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DIPUTACIÓ DE LLEIDA
SECRETARIA GENERAL

Edicte del Patronat de Turisme d’aprovació definitiva de les Bases reguladores per a la concessió del Premi
Turístic Internacional Pica d’Estats, de premsa, ràdio, televisió i internet

Aprovació  definitiva  de les  Bases reguladores  per  a  la  concessió  del  Premi  Turístic  Internacional  Pica
d’Estats, de premsa, ràdio, televisió i internet.

El Consell d’Administració del Patronat Intercomarcal de Turisme “Terres de Lleida” en sessió de caràcter
ordinari número 1/2021, de 17 de març de 2021, va aprovar les “ Bases reguladores per a la concessió del
Premi Turístic Internacional Pica d’Estats, de premsa, ràdio, televisió i internet.

L’acord ha estat sotmès a informació pública en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida número 59, de 26
de març de 2021, sense que es presentessin al·legacions en el termini d’exposició pública, segons consta
en la certificació expedida pel secretari de la Corporació.

Atès que per Decret de la Presidència número 97 de 3 de maig de 2021, es deixa constància de l’aprovació
definitiva de les  Bases reguladores per a la concessió del Premi Turístic Internacional Pica d’Estats, de
premsa, ràdio, televisió i internet.

Contra les Bases aprovades definitivament, es podrà interposar recurs contenciós- administratiu davant la
Sala d’aquest ordre jurisdiccional del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos,
comptats a partir del següent al de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província, d’acord
amb el que disposa l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol de la jurisdicció contenciós-administrativa.

De conformitat amb el que disposa l’article 124 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, es
dóna publicitat al text íntegre de les esmentades bases:

Bases especifiques  per  a  la  concessió del  premi  turístic  internacional  Pica  d’Estats,  de premsa,  ràdio,
televisió i internet

1. Objecte del Premi
L’objecte  d’aquestes  Bases  és  regular  la  concessió  del  Premi  Turístic  Internacional  “Pica  d’Estats”  de
premsa, ràdio, televisió i internet per part del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida.

2. Naturalesa i finançament
Aquests premis tenen naturalesa de subvenció en els termes previstos en la disposició addicional desena de
la Llei 38/2003 de 17 de novembre General de Subvencions, i estan finançats pel Patronat de Turisme de la
Diputació de Lleida.

3. Procediment d’atorgament
Aquests premis es regeixen pel procediment de concurrència competitiva.

4. Beneficiaris
El Premi va adreçat a autor/s de treballs publicats, difosos o emesos en els diferents mitjans de comunicació
i que tinguin com a prioritat la difusió turística de les comarques de Lleida.
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Un mateix autor podrà optar a més d’una categoria del premi.

5. Presentació de sol·licituds i forma de presentació de la documentació per participar al concurs
La  sol·licitud  –  butlleta  d’inscripció-  i  els  treballs  periodístics  hauran  de  ser  lliurats  pels  autors,  o  per
qualsevol persona o entitat que n’acrediti el consentiment.

La sol·licitud – butlleta d’inscripció- que s’adreçarà a la Presidència del Patronat de Turisme de la Diputació
de Lleida, es troba a la pàgina web del Patronat de Turisme https://www.aralleida.cat/PICA/, i haurà de ser
emplenada de forma digital en el cas de presentació telemàtica.

Opcions de presentació:

1. Telemàtica:
La sol·licitud – butlleta d’inscripció - i els treballs periodístics, s’hauran de presentar a través de la Instància
genèrica  de  l’apartat  tràmits  electrònics  de  la  pàgina  web  del  Patronat  de  Turisme
https://www.aralleida.cat/tramits-electronics/.

Requisits:
- Per poder fer el registre en línia cal disposar d’un sistema de signatura electrònica vàlida.

-  La  sol·licitud-butlleta  d’inscripció  s’haurà  d’emplenar  digitalment,  tenir  format  PDF  i  estar  signada
electrònicament.

- En el cas que la documentació que s’hagi d’adjuntar( treballs periodístics) ocupi més de 20MB i per tant no
sigui possible trametre per instància genèrica, es podrà lliurar mitjançant un enllaç a un fitxer descarregable
a traves de l’adreça de correu electrònic info@aralleida.cat.

En aquest cas, s’haurà d’ indicar el número de registre assignat a la butlleta presentada prèviament, en el
títol del document presentat i en la tramesa.

2. De forma presencial
- La sol·licitud-butlleta d’inscripció- i els treballs periodístics s’hauran de presentar al Registre del Patronat
de Turisme de la Diputació de Lleida, Rambla Ferran, 18, 3r, 25007, LLEIDA, amb cita prèvia al correu
info@aralleida.cat.

-  La  sol·licitud-butlleta  d’inscripció-  es  troba  en  la  pàgina  web  del  Patronat  de  Turisme
https://www.aralleida.cat/PICA/

3. Per correu certificat
- La sol·licitud-butlleta d’inscripció- i els treballs periodístics s’hauran d’adreçar a:
Premi Pica d’Estats
Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida
Rambla Ferran 18, 3r, 25007 Lleida

-  La  sol·licitud-butlleta  d’inscripció-  es  troba  en  la  pàgina  web  del  Patronat  de  Turisme
https://www.aralleida.cat/PICA/

Els treballs candidats als premis caldrà que es presentin atenent els següents requeriments formals:

- Periodisme imprès: original de la publicació en què va aparèixer o en format PDF.
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- Ràdio i televisió: gravació de les informacions o dels reportatges que es presentin. En el cas de programes
informatius, una selecció de tres programes unitaris tal com es van emetre.

- Internet: lliurament del treball tal com s’ha publicat en la web, ja sigui en CD multimèdia, arxiu HTML, arxiu
Flash, JPEG, GIF o impressió en paper.

6. Requisits dels treballs
Podran optar al premi tots els treballs periodístics publicats en qualsevol suport (internet, premsa escrita,
radio, televisió, etc.) produïts en qualsevol idioma que tinguin com a prioritat la difusió turística de la realitat
de les comarques de Lleida.

En  cas  dels  treballs  transmèdia,  els  autors  només  podran  optar  a  una  categoria,  excepció  feta  de la
fotografia.

Un mateix autor o autors només podran presentar un màxim de tres treballs per categoria, prioritzant aquella
que consideri  que reflecteix amb més fidelitat  el  llenguatge del  mitjà, excepció feta de la fotografia, on
podran optar en dues categories.

7. Modalitats del Premi
S’atorgaran 8 categories de premis:

- Premsa escrita

- Ràdio

- Televisió

- Premsa especialitzada en viatges i turisme

- Reportatge fotogràfic

- Premsa internacional al millor treball publicat o emès a l’estranger.

- Mitjans de comunicació local al qual podran optar tots els mitjans de comunicació de les Terres de Lleida.

- Internet, portals informatius multimèdia, qualsevol treball publicat a internet o a les xarxes socials

La quantitat de cada premi quedarà establerta en la corresponent convocatòria anual.

Les quantitats dels premis atorgats quedaran subjectes a la normativa tributaria vigent.

8. Termini de presentació de sol·licituds
La presentació dels treballs es determinarà en l’acord anual de la convocatòria del premi, que es publicarà
en el BOP i en la pàgina web de la Diputació de Lleida.

La publicitat de la convocatòria s’efectuarà a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, com a
sistema nacional de publicitat de subvencions.

9. Jurat qualificador
El  jurat  el  formaran  reconeguts  professionals  del  món  de  la  comunicació,  nomenats  per  resolució  de
Presidència del Patronat.

Administració Local 53



  Número 90

Butlletí Oficial de la Província de Lleida Dimecres, 12 de maig de 2021

El premi podrà ser declarat desert si el jurat ho considera oportú.

10. Deures dels beneficiaris
Són deures dels beneficiaris autoritzar al Patronat obtenir les certificacions de les administracions tributàries
i de la Tresoreria de la Seguretat Social en les que s’acrediti que el premiat està al corrent dels seus deures
tributaris i amb la Seguretat Social en el moment de reconèixer els deures i ordenar els pagaments del
premi.

11. Instrucció de l’expedient
L’ordenació i la instrucció dels expedients es durà a terme per part del Patronat de Turisme de la Diputació.

Les diferents sol·licituds presentades seran informades pel Jurat qualificador, que formularà una proposta
que serà aprovada pel President del Patronat.

En tot cas, figurarà a l’expedient l’informe d’Intervenció sobre l’existència de crèdit disponible, adequat i
suficient.

12. Acord de concessió dels premis
El President del Patronat aprovarà la proposta de resolució que formuli el Jurat qualificador.

La resolució del President de concessió dels premis, esmentarà obligatòriament les dades següents:

- Identificació del beneficiari.

- Categoria del premi.

- Títol del treball presentat.

- Import del premi.

- Crèdit pressupostari al que s’imputa la despesa.

L’acord de concessió dels premis posa fi a la via administrativa.

13. Publicació dels acords de concessió dels premis
La resolució d’atorgament dels premis es publicarà al Butlletí Oficial de la Província (BOP) i a la pàgina web
de la Diputació.

Els premis atorgats seran objecte de publicitat a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, com
a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.

14. Protecció de dades personals
De conformitat amb allò establert en el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de
27  d’abril  de 2016,  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 i  a la Llei
orgànica 3/2018, de 5 de de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals així
com qualsevol altra normativa aplicable o que la pugui substituir en el futur en relació a les dades personals,
s’estableix en referència al Premi turístic Internacional Pica d’Estats:

Tractament: Gestió de subvencions. Premi turístic Internacional Pica d’Estats
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Responsable del tractament: diputació@diputaciolleida.cat.

Delegat de protecció de dades: dpd@diputaciolleida.cat

Finalitat: El compliment del disposat a la legislació general de subvencions i a la de transparència i bon
govern.

Legitimació: Exercici de poders públics.

Destinataris: - A la resta de sol·licitants o els seus representants legals; als membres de la corporació que ho
sol·licitin; als jutjats i tribunals, per als efectes de resolució dels recursos judicials que es pugin interposar; al
Ministeri fiscal, al Síndic de Greuges i al Síndic de Comptes,, en tant que sigui necessari per a l’exercici de
les seves funcions; a les persones que ho demanin acollint-se al que disposa la Llei 19/2014, de 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern; a l’Agencia Estatal d´Administració
Tributaria, a la Tresoreria General de la Seguretat Social, a l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de
Tributs Locals per tal d’acreditar estar al corrent en el compliment de les seves obligacions; a la Base de
Dades Nacional de Subvencions, en tant que Sistema Nacional d’Informació de Subvencions; al Butlletí
Oficial de la Província de Lleida i al Web corporatiu, a la Seu Electrònica i al Portal de Transparència de la
Diputació de Lleida. No hi ha previstes transferències internacionals de les dades.

Drets:  Drets  d’accés  a  les  seves  dades,  així  com també a  la  seva rectificació.  També podrà  demanar
l’oposició, limitació del tractament, la portabilitat de les dades i la supressió.

Així mateix pot presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades a través de la
seua seu electrònica a www.apd.cat.

15. Vigència
Aquestes bases regeixen des del dia següent al de la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la
Província de Lleida, i seran vigents fins que se n’acordi la modificació o derogació.

16. Interpretació de les Bases
Correspon al  Consell  d’Administració del  Patronat  de Turisme,  la interpretació desenvolupament  de les
presents Bases.

17 Normativa supletòria
En tot allò que no es preveu en les bases presents, seran d’aplicació les bases generals d’atorgament de
subvencions de la Diputació i els seus organismes autònoms, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la llei abans
indicada.

Lleida, 6 de maig de 2021
El president, Joan Talarn i Gilabert
En dono fe. El secretari general, Ramon Bernaus i Abellana
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