
ADMINISTRACIÓN LOCAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL

O Presidente desta Deputación Provincial, mediante resolución presidencial núm. 12351 de data 7
de setembro de 2011, aprobou as seguintes bases:

BASES DO PREMIO ENTRECULTURAS-2011

Primeira. A Deputación de Pontevedra potencia o labor da provincia tecendo lazos entre Portugal e
Galicia, Galicia e España e España e o mundo hispánico, nos que participa activamente, facilitando o
intercambio das diferentes culturas e a integración dos emigrantes retornados. 

Segunda. A Deputación, co obxecto de darlle unha nova dimensión á súa tradicional celebración do
día da Hispanidade, convoca o premio “Entreculturas- 2011”, dotado con 12.000,00 €, con cargo á
aplicación 11/330.334.481.01 do vixente orzamento provincial.

Terceira. Obxecto e contía do premio:

1º  Dotado con 6.000,00 € para reforzar lazos de irmandade entre os pobos, premiar un labor
altruísta, significativo ou relevante dunha persoa ou entidade do mundo hispánico e da
emigración.

2º  Dotado con 6.000,00 € para fomentar a solidariedade, a integración, o intercambio, a
profundización do mutuo coñecemento e o mutuo apoio entre os pobos a unha persoa ou
entidade de ámbito pontevedrés ou galego.

Cuarta. As candidaturas para optar a estes premios poderán ser propostas por:

—  o presidente da Deputación provincial

—  o Corpo Consular acreditado na provincia

—  o mesmo xurado, xa constituído

Quinta. A presentación de candidatos ó premio formularase nun escrito dirixido ó presidente da
Deputación de Pontevedra, achegando os seguintes documentos:

—  Biografía da persoa que aspira ó premio ou, no seu caso, a traxectoria da entidade.

—  Documentos e antecedentes que se consideren de interese para o mellor coñecemento do
candidato.
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Sexta. O prazo de presentación de candidatos realizarase a partir do día seguinte ó da publicación
desta convocatoria no BOP e ata o 26 de setembro de 2011.

Sétima. A proposta da concesión dos premios ós que se refire esta convocatoria encoméndaselle a un
xurado integrado polos seguintes membros:

—  Presidente: o presidente da Deputación ou deputado en quen delegue

—  Vogais:

     —  o presidente da Comisión Informativa de Cultura

     —  o presidente da Comisión Informativa de Servizos Sociais

     —  un representante da emigración

     —  o decano do Corpo Consular ou persoa en quen delegue

     —  dúas persoas de recoñecido prestixio que nomeará a propia corporación provincial

     —  un representante do Servizo de Cultura

—  Secretario: o titular da Deputación ou funcionario en quen delegue

Oitava. Da decisión do xurado e da adxudicación do premio redactarase unha acta detallada que,
asinada por todos os membros do xurado, pasará a coñecemento do presidente da Deputación de
Pontevedra, ou ó órgano competente en quen delegue, para prestarlle a súa conformidade. As decisións
do xurado serán inapelables e este queda facultado para resolver todas as dúbidas de interpretación
destas bases.

Novena. A entrega do premio realizarase no marco do acto institucional do Día da Hispanidade,
organizado por esta Deputación.

Pontevedra, a 7 de setembro de 2011.—O Xefe do Servizo de Cultura, ilexible. 2011008789
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