Premi Pare Ignasi Puig i Simon 2022 - Bases reguladores
Per a persones dedicades a la recerca o divulgació relacionades amb la Manresa
ignasiana
Convoca: l’Ajuntament de Manresa, en memòria del sacerdot de la companyia de
Jesús, professor, investigador, savi divulgador dels coneixements científics i autor
de diverses publicacions sobre Sant Ignasi de Loiola a Manresa.
1.

Objecte

El Premi Pare Ignasi Puig i Simon 2022 vol reconèixer públicament una persona
amb una trajectòria reconeguda en la recerca o divulgació d’aspectes històrics des
d’una perspectiva social, humana, artística o patrimonial emmarcades a l’entorn de
l’estada d’Ignasi de Loiola a Manresa (1522-1523), de la seva canonització (1622),
dels llocs de la ruta ignasiana de la ciutat, de la presència de la Companyia de
Jesús a la ciutat o sobre la Manresa dels segles XVI al XVIII.
2.

Participants i requisits

Les candidatures al Premi han de ser proposades per alguna persona del Jurat.
Cadascuna de les persones del Jurat proposarà la candidatura que creguin
mereixedora del reconeixement en base a haver destacat en l’àmbit de l’objecte
descrit a l’apartat 1.

3.

Presentació de la candidatura

La presentació de la candidatura s’haurà de fer a través de la seu electrònica de
l’Ajuntament de Manresa mitjançant instància genèrica.
El termini de presentació de la candidatura s’iniciarà l’endemà de la publicació de
la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i finalitzarà el dia
15 de setembre de 2022.
Les propostes presentades amb posterioritat seran excloses, excepte en cas que
per unanimitat del Jurat (i si encara no s’ha pres una decisió ferma sobre la
persona a reconèixer) es decideixi acceptar noves candidatures.
En la sol·licitud s’acompanyarà la proposta amb una valoració de la candidatura,
els seus mèrits o la seva trajectòria.

4.

Jurat

El jurat estarà format per persones del món de la cultura relacionades amb
l’especialitat i un representant de l'Ajuntament de Manresa, membre de la
Comissió de seguiment Manresa 2022. Un membre del servei d’AlcaldiaPresidència de l’Ajuntament de Manresa actuarà com a secretari del jurat.
Es llisten a continuació els membres del jurat:
- Regidor de Turisme i Projecció de Ciutat de l’Ajuntament de Manresa, president del
jurat del premi
- Tècnic de Manresa 2022 de l’Ajuntament de Manresa, vocal
- Tècnica de Patrimoni de la Secció de Cultura de l’Ajuntament de Manresa, vocal
- Director de l’Arxiu Comarcal del Bages, vocal
- Director executiu de Manresa 2022, vocal
- Un membre de la Fundació la Cova de Sant Ignasi de Manresa, vocal
- Jordi Rodó Rodà, coautor del pla director de Manresa 2022, vocal
- Josep Huguet Biosca, coautor del pla director de Manresa 2022, vocal
El jurat valorarà les candidatures segons allò establert en el punt 1 d’aquestes
bases. La decisió del jurat serà per consens o, en cas de no assolir-lo, per votació
per majoria simple. En cas d’empat, el vot del president del jurat prevaldrà. El jurat
podrà declarar el premi desert.
El veredicte del jurat es farà públic abans d’acabar l’any 2022.
5.

Premi

El premi tindrà caràcter honorífic i no té dotació econòmica.
El guardonat rebrà, tanmateix, un obsequi del projecte Manresa 2022 Transforma,
que pot incloure publicacions bibliogràfiques, elements promocionals del projecte o
un obsequi institucional de la ciutat.
El guardó es lliurarà, conjuntament en el context dels premis Lacetània al llarg de
la tardor de 2022.
La persona guardonada podrà ostentar el títol de Premi Pare Ignasi Puig i Simon
2022 al seu currículum.
L’Ajuntament de Manresa es reserva el dret de retirar el títol de premiat si, en el
futur, la conducta de la persona premiada és reprovable per actituds que vagin en
contra dels drets humans, ja sigui per racisme, masclisme, homofòbia, etc.

6.

Propietat intel·lectual

La persona guardonada cedeix expressament a l’Ajuntament de Manresa i a les
universitats del Campus, durant tot el termini de vigència dels drets d’autor i per tot
l’àmbit territorial universal, els drets de reproducció total o parcial del discurs
pronunciat durant l’acte de lliurament del guardó. Així mateix, també cedeixen el
dret de comunicació pública en tot tipus de formats i suports presents i futurs, tant
gràfics com audiovisuals i multimèdia, pel mitjà i el canal que es considerin més
convenients, incloses les plataformes en línia, webs corporatives i entorn 2.0
d’aquest discurs.
7.

Protecció de dades

Les dades de caràcter personal de la persona guanyadora seran tractades d’acord
amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i
garantia dels drets digitals, i del Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del
Consell de 27 d’abril de 2016 (RGPD), relatiu a la protecció de les persones
físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació
d’aquestes dades, i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.
No obstant això, l’acceptació del premi implica també l’autorització a l’Ajuntament
de Manresa i a les Universitats del Campus a fer difusió de l’atorgament i de les
dades professionals de la persona guanyadora
8.

Aplicació supletòria

Aquestes bases, resten excloses de l’aplicació de la Llei 38/2003, de 7 de
novembre, general de subvencions, tal i com preveu l’article 4.1 de l’esmentat text
legal.
Per tant en tot el que no es reguli en aquestes bases, els serà d’aplicació les bases
d’execució del pressupost de l’Ajuntament de Manresa i el Decret 179/1995, de 13
de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals i
els principis generals de l’actuació administrativa establerts en la Llei 39/2015 d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú i la Llei 26/2020, de 3 d’agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Correspondrà a l’Ajuntament de Manresa la facultat de resoldre qualsevol qüestió
que es pugui presentar en relació a la interpretació d'aquestes bases.

