BASES COMTESSA MARIA DE LUNA 2018
L’Ajuntament de la Pobla de Vallbona convoca els PREMIS COMTESSA
MARIA DE LUNA 2018, la finalitat dels quals és atorgar un reconeixement
social i públic als veïns del municipi, associacions municipals o grups locals,
que hagen destacat pel seu treball, labor o dedicació en els respectius àmbits
socials.
Amb caràcter general, a totes les categories dels premis, s’aplicaran les
BASES següents:
1. CATEGORIES
Es fixen cinc categories de premiats el contingut de les quals està detallat de la
manera següent:
MÈRIT SOCIAL
Premiar persones físiques o jurídiques que s’hagen distingit en la seua activitat
al servei dels interessos generals.
MÈRIT CULTURAL
Distingir les persones físiques, entitats i col·lectius que pels seus mèrits hagen
contribuït a destacar l’aportació de la Pobla en qualsevol àmbit de la cultura.
PEDAGOGIA I CONEIXEMENT
Reconéixer els mèrits de les persones o entitats que hagen destacat en l’àmbit
de la pedagogia, així com la recerca i la investigació científica. S’atorga a
persones que tinguen la condició de ciutadà de la Pobla de Vallbona o que
hagen desenvolupat ací part de la seua tasca.
LLETRES I DIVULGACIÓ
Lletraferits les obres dels quals s’hagen dedicat preferentment a la creació
literària o difusió i professionals de la comunicació per tal de reconéixer el seu
treball periodístic.
AMBAIXADOR
Reconéixer la tasca de persones que hagen destacat en els àmbits cultural,
professional, econòmic, cívic o social al desenvolupament i progrés del municipi
pel seu especial arrelament, la seua identificació, exaltació i defensa dels

valors, així com per les seues actuacions i manifestacions públiques mitjançant
les quals hagen contribuït al coneixement, difusió i defensa dels interessos
generals i peculiars del poble.

2. PARTICIPANTS - REQUISITS
Poden participar totes les persones sense límit d’edat empadronades o
nascudes a la Pobla de Vallbona o que desenvolupen ací la seua tasca,
associacions inscrites en el Registre Municipal d’Associacions de l’Ajuntament i
els grups locals. S’hi poden presentar categories a les diferents categories a
títol pòstum.
Cada persona, associació o grup local pot presentar una sola candidatura a
cada categoria.
Les persones guardonades l’any 2017 no podran optar a la mateixa
candidatura.

3. FORMA DE PRESENTACIÓ DE LES PROPOSTES
Les propostes de candidatura, que podran presentar-se de manera individual o
col·lectiva, s’hauran de realitzar mitjançant el formulari de l’apartat Premis
Comtessa Maria de Luna de la pàgina web de l’Ajuntament, a través del qual
caldrà especificar d’una banda la categoria a què s’opta, el nom de la persona,
grup o associació que s’hi proposa i l’exposició de motius per a optar al premi. I
de l’altra, les dades de l’entitat o persona que realitza la proposta.
Els formularis podran presentar-se per correu electrònic a l’adreça
mariadeluna@lapobladevallbona.es o de manera presencial a l’Oficina Ajunta’t.
En la sol·licitud cal adjuntar un currículum (extensió màxima de dos fulls) amb
la informació necessària per a poder valorar la candidatura.

4. TERMINI DE PRESENTACIÓ
Les candidatures es podran proposar a partir del dilluns 15 d’octubre fins al
dimecres 31 d’octubre.

5. COMPOSICIÓ DEL JURAT
Les propostes per a adjudicar els premis les valorarà el Consell de Cultura
format per les persones representants de les associacions del municipi, el
regidor de Festes i Música, la regidora de Cultura i Patrimoni, i l’alcalde de
l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona.
La reunió per a elegir les candidatures guardonades tindrà lloc el 9 de
novembre a les 19.30 h.
El jurat es reserva la potestat de sol·licitar més informació als candidats que
considere convenients.
El jurat premiarà els candidats que al parer seu, i tenint en compte els mèrits i
treballs aportats, siguen mereixedors de la dita distinció. El premi el
comunicaran individualment als premiats. La decisió del jurat és inapel·lable i si
el jurat ho considerara convenient, els premis poden quedar deserts.
En cas que una associació o persona proposada en alguna categoria dels
premis estiga en el jurat, haurà d’abstindre’s de la votació en aquesta categoria,
així com de la defensa de la seua candidatura.
6. PREMIS
Els candidats seleccionats com a premiats rebran un guardó en el qual
destacarà el següent: PREMIS COMTESSA MARIA DE LUNA 2018.
• Mèrit social
• Mèrit cultural
• Pedagogia i coneixement
• Lletres i divulgació
• Ambaixador
Els premis podran ser compartits entre diferents associacions, persones o
grups locals.

7. LLIURAMENT DELS GUARDONS
La gala de lliurament dels premis es realitzarà en un acte solemne el dia 1 de
desembre a la Casa de la Cultura, en l’acte Gala dels PREMIS COMTESSA
MARIA DE LUNA 2018, en el qual la persona guardonada o un representant
haurà de recollir el premi.

L’organització es reserva la facultat de resoldre qualsevol contingència que no
s’haja previst en les bases. La concurrència a l’esmentat concurs implica
acceptar-ne les presents bases.

