
MODEL DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES 
 

  

 
 
 
 
 
 
Vuitena. Selecció dels premiats  
 
El jurat ha d’actuar en les dos fases del premi 
 

a. Fase de selecció: el jurat, entre totes les 
propostes que s’hagin tramés, així com les 
que ells mateixos puguin proposar, ha de 
seleccionar un nombre determinat de 
finalistes per a cada modalitat del premi. 
 

b. Fase de deliberació: previ al dia de 
l’atorgament del premi, en l’acte de la 
Gala de Participació Cívica, el jurat es 
reunirà per deliberar i seleccionar, entre 
els finalistes de la fase anterior, aquelles 
entitats cíviques, activitats participatives o 
persones, directius i/o representants, per 
decidir quines són més meritòries de ser 
premiades.  

 
 

Novena. Atorgament dels premis 
 
L’Ajuntament de Lleida té la intenció de convocar el 
conjunt d’entitats cíviques de la ciutat de Lleida a 
l’acte oficial d’atorgament dels guardonats de cada 
modalitat del premi BAULA, durant el mes de desembre 
de 2017, per abonar les quantitats i el guardó assignat a 
cada modalitat com a premi. 

 
 
 

Desena. Acceptació de les BASES 
 
La participació al premi BAULA, comporta l’acceptació 
implícita de les bases. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Drets Civils i Cooperació 



 

BASES 

Primera. Objectiu 
 
La convocatòria del premi BAULA té com a objectiu el 
foment de la participació ciutadana, a través del 
reconeixement de la tasca que duen a terme entitats 
ciutadanes o persones físiques en l’àmbit de la 
Regidoria de Participació Ciutadana, Drets Civils i 
Cooperació.  D’aquesta manera, es pretén: 

- Fomentar les activitats participatives i  
innovadores en matèria de participació 
ciutadana. 

- Aconseguir que la funció de la participació 
ciutadana sigui reconeguda per la societat 
lleidatana, i que el treball en aquesta matèria 
que desenvolupen diferents persones i/o 
entitats tingui el suport de l’Ajuntament de 
Lleida. 

- Crear un incentiu per a incrementar les 
accions de participació ciutadana. 

- Donar suport a la recerca, la creativitat i les 
iniciatives en tot allò que es refereixi a la 
participació ciutadana. 

- Fomentar l’associacionisme i les accions 
individuals que impliquen participació en els 
assumptes públics. 

 
Segona. Participants 
 
Poden concórrer a les diferents modalitats del premi 
BAULA, totes les associacions i/o entitats, inscrites en el 
Registre d’Entitats de l’Ajuntament de Lleida, o bé les 
persones que en són, o n’han estat, responsables o 
representants i que tinguin el seu àmbit d’actuació dins 
del marc de Participació Ciutadana, Drets Civils i 
Cooperació. 

 
 

Tercera. Modalitats i contingut del premi 
 
a) Premi a la millor entitat cívica. Reconeixement d’un 
projecte o d’una acció, en concret, en matèria de 
participació ciutadana que hagi dut a terme una 
persona jurídica, fundació, associació, entitat social, 
ONG, la qual s’hagi destacat per la seva tasca en 
algun camp d’actuació relatiu a l’exercici dels drets de 
reunió, associació o d’implicació dels ciutadans en la 
vida pública. 
 
b) Premi a la millor activitat participativa. El premi 
recaurà en aquella entitat o persona jurídica, fundació, 
associació, entitat social, ONG que s’hagi destacat per 
una activitat, el desenvolupament, temàtica,  
 

 
 
 
organització i/o implicació, de la qual,  sigui meritòria 
de ser premiada. 
 
c) Premi d’Honor. A la trajectòria personal d’algun 
directiu o responsable, que s’hagi caracteritzat per la 
seva implicació, feina, o accions, per impulsar activitats 
de participació en la vida associativa de la ciutat de 
Lleida. 

 
Quarta. Candidatures i propostes  
 
1. Els candidats (persones físiques o entitats cíviques) a 
qualsevol de les modalitats del premi poden ser 
proposats per qualsevol persona o entitat, mitjançant la 
butlleta de participació,  un escrit o una sol·licitud que 
reculli la tasca realitzada, les raons o la justificació dels 
mèrits en matèria de participació ciutadana que 
posseeixi el candidat o la candidata de la candidatura 
presentada. 
2. Les persones candidates al premi no poden presentar 
la seva pròpia candidatura. 
3. Els membres del jurat poden proposar altres 
candidats i candidates per a la concessió del premi a 
entitats o persones físiques que considerin susceptibles 
de rebre’l. 

 
Cinquena. Calendari de presentació de propostes 
 
1. El termini de presentació de propostes, acaba el dia 
30 de novembre del 2017. Les propostes han d’adreçar-
se a la Regidoria de Participació Ciutadana, Drets Civils 
i Cooperació de l’Ajuntament de Lleida. Jurat del premi 
BAULA. 
2. Les candidatures s’han de presentar, a :  

• Oficines de la Regidoria de Participació 
Ciutadana, Drets Civils i Cooperació (c/ 
Tallada, 32) 

• Registre de l’Ajuntament de Lleida. (pl. 
Paeria, 11-baixos edifici Pal.las)  

• A qualsevol centre cívic de la ciutat                  
 

Sisena. Premis 
Dotació econòmica del premi: 
 

a. Premi a la millor entitat cívica: 600 € 
b. Premi a la millor activitat participativa: 

 600 € 
c. Premi a la trajectòria personal en l’àmbit 

de la participació. Aquesta modalitat no 
té dotació econòmica.  Es lliurarà un 
objecte d’art realitzat per un artista 
lleidatà a la persona guardonada.  

 
 

 
 
 
Setena. Jurat 
 

1. El jurat estarà format per vuit persones: 
 
- El Regidor de Participació Ciutadana, Drets 

Civils i Cooperació, que exercirà de president 
del jurat. 

- El President de la Federació d’Associacions de 
Veïns de Lleida. 

- El President de la Federació de Centres i Cases 
Regionals de Lleida. 

- El Director de l’Escola de Participació 
Ciutadana. 

- El  President del Col·legi de Periodistes de la 
demarcació de Lleida. 

- Un representant de la UdL 
- Un tècnic de la regidoria de drets civils i 

cooperació 
- El cap d’acció participativa de la regidoria de 

participació 
 
2. Actua com a secretari/-ària el/la cap d’Acció 

Participativa o el funcionari autoritzat que el 
substitueixi, amb veu i sense dret a vot. 
 

3. El veredicte del jurat, tant si adjudica el premi 
com si el declara desert, serà inapel·lable. 
 
 

4. El jurat pot declarar el premi, en una, diverses 
o en totes les modalitats, desert. 
 

5. La Regidoria de Participació Ciutadana, Drets 
Civils i Cooperació es reserva el dret de 
reemplaçar , si cal, qualsevol membre del 
jurat. A més a més, està facultat per acumular 
el import del que es declari desert a un altre 
premi o a cap. 
 

6. El jurat pot resoldre aquelles situacions que no 
preveuen les bases, així com donar resposta als 
dubtes que es plantegin sobre la seva 
interpretació. 
 
 
                                           


