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BASES REGULADORES DE LA PRIMERA EDICIÓ DELS GUARDONS DE RECONEIXEMENT 

CULTURA MATARÓ 
 
 
1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA 
 

La Direcció de Cultura de l’Ajuntament de Mataró convoca la primera edició dels guardons 
Cultura Mataró, el més alt reconeixement que dóna la ciutat als seus creadors i agents 
culturals.  
 
La convocatòria, de caràcter anual, neix amb el propòsit de guardonar la creació, la 
investigació i la producció de qualitat, i de fomentar la cultura i les arts com a parts 
constitutives de la personalitat i identitat de la ciutat i del seu territori.  
 
La finalitat dels guardons és distingir les figures o iniciatives més destacades dins l’àmbit 
cultural i artístic en el transcurs de l’any 2016. 
 
 
2. DESTINATARIS 

Els guardons Cultura Mataró són una distinció pública a persones, col·lectius*, empreses i 
projectes mataronins, o amb vinculació a la ciutat i a la comarca, que es consideren 
mereixedors d’un reconeixement institucional per la seva contribució singular a la cultura i a la 
seva projecció. 

*Associacions, constituïdes o no jurídicament, cooperatives, fundacions, plataformes, comissions i 
qualsevol altre conjunt de persones. 
 
 
3. CATEGORIES 

 
De caràcter interdisciplinari, les categories dels Cultura Mataró engloben l’activitat 
desenvolupada en tots i cada un dels àmbits de la cultura i de la creació artística, com són les 
arts visuals, els audiovisuals, el disseny, les arts escèniques, la música, la literatura, el 
patrimoni i la cultura popular, entre d’altres. 
 
01. Innovació i emprenedoria 
Distinció a persones, col·lectius o empreses del sector cultural que centrin la seva activitat en 
la creació, producció i difusió de projectes que explorin els possibles escenaris culturals dels 
pròxims anys, basats en criteris d’experimentació, innovació i desenvolupament. 

 
02. Projecció de la ciutat 
Distinció a persones, col·lectius o empreses que per la seva activitat o trajectòria 
contribueixin, de forma destacada, al desenvolupament del fet cultural a Mataró i a la 
comarca del Maresme i a la seva projecció més enllà de l’àmbit local.  
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03.Compromís i cohesió social 
Distinció a iniciatives i projectes culturals basats en el compromís social i cívic, que promoguin 
el desenvolupament dels drets socials, la integració, la cooperació i l’educació. 
  
04. Recerca i difusió 
Distinció a persones, col·lectius, institucions o empreses que desenvolupin una activitat 
destacada en el camp de la investigació, l’estudi i la divulgació dels diferents àmbits de la 
cultura i de les arts.  
 
05. Trajectòria i personalitat mataronina 
Distinció a una figura o col·lectiu mereixedors d’un reconeixement especial per la seva 
trajectòria i per la personalitat i el caràcter amb els quals han contribuït a enaltir i projectar la 
cultura. 
   
06. Premi del jurat 
Distinció facultativa atorgada pels membres del jurat a persones o iniciatives en l’àmbit de la 
cultura i de les arts que destaquin per la seva rellevància i significació.  
Aquesta menció especial té com a propòsit distingir de forma excepcional determinades 
figures i projectes, així com encoratjar els joves talents.   
 
 
4. CANDIDATURES 
 

Les candidatures als Cultura Mataró es poden presentar mitjançant dues vies.  
 

I. Presentació pública de candidatures 
 

Poden presentar candidatures entitats, col·lectius i persones a títol individual. 
 
No s’admeten candidatures presentades per persones que sol·liciten el premi per a elles 
mateixes o per a les organitzacions que representen, ni per entitats que proposen persones 
que en formen part. Tampoc s’accepten candidatures a favor d’administracions públiques. 
 
Per proposar una candidatura cal emplenar el formulari de sol·licitud i acompanyar-lo d’una 
motivació raonada en la qual s’indiquin els mèrits que hi donen suport. La proposta pot 
adjuntar aquells documents que permetin aportar dades rellevants o informació 
complementària sobre la candidatura. 

Aquesta documentació es pot presentar físicament al registre de les oficines de la Direcció de 
Cultura, en horari d’atenció al públic (de dilluns a divendres de 9 a 14 h i de dimecres a 
divendres de 18 a 20 h) o bé a les oficines d’atenció ciutadana: La Riera (de dilluns a dijous de 9 
a 19 h i divendres de 9 a 14.30 h) i Rocafonda, Cerdanyola, Molins, Pla d’en Boet i Cirera (de 
dilluns a dijous de 9 a 15 h i divendres de 9 a 14 h).  

La candidatura també es pot presentar per via telemàtica a l’adreça de correu electrònic: 
cultura@ajmataro.cat, indicant com a assumpte Nit de la Cultura. 

El termini de presentació de candidatures és del 24 d’abril al 2 de juny de 2017. 

 



 
 
 
 

3 
 

II. A proposició del Consell Municipal de Cultura 
 

Pot presentar candidatures el Consell Municipal de Cultura, òrgan que té per objectiu elaborar 
propostes i informes en els seus diversos àmbits d’actuació: patrimoni museístic, arqueològic i 
natural; cultura popular i tradicional; foment de la lectura; creació, formació i difusió artística 
en qualsevol de les seves expressions. 
 
 
5. COMPOSICIÓ DEL JURAT 
 
Es constituirà un jurat que serà l’òrgan competent per resoldre el procediment de concessió 
dels guardons objecte de la present convocatòria. El jurat estarà integrat per un màxim de set 
persones, professionals de prestigi i competència reconeguda en els diferents camps de la 
cultura.  
 
Tots els seus membres seran nomenats per decret del regidor de Cultura de l’Ajuntament de 
Mataró, a proposta del Consell Municipal de Cultura.  
 
El jurat s’estructurarà de la següent manera: 
 
- President 
- Vocals 
- Secretari (sense dret a vot) 

Un/a tècnic/a de cultura de la Direcció de Cultura. 
 
 
6. PROCÉS DE SELECCIÓ  

Únicament seran admeses a concurs aquelles candidatures que compleixin totes les condicions 
de participació.  

El jurat s’encarregarà d’avaluar les diferents propostes de candidatures presentades i d’escollir 
justificadament els guardonats.   

Els reconeixements es determinaran i atorgaran per consens. Si no és possible, es recorrerà a 
la votació. En cas d’empat, el vot del president serà determinant. 

El jurat pot deixar deserta una o diverses categories. 

Les deliberacions del jurat seran secretes i el seu veredicte inapel·lable.  

El jurat elevarà el veredicte al regidor de Cultura de l’Ajuntament de Mataró perquè adopti 
l’acord d’atorgament dels guardons.  

El veredicte final no es farà públic fins al dia d’atorgament dels Cultura Mataró. 
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7. VEREDICTE I LLIURAMENT DELS GUARDONS 
 
La resolució del veredicte del jurat es donarà a conèixer en la Nit de la Cultura, acte de 
celebració i homenatge a les figures i projectes guardonats i, en extensió, a tots aquells agents 
dedicats a enriquir amb la seva tasca el panorama cultural i artístic mataroní.  
 
En aquesta celebració, que tindrà lloc el 29 de setembre d’enguany, s’efectuarà el lliurament 
dels reconeixements, els quals, exempts de dotació econòmica, consisteixen en un obsequi 
identificatiu dels guardons Cultura Mataró.  

 
8. MODIFICACIONS 

 
L’organització resoldrà qualsevol assumpte no previst en aquestes bases per tal d’assegurar el 
bon funcionament de la convocatòria.  
 
 


