
REGLAMENT  QUE  ESTABLIX  LES  BASES  PER  AL  NOMENAMENT  DE  PERSONA  DESTACADA  EN
L'ÀMBIT CULTURAL DE LA CIUTAT DE BENICARLÓ

1.  Les disposicions  del  present reglament,  de caràcter  intern del  Consell  Municipal  de Cultura,  són
d'ordre i interès públic i tenen com a objecte establir la regulació del reconeixement que faça la ciutat
de Benicarló a aquelles persones (naturals o residents o vinculades a la nostra ciutat) que de forma
individual  o  col·lectiva,  siguen considerades  rellevants  per  l'obtenció  de mèrits  o  premi   artístic  o
professional,  o a través d'obres o d'activitats que comporten un benefici cultural, científic etc. per a la
nostra ciutat.

2.  S'instituïx  el  premi  de  PERSONA  DESTACADA  EN  L’ÀMBIT  CULTURAL  DE  LA  CIUTAT  DE
BENICARLÓ, el qual serà convocat en temps i forma adequats.

3. El premi consistirà en una placa acreditativa en la que figure la inscripció PERSONA DESTACADA EN
L’ÀMBIT CULTURAL (de l’any corresponent). 

4. El premi serà lliurat anualment, encara que es podrà declarar desert, si així s’estima oportú.

5. L'elecció de la/es persona/es o associacions/col·lectius per a rebre el reconeixement es realitzarà
conforme al procediment previst en les presents bases:

-Els expedients de les candidatures es presentaran al registre municipal dirigits a l’Àrea de
Cultura  de  l’Ajuntament  de  Benicarló  abans  de  la  data  fixada   i  així  mateix   s'enviarà  per  correu
electrònic al Departament de Cultura: correu.cultura@ajuntamentdebenicarlo.org

-Qualsevol ciutadà o associació cultural de la nostra ciutat podrà presentar una proposta amb
el candidat o candidats a obtindre, per valoració de mèrits i votació, el premi esmentat.

-Igualment l'Ajuntament podrà presentar la seua proposta si ho considera convenient.

-Tota proposició haurà d'acompanyar-se dels documents probatoris de la distinció , mèrit o
premi obtès pel candidat que es proposa. Preferentment es valorarà l'obtenció del mereixement dins de
l'any en curs. Si és el cas, s’indicarà la naturalesa d'altres proves i els llocs on poden demanar-se.

6. Els membres del Plenari rebran una copia de les propostes presentades  i  documentació que les
acompanye per correu electrònic per al seu estudi.

– El Plenari del Consell Municipal de Cultura es reunirà per a escollir a la/es persona/es o
associació/col·lectius destacada/es/ts en l'àmbit cultural.

– Cada membre tindrà dret a 1 vot per votació a efectuar.

– La decisió final es prendrà per majoria simple de vots.

– En cas d'empat, el/la Regidor/a Delegat/da de l'Àrea de Cultura tindrà el vot de qualitat.

7.  El Consell Municipal de Cultura traslladarà la seua proposta a la C.I. de Cultura, la qual dictaminarà i
traslladarà al Ple de l'Ajuntament, per a la seua aprovació, si s'escau.

8. En el reconeixement oficial que es trasllade a la/es persona/es acreedora/es d’aquest nomenament
hauran d'expressar-se les raons perquè es conferix el premi.

(Normativa dictaminada favorablement pel Plenari del Consell Municipal de Cultura de data 23 de març
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de 2011 i aprovada per Decret del tinent d'alcalde delegada de l'Àrea de cultura de data 25 de maig de
2006 i modificada per Decret de la tinenta d'alcalde delegada de l'Àrea de Cultura de data 16 de maig
de 2011)


