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2019/00026297M
D. d'Acció Cultural
Convocatòria del 22è Premi de disseny del Dimoni de Badalona-Crema'l Tu! 2020
Organització de concursos i premis

RESOLUCIÓ
Antecedents
1. En data 30 de novembre de 2010, l’Ajuntament Ple va aprovar les bases del “PREMI DE DISSENY DEL DIMONI
DE BADALONA, amb la finalitat de regular la concessió, mitjançant concurs públic, del premi de disseny de la
figura del dimoni que es crema durant les festes de maig, atorgat per l’ajuntament de Badalona que, a partir
d’ara, es coneixerà de manera genèrica com a “Premi de disseny del Dimoni de Badalona” podent-se conservar,
no obstant això, la denominació tradicional de “Crema’l tu!”, bases publicades al BOPB de 08/02/2011 de forma
definitiva.
En data 22 de desembre de 2015, l’Ajuntament Ple va aprovar provisionalment la modificació de les Bases
“PREMI DE DISSENY DEL DIMONI DE BADALONA”, i en data 8 de gener de 2016 es va publicar al BOPB l’anunci
preceptiu d’exposició pública de les mateixes.
2. En data 30/09/2019, el cap del departament d’Acció Cultural, ha emès un informe tècnic segons el qual
proposa convocar aquest premi amb la dotació econòmica de 1.000,00 euros en metàl·lic i que aquesta despesa
restarà sotmesa a la condició suspensiva de l’existència de crèdit adequat i suficient del pressupost municipal
2020. Així mateix, informa que els membres del jurat es determinaran en un decret posterior.
Fonaments de Dret
1. L’Article 33 de les Bases d’Execució del pressupost municipal de despeses, regula la concessió dels premis, i
literalment estableix el següent:
1. Els premis en metàl·lic que s’atorguin als efectes de reconèixer alguns mèrits o promoure alguna
activitat en els camps cultural, artístic, literari, social o amb alguna altra finalitat anàloga, no tindran
la consideració de subvencions.
2. Els premis hauran d’atorgar-se d’acord amb els principis de publicitat i lliure concurrència.
Prèviament a la realització de la convocatòria de premis, caldrà acreditar l’existència i adequació del
crèdit pressupostari (RC).
3. L’atorgament dels premis requerirà l’aprovació d’unes bases que regulin, entre altres coses,
l’objecte dels premis, els requisits, i els criteris i el barem corresponent que han de complir els
beneficiaris i la forma d’acreditar-los, així com el termini i forma de justificació del compliment de la
finalitat dels mateixos. Altrament, la convocatòria caldrà que es publiqui, com a mínim, en un mitjà
de difusió local.
4. L’aprovació de les bases correspondrà al Ple de l’Ajuntament o al consell d’administració dels
organismes autònoms.
5. La concessió dels premis tindrà caràcter, als afectes de fases de la despesa, de document ADO.
6. El premi haurà de ser expressament acceptat pel beneficiari.
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7. Si el beneficiari del premi és una persona física, caldrà aplicar la retenció corresponent, d’acord
amb la normativa reguladora de l’IRPF.
8. Els concursos d’idees es regularan per allò previst a la legislació contractual.
9. Quan s’hagi de pagar l’import del premi en el mateix moment de la concessió, s’emetrà un
document P-J a favor de l’habilitat de l’àrea gestora. Aquest estarà obligat, sota la seva responsabilitat,
al pagament del premi i a la pràctica de la retenció, en els casos que procedeixi
2. Respecte a l’oportuna retenció del IRPF, l’article 101.3 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’import
sobre la renda de les persones físiques, en relació amb la seva disposició transitòria vigèsim tercera, disposa
que serà del 19%, segons la redacció donada per l’apartat 65 de l’article primer de la Llei 26/2014 de 27 de
novembre.
3. L’article 213 i següents del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, respecte a la funció interventora prèvia, així com el mateix art. 33 de les Bases d’execució
del pressupost d’enguany, per la qual cosa resulta preceptiu demanar informe a l’Interventor Municipal.
4. La convocatòria del premi es farà mitjançant un decret d’alcaldia, a proposta de l’àmbit o àrea que tingui
atribucions en matèria de cultura, i es publicarà en un mitjà de comunicació escrit, amb difusió de caràcter
nacional, i a la pàgina web de l’Ajuntament. En aquest decret es determinen, entre d’altres qüestions, el
termini de presentació, la composició del jurat i la dotació del premi econòmic (d’acord amb els principis
d’adequació i suficiència pressupostària i de competència de l’òrgan per a la despesa), i també si hi ha alguna
especificació que es vulgui potenciar aquell any en concret.
5. El jurat és l’òrgan de caràcter col·legiat que proposa l’atorgament del premi, la composició del qual es
determina a proposta de l’àmbit o àrea que té atribucions en matèria de cultura. El jurat estarà format per
persones o entitats vinculades al món de la cultura. El/La regidor/a de l’àmbit o àrea que té les atribucions en
matèria de cultura en serà el/la president/a.
Les deliberacions del jurat són secretes i les decisions s’han d’adoptar per majoria simple. En cas d’empat, el
president té vot de qualitat.
Atesa la proposta de resolució, els antecedents i fonaments jurídics que la motiven, RESOLC:

PRIMER.- Aprovar la convocatòria pública del 22è Premi de disseny del Dimoni de Badalona - Crema'l tu!,
segons les bases generals reguladores del Premi de Disseny del Dimoni de Badalona aprovades pel Ple
municipal de data 22/12/2015 i publicades al BOPB en data 08/01/2016, amb els requisits següents:
•
•
•

El premi en metàl·lic serà de 1.000 €.
Els membres del jurat es determinaran en un decret posterior.
El termini de presentació dels originals s’acaba el dia 14 de febrer de 2020.

SEGON.- Aprovar la despesa corresponent al premi i consistent en la quantitat de MIL EUROS (1.000,00 euros)
sotmesa a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient del pressupost municipal 2020.
TERCER.- Publicar la present convocatòria a la premsa, així com al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.
Signatures:
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Alejandro Pastor López, Alcalde
- 22/10/2019

Número de resolució: 2019006691
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