PREMIS PEPE MIQUEL DEL COOPERATIVISME VALENCIÀ

BASES DE LA CONVOCATÒRIA

PRIMERA. Finalitat.
Els Premis Pepe Miquel del Cooperativisme Valencià seran atorgats per la Confederació de
Cooperatives de la Comunitat Valenciana (d'ara endavant, la Confederació), com a
reconeixement públic del conjunt del moviment cooperatiu als qui, amb el seu treball,
contribueixen de manera més destacada a l'avanç social i econòmic d'aquest model empresarial.
Els Premis Pepe Miquel del Cooperativisme Valencià es convoquen en dues modalitats: premi a
la trajectòria cooperativa i premi a la comunicació responsable.
SEGONA. Premi a la Trajectòria Cooperativa
El premi a la trajectòria cooperativa es concedirà a persones o institucions que hagen destacat
per la seua labor de foment, impuls i difusió del cooperativisme a la Comunitat Valenciana.
També podrà concedir-se el premi en reconeixement a la labor d'un col·lectiu determinat; en este
cas, el jurat determinarà les persones o institucions que l’identifiquen, que seran els qui reben el
guardó.
El premi a la trajectòria cooperativa està dotat amb un diploma, un guardó i una obra d'art.
TERCERA. Premi a la Comunicació Responsable
El premi a la comunicació responsable s'atorgarà a professionals, entitats o mitjans de
comunicació la labor dels quals contribuïsca a la divulgació, difusió i coneixement, per qualsevol
mitjà, de l'activitat i els principis del cooperativisme.
Els criteris a valorar seran:
Interès de la informació
Profunditat, anàlisi i rigor en el tractament dels continguts
Serietat i constància en les recerques i temes específics
Repercussió i benefici públic de la informació
Atractiu, originalitat i coherència del mitjà utilitzat en relació amb els continguts
Regularitat dels impactes o insercions

Nivell de difusió (sectorial, comarcal, provincial, autonòmic, estatal)
Qualitat, extensió i fotografia de la informació publicada
Serietat de les fonts consultades
El premi a la comunicació responsable consta d'un diploma, un guardó i una dotació en metàl·lic
de dos mil euros.
QUARTA. Convocatòria
El consell rector de la Confederació acordarà la convocatòria dels Premis en cada edició, amb
una periodicitat no inferior a un any ni superior a tres.
En l'acord de convocatòria s'establirà la composició del jurat i el termini d'admissió de
candidatures, que estarà entre un i tres mesos a comptar des de la data d'adopció d'este acord.
No obstant açò, la Confederació i els membres del jurat podran presentar candidatures amb
posterioritat, sempre que no s'haja produït encara la decisió.
La convocatòria dels Premis, amb indicació del termini per a la presentació de candidatures, serà
publicada en la pàgina web de la Confederació.
CINQUENA. Composició del jurat
El jurat dels Premis serà designat, per a cada edició, pel consell rector de la Confederació i
estarà compost per:
Les persones que ocupen la presidència, les vicepresidències i la direcció de la
Confederació
Una persona en representació del Consell, que serà nomenada pel President de la
Generalitat
Una representació dels premiats en edicions anteriors
Una representació de les universitats públiques valencianes o institucions a elles
vinculades
Una persona experta en ètica empresarial
Una persona experta en matèria d'igualtat, diversitat, cultura o educació
La persona que ocupe la presidència de la Unió de Periodistes Valencians
Una representació de professionals en ciències de la informació i la comunicació
La Confederació procurarà incloure en el jurat un nombre de dones que permeta aconseguir una
presència equilibrada amb els homes.

Com a membre honorífic, amb veu però sense vot, formarà part del jurat una persona
descendent de José Miquel Borrás.
La presidència d'honor dels Premis l'ostentarà, prèvia acceptació del títol, el Molt Honorable
President de la Generalitat Valenciana.
La presidència i la secretaria del jurat les ostentaran, respectivament, els qui ostenten la
presidència i la direcció de la Confederació.
SEXTA. Presentació de candidatures
Les empreses i entitats cooperatives, persones a elles vinculades, centres culturals i
d’investigació, professionals del periodisme i la comunicació, universitats i altres institucions, així
com els qui integren el jurat o l’hagen integrat en alguna de les edicions dels premis, podran
presentar candidatures als Premis Pepe Miquel del Cooperativisme Valencià.
Les candidatures es formalitzaran remetent a la Confederació un escrit amb exposició dels seus
mèrits. Es podran adjuntar, a més, quants documents aporten dades rellevants i informació
complementària sobre la candidatura.
Les propostes es podran enviar per correu certificat o electrònic, o presentar-se en el domicili
social de la Confederació.
La presentació de candidatures a estos premis suposa l'acceptació íntegrament de les presents
bases.
Independentment de les propostes rebudes, la Confederació podrà presentar les seues pròpies
candidatures en cada convocatòria.
SETENA. Confidencialitat
Les dades facilitades pels qui presenten candidatures seran considerades confidencials i no
podran difondre's sense el consentiment de les persones o entitats interessades. La
documentació presentada no serà retornada ni es mantindrà correspondència sobre la mateixa.
OCTAVA. Reunió i decisió del jurat
El jurat dels Premis haurà de reunir-se per a deliberar i pendre la seua decisió abans que
transcórreguen dos mesos des de la data en què finalitze el termini per a la presentació de
candidatures.

El jurat examinarà un mínim de tres i un màxim de cinc candidatures per a cada modalitat dels
Premis, que seran seleccionades per la Confederació d'entre totes les rebudes.
Excepcionalment, i de manera raonada, podran sotmetre's a la consideració del jurat, per a una
edició determinada, un nombre major o menor de candidatures.
Els premis s'atorgaran, en cada modalitat, a les candidatures que obtinguen la majoria dels vots
del jurat. El jurat decidirà, abans que els seus membres emeten el vot, si aquest ha de ser secret
o no.
En cas d'empat, decidirà el vot de la presidència. Les decisions del jurat seran inapel·lables i no
se subjectaran a cap criteri normatiu o restrictiu.
NOVENA. Concessió a títol pòstum i ex aequo
Els premis podran concedir-se a títol pòstum i també podran atorgar-se ex aequo a més d'una
persona o institució.
DESENA. Difusió
Les persones, empreses o entitats que reben els premis podran fer constar on ho consideren
oportú la menció del premi obtingut, indicant l'any en què l’han rebut o l'edició que corresponga.
Per la seua banda, la Confederació es compromet a fer públic i donar àmplia divulgació al
resultat de la convocatòria.
ONZENA. Convocatòria deserta i modificació de les bases
La Confederació es reserva el dret a declarar deserts els Premis, així com a modificar, per acord
del seu consell rector, les presents bases.

Les presents bases dels Premis Pepe Miquel del Cooperativisme Valencià, que modifiquen les anteriors, han sigut aprovades pel
consell rector de la Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana el dia 11 de novembre del 2015.

