
 

 

“Bases Generals dels Premis Ciutat de Sant Cugat” 
 
 
D’acord amb el “Reglament d’Honors, Distincions i Protocol de l’Ajuntament de Sant 
Cugat”, aprovat per Ple el 19 de desembre de 2005, l'Ajuntament podrà, sota la 
denominació "Premis Ciutat de Sant Cugat" i amb una periodicitat anual, efectuar 
convocatòries per atorgar aquests premis. 
 
“Els premis Ciutat de Sant Cugat” tenen per objecte premiar les persones físiques o 
jurídiques, públiques o privades, de qualsevol nacionalitat, l’actuació personal o 
col·lectiva de les quals hagi tingut un ressò especial, o una repercussió notable en els 
àmbits social, cultural, artístic, científic, econòmic, polític o esportiu de la ciutat, durant 
l’any anterior al qual es convoquen. Aquests premis inclouran el “Premi extraordinari 
Ciutat de Sant Cugat”, de designació directa de l’Alcalde/Alcaldessa, per distingir a les 
persones físiques o jurídiques, públiques o privades que hagin destacat bé per la seva 
trajectòria personal, bé per la seva aportació notable a la vida col·lectiva en qualsevol 
àmbit ciutadà, bé per algun fet concret de gran relleu per la història de la nostra ciutat. 
 
Aquestes bases seran aprovades per la Junta de Govern Local, essent vigents per 
futures convocatòries dels premis fins que s’acordi la seva modificació, a proposta de 
l’Alcaldia – Presidència. 
 
 
1a. Convocatòria dels premis 
 
Els premis requeriran una convocatòria pública, que es farà a través de la web de 
l’Ajuntament i els mitjans de comunicació locals. En la convocatòria constarà el 
procediment de presentació de candidatures i de concessió dels premis, i el seu règim 
jurídic. El període establert per presentar candidatures serà d’un mínim de 15 dies 
naturals a determinar en el seu moment en funció del calendari de cada any. La 
convocatòria de les bases específiques de cada any (calendari de presentació de 
candidatures, data i lloc de lliurament dels premis, nombre de guardons, etc) es farà 
per resolució d’Alcaldia mitjançant un decret. 
 
 
2a. Candidatures 
 
Les propostes de candidatures als premis s’han de presentar, bé pels mateixos 
mereixedors potencials dels premis, bé per terceres persones físiques, jurídiques, 
públiques o privades, o a proposta de la majoria simple dels membres de la Comissió 
de Propostes que es regula en aquestes  bases. 
 
Es poden presentar propostes de candidatures de menors d’edat amb el consentiment 
del tutor legal, però no s’acceptaran candidatures a títol pòstum (pels que el 
Reglament d’Honors, Distincions i Protocol de l’Ajuntament de Sant Cugat ja preveu 
una distinció especial en l’apartat de nomenaments i distincions honorífics), així com 
tampoc s’acceptaran candidatures de persones i entitats que ja hagin guanyat el premi 
en els darrers cinc anys. 
 



 

 

La proposta de candidatura s’ha de presentar mitjançant una sol·licitud acompanyada 
de la documentació següent: 
 

• Memòria acreditativa en què es motivin les causes i circumstàncies de la 
candidatura. 

• Curriculum vitae del candidat o candidata proposat, fotografia i/o memòria 
d'activitats. 

• Un mínim de 25 noms amb DNI de santcugatencs/ques empadronats/des 
avalant la candidatura. 

• Qualsevol altra documentació complementària que la persona proposant 
consideri convenient, a l’efecte d’obtenir més informació de la proposta de 
candidatura. 

 
Les propostes es podran presentar en suport electrònic (pdf o jpg) a través del web 
municipal, l’adreça electrònica atenciociutadana@santcugat.cat, dels punts 
d’informació multimèdia, del Registre General de l'Ajuntament i de les paradetes dels 
Premis. 
 
 
3a. Comissió de Propostes 
 
La Comissió de Propostes, que tindrà naturalesa jurídica d'òrgan col·legiat de caràcter 
assessor, estarà integrada per un màxim de 5 membres de perfil tècnic de la 
Corporació Municipal, més 2 membres de lliure designació per resolució de l’Alcaldia – 
Presidència a proposta del Regidor/a de Comunicació o Regidoria equivalent, 
Regidor/a que ostentarà la presidència de dita comissió. 
 
Serà funció de la Comissió validar les candidatures i assessorar el Jurat. La Comissió 
també podrà fer propostes de candidatures degudament motivades. El contingut de les 
deliberacions sobre admissió o no de les candidatures tindrà caràcter confidencial i 
només es farà pública la llista final de candidatures nominades, llista que no podrà ser 
superior a tres vegades el nombre de guardons a atorgar. 
 
 
4a. Participació Ciutadana 
 
Durant el període de presentació de candidatures, la ciutadania podrà donar suport als 
diferents candidatures validades a través del web municipal, de l’adreça electrònica 
atenciociutadana@santcugat.cat o de les urnes que es col·locaran en el vestíbul de 
l’Ajuntament i/o en altres llocs que es consideri convenient. Els resultats d’aquestes 
votacions i suports no seran vinculants;  tanmateix s’incorporaran en l’expedient que la 
Comissió de Propostes farà arribar al Jurat, que les tindrà en compte a l’hora de 
valorar les candidatures.  
 
 
5a. El Jurat  
 
La seva missió consistirà a examinar les candidatures elevades per la Comissió de 
Propostes i decidir les persones guardonades, sota la Presidència de  l’Alcalde/essa o 



 

 

Regidor/a en qui delegui, i amb l'assistència del titular de la  Secretaria General de 
l'Ajuntament o funcionari en qui delegui, que donarà fe de la sessió.  
 
El Jurat estarà compost, per l’alcalde o regidor en qui delegui, pels Portaveus dels 
diferents grups polítics municipals, pel fundador dels premis “SantCugatencs de l’Any”, 
pel darrer premi extraordinari Ciutat de Sant Cugat i per un màxim de cinc ciutadans o 
ciutadanes, de reconeguda solvència personal o professional, els quals seran 
proposats per l’Alcalde/essa.  
 
 
6a. Procediment 
 
Els Premis Ciutat de Sant Cugat requeriran una convocatòria pública, a través de la 
web municipal i dels mitjans de comunicació locals. D’acord amb aquestes bases, en 
la convocatòria constarà el procediment de presentació de candidatures i de concessió 
dels premis, i el seu règim jurídic. 
 
Presentades les candidatures, seran sotmeses a la Comissió de Propostes, que tindrà 
com a missió preseleccionar les que consideri que s'adapten als criteris de la 
convocatòria, desestimant aquelles que, a judici seu, no s’hi adaptin o no reuneixin els 
mèrits suficients. En el cas que el nombre de candidatures seleccionades sigui 
superior a tres vegades el nombre de guardons a atorgar, la comissió determinarà les 
candidatures  tenint en compte sobretot els criteris de diversificació sectorial i de 
suport popular de les candidatures. 
 
Feta la selecció per la Comissió de Propostes, s'elevarà al Jurat la llista de finalistes 
acompanyada d'un informe justificatiu de la selecció.  
 
El Jurat decidirà les persones/entitats/empreses guardonades o, en el seu cas, podrà 
motivadament declarar deserts els premis. 
 
La decisió del Jurat s’adoptarà en sessió deliberant convocada a proposta de 
l’Alcaldia-Presidència . 
 
A aquesta sessió hi podrà assistir, amb veu però sense vot, un representant de la 
Comissió de Propostes, a l’efecte de presentar els/les finalistes proposats per la 
Comissió. 
 
El procediment de votació consistirà en una primera ronda per mirar de determinar 
guanyadors/es de consens (que seran aquelles que obtinguin 2/3 o més del total de 
vots) així com per descartar 1/3 dels/de les finalistes (que seran aquells que obtinguin 
menys suport). En segona ronda, la votació servirà per completar la llista definitiva de 
guanyadors/es. En cas d’empat entre dos o més finalistes, es procedirà a una tercera 
ronda de desempat entre finalistes en litigi. En cas de persistir l’empat, es 
desempatarà mitjançant el vot de qualitat del President. 
 
El Jurat serà competent per resoldre les qüestions i controvèrsies que es plantegin en 
relació amb la convocatòria i que no s'hagin previst en aquestes bases. Les decisions 
del Jurat s'adoptaran per majoria simple de vots (amb el vot de qualitat del President 
en cas d’empat), i seran inapel·lables. 



 

 

 
7ª. Dotació 
 
Els premis Ciutat de Sant Cugat no tindran dotació econòmica, sinó que consistiran en 
una peça artística acompanyada d'un diploma acreditatiu d'aquesta distinció. 
 
Els/les guanyadors/es dels premis seran guardonats en la gala de concessió dels  
premis que es farà en un acte públic. 
 

 
Sant Cugat del Vallès, 4 de setembre de 2014 
 
 
La regidora delegada de Comunicació, Atenció 
Ciutadana, Promoció de la Ciutat i Tecnologia 
 

 
Joana Barbany i Freixa 
 
 

 


