COMARCAL
DE LES GARRIGUES 

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA PER A 
L'ATORGAMENT DEL PREMI OLIVERA D'OR AL 

GARRIGUENC/A DE L'ANY 2013 
 
 
 
 CAPÍTOL I. OBJECTE 
 
 
 
Art. 1- Les presents bases tenen per objecte la regulació del premi OLIVERA D’OR a 
garriguenc/a de l'any en curs. 
 
 
Art. 2- El premi té com a finalitat distingir les persones físiques i /o entitats jurídiques, que 
hagin portat a terme una labor personal o institucional en qualsevol camp de treball o de 
recerca de caràcter positiu per a la comarca de les Garrigues al llarg de la seva trajectòria. 
 
Art. 3- El premi tindrà una regularitat anual, i serà lliurat durant la Festa Major de les 
Borges Blanques a la persona o entitat descrita a l'art. 2. 
 
 
 CAPÍTOL II. EL PREMI 
 
 
Art. 4- El premi OLIVERA D’OR va ser creat per l'Ajuntament de les Borges Blanques, i 
a partir de la convocatòria del 2008 està gestionat pel Consell Comarcal de les Garrigues 
amb la finalitat de guardonar la persona o entitat descrita a l'art 2.  
El premi té les següents característiques: un quadre amb una olivera daurada i un diploma. 
 
 
 

CAPÍTOL III. CANDIDATS/ES I PROPOSICIÓ 
 
 
 SECCIÓ I. CANDIDATS/ES 
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Art 5- Poden ser candidats/es al premi OLIVERA D’OR en la modalitat garriguenc/a totes 
les persones físiques o qualsevol associació de caire cultural, lúdic, benèfic o de qualsevol 
altra natura que hagin desenvolupat alguna tasca rellevant per a la promoció i el bé de la 
comarca de les Garrigues. 
 
 

SECCIÓ II. PROPOSICIÓ 
  
 
Art 6- La proposició de candidatures per optar a garriguenc/a de l’any es fa per iniciativa 
popular, individual o col·lectiva. 
 
Art 7- El termini per presentar les candidatures és de l’1 al 31 de juliol de 2013 de les 
9.00h a les 14.00h al Registre del Consell Comarcal de les Garrigues. Les proposicions 
també es poden presentar amb els requisits i efectes establerts a l'article 38.4 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, aquest fet s'ha de comunicar al Consell immediatament 
per telèfon, fax o per correu electrònic a la següent adreça cultura@garrigues.cat 
 
Art 8- La difusió de la convocatòria del premi es farà a tots els municipis de la comarca i 
entitats que el Consell Comarcal de les Garrigues tingui identificades en la seva base de 
dades, a través dels mitjans de comunicació habituals, de tal manera que la difusió sigui la 
major possible. 
  
Art 9- Les candidatures s’han de presentar al Consell Comarcal de les Garrigues (Av. 
Francesc Macià, 54, 25400 les Borges Blanques) en sobre tancat amb el nom de la 
candidatura i acompanyat d'un petit currículum de la persona o entitat, a més del 
motiu pel qual es proposa. No s’admetran candidatures mitjançant correu electrònic ja que 
el Consell no disposa de registre telemàtic. 
 
Art 10- Les entitats presentades en vigor i en ple funcionament. 
 
Art 11- Un cop acabat el termini de presentació de candidatures, s’elaborarà la relació dels 
candidats/es presentades, les quals, amb els seus corresponents currículums, seran 
distribuïdes als membres del jurat. 
 
  
CAPÍTOL IV.  JURAT 
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 SECCIÓ I. COMPOSICIÓ 
 
 
Art 12- La resolució i decisió del premi OLIVERA D’OR al garriguenc/a de l'any anirà a 
càrrec del jurat, creat expressament per a aquesta finalitat. 
 
Art 13- El jurat del premi tindrà una composició diversa i representativa del món polític i 
associatiu de la comarca. 
 
Art 14- En la seva modalitat de garriguenc/a, el jurat estarà compost per:  
 
a- President/a del Consell Comarcal de les Garrigues, el qual actuarà com a moderador en 
els debats que se suscitin. 
 
b- President/a de la Comissió de Cultura i Turisme del Consell Comarcal de les Garrigues. 
 
c- Alcalde/ssa de les Borges Blanques i un alcalde/ssa d’un poble de la comarca elegit per 

ordre alfabètic dels pobles (aquest any, Castelldans). 
 
d- Un membre del Centre d’Estudis de les Garrigues. 
 
e- Un membre de l’Associació de Turisme de les Garrigues. 
 
f- Un membre de l’Ateneu Garriguenc. 
 
g- Un membre de la Federació d’Associacions de Dones de les Garrigues.  
 
h- El garriguenc triat a l'edició anterior del premi. 
 
i- Un membre del diari comarcal Som Garrigues. 
 
j- Un membre del Centre Excursionista  Borges-Garrigues. 
 
k- Un membre del Consell Consultiu de gent gran de les Garrigues. 
 
El/la tècnic/a de Cultura del Consell Comarcal de les Garrigues, que actuarà com a 
secretari/a amb veu i sense vot, aixecarà acta i donarà fe de l'acte. 
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 SECCIÓ II. CONSTITUCIÓ 
 
 
Art.15- El jurat es reunirà dues vegades: la primera, el dimecres dia7 d’agost a les 21.00 h 
a la seu del Consell Comarcal amb la finalitat de lliurar les candidatures als membres del 
jurat i comentar les incidències si n’hi ha.  La segona reunió serà el dimecres 21 d’agost a 
les 21.00 h a la seu del Consell Comarcal amb la finalitat de deliberar i triar la persona que 
haurà d'ésser guardonada amb el premi OLIVERA D’OR al garriguenc/a de l’any. 
 
Art.16- La deliberació i constitució del premi es farà aquell mateix dia. 
 
Art.17- La constitució del jurat serà l’establerta anteriorment.  
 
Art.18- Les sessions del jurat seran de caràcter públic, i hi podrà assistir qualsevol persona 
que ho desitgi. 
 
 SECCIÓ III- FUNCIONAMENT 
 
Art.19- La deliberació del jurat, que serà moderada pel president, s'iniciarà amb la lectura, 
de les candidatures proposades pel premi i dels currículums de les persones proposades; 
seguidament, si s’escau, s'obrirà un debat, i un cop acabat aquest es passarà a la votació, 
de la qual sortirà la persona que ha estat distingida per al premi.   
 
Art.20- Les votacions seran secretes, i els membres del jurat, un cop acabat el debat, 
emetran el seu vot a favor de la proposta que triïn en una papereta on hauran de marcar 
amb una creu el nom de la persona o entitat, i aquesta papereta es dipositarà en una urna. 
 
Art.21- Un cop acabada la votació el president farà l'escrutini i el secretari prendrà nota i, 
després de fer el còmput dels vots, proclamarà la persona o entitat a la qual s'ha atorgat el 
premi  i aixecarà acta de les decisions preses. L’acta serà signada pel president i pel 
secretari que en farà la certificació.  
 
Art.22- En cas d'empat en les votacions, aquesta es repetirà per segona vegada i en cas de 
que persisteixi l'empat el president decidirà amb el seu vot de qualitat la proposta que 
haurà d’ésser triada. 
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CAPÍTOL V- PROCLAMACIÓ DEL/LA GUANYADOR/A I LLIURAMENT DEL 
PREMI 
 
 
Art.23- La persona o entitat  elegida serà proclamada públicament com a garriguenc/a de 
l'any. 
 
Art.24- La proclamació es farà al saló d'actes del Centre Cívic de les Borges Blanques o 
en algun altre local que decideixi l’Ajuntament de les Borges Blanques en el marc del 
pregó  de la Festa Major. 
 
Art.25- En aquest acte, es farà el lliurament del premi OLIVERA D’OR a la persona  o 
entitat assignada.  
 
Art 26- La persona o entitat guardonada amb la distinció OLIVERA D’OR serà convidada 
a signar en el llibre d'honor del Consell Comarcal de les Garrigues. 
 
  
  


