
JUSTIFICACIÓ

L'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, disposa del Reglament Regulador del Protocol, els Honors, les Distincions i els 
Premis de Sant Boi de Llobregat, el qual va ser aprovat per unanimitat al Ple de data 23 de gener de 2006

Aquest ha sofert dues modificacions aprovades, la primera, al Ple de data 21 de febrer de 2011 i,  la segona al Ple de data 
17 de juny de 2013.

El títol tercer del reglament fa referència als Premis Ciutat de Sant Boi de Llobregat; en el seu article 40 es detallen les 
seccions objectes de ser premiades i s'especifica que la seva convocatòria i concessió es farà amb caràcter bianual i no 
tindran caràcter limitatiu, sinò merament enunciatiu, per la qual cosa l'Ajuntament podrà convocar el Premi Ciutat de Sant 
Boi de Llobregat relacionat amb qualsevol sector.

En aquesta edició es refonen diverses seccions en un únic premi, com és el cas dels Premis Ciutat de Sant Boi de Llobregat 
de Cultura, de l'Esport i d'Acció Cívica, que passen a ser, a l'edició d'enguany, el Premi Ciutat de Sant Boi de Llobregat de 
Foment de Valors Socials i  Cívics 2018, i es convoca un de nou, relacionat amb el Pla Estratègic de la Ciutat, que s'anome-
na Premi Ciutat de Sant Boi de Llobregat d'Accions Sostenibles i Saludables.

A l'article 41 del reglament es recull la seva finalitat.

Per altra part, l'article 44 detalla que cal l'aprovació prèvia, provinent d'un plenari, de les bases reguladores de la convoca-
tòria d'aquests premis.

A l'any 2016 va tenir lloc la seva vuitena edició i per tant enguany correspon la celebració de la novena.

OBJECTE I FINALITAT

L'objecte d'aquestes bases és la regulació del procediment per a l'atorgament dels Premis Ciutat de Sant Boi 2018, en la 
seva 9a edició, en les seccions que a continuació es detallen, recollides a l'article 40 del reglament regulador del protocol, 
els honors, les distincions i els premis ciutat de Sant Boi, i amb la seva finalitat, la qual també es detalla, recollida  a l'article 
41 del mateix reglament.

Premi Ciutat de Sant Boi de Llobregat de Foment dels Valors Socials i Cívics 2018

Aquest premi es destina a premiar a les persones físiques o jurídiques per la seva iniciativa solidària i/o de cohesió social, 
les quals hagin contribuït a una convivència o un benestar més gran pels homes i dones de la ciutat de Sant Boi.

Premi Ciutat de Sant Boi de Llobregat d'Accions Sostenibles i Saludables

Aquest premi es destina a premiar a les persones físiques o jurídiques per impulsar iniciatives saludables que hagin contri-
buït a la millora de la sostenibilitat de la ciutat de Sant Boi.

Premi Ciutat de Sant Boi de Llobregat d'Economia i Innovació 2018

Aquest premi es destina a premiar a les persones físiques o jurídiques per impulsar una iniciativa econòmica o d'innovació 
a un projecte empresarial o de progrés que hagi contribuït al desenvolupament i a la prosperitat de la ciutat de Sant Boi.  

Premi d'Honor Ciutat de Sant Boi de Llobregat 2018

Aquest premi es destina a premiar a les persones físiques de Sant Boi que hagin contribuït al progrés de la societat en 
qualsevol dels seus àmbits.

Premi Especial Ciutat de Sant Boi de Llobregat 2018

Aquest premi es destina a les persones físiques nascudes o residents a Sant Boi, o a les persones jurídiques radicades a 
Sant Boi, que hagin destacat en qualsevol part del món per la seva contribució al progrés de la societat en qualsevol dels 
seus àmbits.



PROCEDIMENT PRESENTACIÓ DE LES CANDIDATURES

3.1.- Beneficiaris

Podran optar a aquests premis totes les iniciatives, treballs o aportacions de persones físiques o jurídiques, públiques o 
privades, de qualsevol nacionalitat, així com les organitzacions de tot tipus que s'adaptin a cadascuna de les categories i 
requisits que estableixen aquestes bases, que hagin destacat per la seva contribució als valors de la llibertat, la igualtat, la 
solidaritat, el progrés i el civisme, o bé hagin tingut una trajectòria exemplar que hagi incidit en aquests camps, en els supò-
sits previstos per a cadascuna de les categories que reuneixen els requisits generals de l'article 41 del reglament regulador 
del protocol, els honors, les distincions i els premis ciutat de Sant Boi, i d'aquestes bases, i podran presentar-se bé pels 
mateixos mereixedors, bé per terceres persones, o a proposta d’un o de diversos membres de la Comissió de Propostes.

No serà imprescindible que les entitats i/o empreses candidates tinguin la seu social al nostre municipi, ni que les persones 
físiques o jurídiques estiguin empadronades a Sant Boi.

Les persones físiques hauran de ser majors d'edat.

3.2.- Termini i lloc

El termini per a la presentació de les candidatures serà a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al BOP i 
fins al 29 de juny de 2018.

Les propostes es lliuraran a l'Oficina Municipal d'Atenció al Públic (OMAP), de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat (plaça 
de l'Ajuntament, núm. 1). Horari: de dilluns a dijous de 8:30 a 19:00 hores, divendres i vigílies de festiu de 8:30 a 14:00 
hores.

3.3.- Documentació

La documentació requerida per poder participar en el procés de selecció és la següent:

• Instància específica de presentació de la candidatura a la present edició dels premis, a on caldrà fer constar la secció a 
la qual s'opta i la documentació que s'acompanya.

• Document explicatiu en el qual cal motivar els mèrits i circumstàncies de la candidatura, que no haurà d’excedir d’una 
pàgina, tot especificant la secció del premi al qual es presenta.

• Currículum del candidat o la candidata que es proposa,  o memòria d’activitats, quan adopti qualsevol forma de personali-
tat jurídica.

• Fotocòpia del DNI de la persona que es presenta com a candidat. En el cas de tractar-se d'una persona jurídica, l'escriptu-
ra pública de constitució o document equivalent.

• Qualsevol altra documentació complementària que consideri convenient qui fa la proposta, a  l’efecte d’obtenir més 
informació del candidat o la candidata.

El formulari de presentació es pot obtenir de la manera següent:

• Descarregant-lo de la web municipal www.santboi.cat
• Recollint-lo a l'Oficina Municipal d'Atenció al Públic (OMAP).
• Recollint-lo a la unitat de RP i Protocol (3a planta Ajuntament)



COMPOSICIÓ COMISSIÓ DE PROPOSTES

D'acord amb l'article 48 del reglament regulador del protocol, els honors, les distincions i els premis de Sant Boi de Llobre-
gat, la Comissió de Propostes tindrà naturalesa jurídica d'òrgan col•legiat de caràcter assessor i estarà integrada per un 
mínim de cinc components i un màxim de nou. Aquests components s'estableixen en aquestes bases, les quals han estat 
aprovades pel Ple Municipal de data .

La comissió està formada per:

• Sra. Estrella Argüelles Busto, Cap de l'Àrea d'Igualtat i Drets Socials.
• Sr. Conrad Felip Benach, Cap del Servei de Cultura, Esports i Salut Comunitària.
• Sr. Carlos Aldana Alfaro, Cap del Departament de Promoció de la Ciutat.
• Sr. Antoni Xavier Fernández López, Cap del Departament de Participació Ciutadana i Proximitat.
• Sra. Maite Barbanoj Torres, Cap de la Unitat de RP i Protocol.
• Sra. Sònia Guerra López, Coordinadora de l'Àrea d'Alcaldia.
• Sr. Vicente Aparicio Bádenas, Coordinador Equip Periodistes.
• Sr. Albert Malo Navio, Fill Predilecte de Sant Boi

COMPOSICIÓ JURAT

D'acord amb l'article 46 del reglament abans esmentat, el Jurat, sota la presidència de l'alcaldessa, serà nomenat pel Ple 
de la corporació i estarà integrat pels portaveus dels diferents grups polítics municipals i per un màxim de cinc ciutadans o 
ciutadanes de reconeguda solvència personal o professional, els quals a proposta de l'alcaldessa corresponen als guanya-
dors de l'edició passada dels premis, de les categories de Cultura, d'Esports, d'Acció Cívica i d'Economia. Comptarà també 
amb l'assistència del titular de la Secretaria General de l'Ajuntament o funcionari en qui delegui, qui donarà fé de la sessió 
de concessió dels premis.

• Presidenta: Sra. Lluïsa Moret i Sabidó, Alcaldessa de Sant Boi de Llobregat.               

• Vocals:
• Sr. José Ángel Carcelén Luján  Portaveu Grup Municipal PSC-CP
• Sra. Alba Martínez Vélez             Portaveu Grup Municipal ICV-EUiA- ME-E
• Sra. Olga Amalia Puerta Balcell  Portaveu Grup Municipal C's 
• Sr. Miquel Salip i Serret Portaveu Grup Municipal ERC-AM
• Sr. Jorge Romero Gil Portaveu Grup Municipal GentdeSB-CUP-PA
• Sra. Marina Lozano Illescas Portaveu Grup Municipal PP
• Sr. Jordi Garcia Mas Portaveu Grup Municipal PDeCAT
• Sr. Francisco Javier González Morenilla Asociación Cultural Andaluza Casa de Sevilla
• Sr. Álvaro Carrascal Rubio Club Gimnàstic Sant Boi
• Sr. Javier Pedrós Cortasa Fundació Marianao
• Sr. Vicenç Muñoz Casanova Turiauto, S.A.

• Secretari general de la corporació: Sr. Ramón López Heredia.

RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA

Les sol•licituds presentades seran sotmeses primerament a la valoració dels membres de la  Comissió de Propostes, a fi i 
efecte de preseleccionar les que consideri que  acompleixen amb els requisits establerts en els punts 4t i 5è d'aquestes bases,  
i desestimarà les que d'acord amb el seu parer, no s'adaptin o no reuneixen els mèrits suficients.

A continuació elevarà la selecció del total de nominacions, per tal que la ciutadania pugui emetre la seva valoració de les 
diferents candidatures per a cadascuna de les categories.



Aquest procés es realitzarà a través de la pàgina web de l'Ajuntament amb un suport que garanteixi la identificació i l'emissió 
d'un sol vot per persona en cada categoria.

Aquest es durà a terme en el termini de dues setmana un cop la Comissió de Propostes hagi emès les candidatures proposa-
des. Aquest termini s'anunciarà en els diferents mitjans municipals.

El resultat del procés ciutadà es traslladarà al jurat, qui el tindrà en compte amb una valoració ponderada de 2 vots que se 
sumaran a la puntuació que ells efectuïn.

El  jurat, prèvia convocatòria de l'alcaldessa, farà una sessió deliberant, en la qual, prèvia votació personal, individual i secreta, 
i tenint en compte el resultat del procés ciutadà,  decidirà els guardonats de cadascuna de les seccions convocades.
 
El Jurat té plena llibertat per prendre les seves decisions i és sobirà a l'hora de designar als guanyadors, també podrà recollir 
a l'acte d'atorgament les mencions honorífiques que consideri  adients.

El seu veredicte serà inapel•lable i secret i es farà públic en el decurs de l'acte de celebració de la 9a edició dels Premis Ciutat 
de Sant Boi de Llobregat.

6.1.- Dinàmica de la votació

• No serà possible, en cap cas, la delegació de vot per part dels membres del jurat, en el cas de que no puguin assistir a la 
sessió deliberant.
• No serà vàlid el vot efectuat amb anterioritat o amb posterioritat a l'esmentada sessió.
• Aquesta votació consistirà en que cada membre del jurat assigni, a la papereta corresponent, un número per a cadascuna de 
les candidatures i seccions, començant amb l'1 (tenint en compte que el núm. 1 representa la mínima preferència), i així corre-
lativament fins a esgotar el nombre de sol•licituds presentades per a cada  àmbit.
• En el cas de que no es vulgui votar alguna de les candidatures, aquestes es podran deixar en blanc.

6.2 Procediment de l'escrutini i selecció

• La presidenta del jurat llegirà en veu alta, una a una, la puntuació assenyalada pels membres del jurat a la papereta, per a 
cada categoria i candidatura.
• El secretari anotarà en una plantilla la puntuació assignada i sumarà tots els punts obtinguts per a cadascuna de les candida-
tures i categories.
• A continuació la presidenta traslladarà al secretari el resultat de la votació de la ciutadania, amb una valoració ponderada de 
2 vots, que es sumarà a la votació del jurat,  lliurant el resultat total a la presidenta.
• La presidenta exposarà públicament la puntuació obtinguda.
• Es proclamarà guanyadora la candidatura que obtingui la major puntuació.
• En cas d'empat entre dues o més candidatures es procedirà a una segona votació entre aquestes, i si encara persisteix 
l'empat, la presidenta serà qui el dirimirà.
• El resultat es recollirà en una acta signada per tot els membres del jurat i el secretari general donarà fe

LLIURAMENT DELS PREMIS

L’acte de lliurament dels premis, que consistiran en una peça artística acompanyada d’un diploma acreditatiu d’aquesta distin-
ció, tindrà lloc en acte solemne, el 21 de setembre de 2018, a la Sala Artur Terré de Can Massallera.

Únicament es lliurarà un premi per a cada secció convocada.

RÈGIM JURÍDIC

Per a tot allò no previst en aquestes bases, s’actuarà segons el que disposen els articles 40 a 48 del Reglament regulador del 
protocol, els honors, les distincions i els premis de Sant Boi de Llobregat.


