BASES REGULADORES (Aprovades per Ple municipal)
1. Els Guardons pobles de Fonollosa
L’Ajuntament de Fonollosa convoca els Guardons pobles de Fonollosa per reconèixer i homenatjar a persones, entitats o col·lectius dels
pobles o vinculats a ells que han destacat pels
èxits assolits o per la promoció que han fet del
municipi de Fonollosa en els seus àmbits. En
especial, es vol reconèixer l’esforç, la superació, la tenacitat i el treball en favor del territori
i la comunitat.
És també l’objectiu dels guardons, el reconeixement de trajectòries destacades en la vida dels
nostres pobles, en els diversos àmbits, així com
destacar, promoure, afavorir i fomentar noves
iniciatives individuals o col·lectives que contribueixin de manera notable i continuada a la millora en la promoció, divulgació o dinamització
dels pobles del municipi.
2. Àmbits
Són subjectes a rebre la distinció persones,
entitats o col·lectius que desenvolupen o han
desenvolupat la seva activitat en qualsevol dels
àmbits d’actuació: cultural, associacionisme,
esportiu, social, econòmic, pedagògic, acadèmic, cívic, juvenil,...
3. Les modalitats dels premis són:
- Guardó àmbit cultural/associacionisme (any)
[adquirirà el nom de la disciplina premiada, per exemple: Guardó Compromís Social
2018]: reconeixement a persones, col·lectius
o entitats per la seva dilatada i decidida aportació al món de la cultura i l’associacionisme
locals, l’àmbit social, pedagògic o acadèmic
en tots els seus vessants, econòmic, cívic i juvenil. També es premiaran èxits i/o iniciatives.
- Guardó Esport (any): reconeixement a persones, col·lectius o entitats pels èxits esportius,
i/o la seva trajectòria i aportació al món de
l’esport.
- Guardó d’honor (any): en reconeixement a la
trajectòria en qualsevol dels àmbits (cultural, esportiu, social, econòmic,...), o persona,
entitat, col·lectiu o iniciativa que hagi destacat durant el període temporal en qualsevol
àmbit, de qualsevol edat i categoria o bé que
destaqui per la rellevància de la seva tasca en
els valors, la promoció o la difusió del municipi. També vol ser la distinció d’agraïment a
aquells qui han dedicat una part important de
la seva vida als pobles i el municipi.
El premi consisteix en un guardó o distinció.
4. El Jurat i la seva composició:
•Formaran part del Jurat set membres, que seran proposats pel Govern municipal, buscant
l’acord de totes les formacions del consistori, sempre que sigui possible, i nomenats per
Decret d’Alcaldia. El Jurat estarà presidit per
l’Alcalde de Fonollosa, i en formarà part un
membre de cada grup municipal. La resta de

membres, seran persones amb trajectòria o
expertesa contrastada en alguns dels àmbits
subjectes del premi. S’assegurarà la paritat i
la representativitat proporcional dels diversos
nuclis en la formació del Jurat.
• El Jurat es dissoldrà una vegada finalitzat
l’acte de lliurament.
• El Jurat es reserva el dret a no adjudicar alguna modalitat de premi, i a poder fer una menció especial, nova categoria, títol pòstum o fer
un ex aequo.
• El Jurat podrà proposar directament, degudament raonada, candidatures que no hagin
sorgit del procés de participació ciutadana.
• Les entitats del municipi legalment constituïdes podran designar un representant que assistirà en qualitat d’oient a la sessió del jurat
d’exposició de les propostes/candidatures i
argumentari, prèvia a la part de deliberació.
• Les deliberacions dels membres del Jurat seran secretes i a porta tancada.
• Davant la manca de regulació, el Jurat resoldrà qualsevol incidència relacionada amb la
concessió dels guardons.
5. Requisits
- Qualsevol persona de Fonollosa pot presentar la seva proposta de candidatura (pròpia o
d’altri), degudament raonada, mitjançant full
normalitzat al Registre de l’Ajuntament de Fonollosa.
- Les entitats o col·lectius del municipi poden
presentar les seves propostes de candidatures a les diferents categories, degudament
raonades, tant de la seva entitat com d’altres,
mitjançant full normalitzat al Registre de
l’Ajuntament de Fonollosa.
- El termini de presentació de candidatures al
Registre municipal serà de 20 dies des de la
publicació de la convocatòria.
6. El fet de presentar qualsevol candidatura
implica l’acceptació total d’aquestes bases.
7. Els membres del jurat que formin part
d’alguna entitat susceptible de ser premiada
s’hauran d’abstenir en les votacions de candidatures que recaiguin sobre elles mateixes o
iniciatives vinculades a la seva entitat.
8. No podran rebre cap distinció els membres
actuals de l’Ajuntament de Fonollosa.
9. La decisió del jurat es inapel·lable. Els membres del jurat han de mantenir en secret el veredicte. En tot allò no previst en aquestes bases és d’aplicació la legislació administrativa.
10. El lliurament dels premis es durà a terme
en el transcurs d’un acte institucional convocat
per l’Ajuntament de Fonollosa.
11. Per garantir la igualtat i la concurrència,
l’Ajuntament de Fonollosa farà divulgació del
contingut d’aquestes bases.

Convocatòria
dels primers

A persones, entitats o col·lectius de Canet de Fals, Fals,
Camps i Fonollosa, que desenvolupen o han desenvolupat
la seva activitat en qualsevol dels àmbits d’actuació:
cultural, associacionisme, esportiu, social, econòmic,
pedagògic, acadèmic, cívic, juvenil,...

Podeu enviar les vostres propostes de
candidatura fins el 20 de desembre!

TOTHOM POT PRESENTAR
CANDIDATURES A REBRE
EL GUARDÓ
L’Ajuntament de Fonollosa convoca els Guardons Pobles de Fonollosa
per reconèixer i homenatjar a persones, entitats o col·lectius dels pobles
o vinculats a ells que han destacat pels èxits assolits o per la promoció
que han fet del municipi de Fonollosa en els seus àmbits. En especial, es
vol reconèixer l’esforç, la superació, la tenacitat i el treball en favor del
territori i la comunitat.
És també objectiu dels guardons, el reconeixement de trajectòries
destacades en la vida dels nostres pobles, així com destacar, promoure,
afavorir i fomentar noves iniciatives individuals o col·lectives que
contribueixin de manera notable i continuada a la millora en la promoció,
divulgació o dinamització del municipi.

QUINES CATEGORIES HI HA?
- Guardó àmbit social/cultural/humanitats 2018: reconeixement a persones, col·lectius o entitats per la seva dilatada i decidida aportació al
món de la cultura i l’associacionisme locals, l’àmbit social, pedagògic o
acadèmic en tots els seus vessants, econòmic, cívic i juvenil. També es
premiaran èxits i/o iniciatives.
- Guardó Esport 2018: reconeixement a persones, col·lectius o entitats
pels èxits esportius, i/o la seva trajectòria i aportació al món de l’esport.
- Guardó d’Honor 2018: en reconeixement a la trajectòria en qualsevol
dels àmbits (cultural, esportiu, social, econòmic,...), o persona, entitat,
col·lectiu o iniciativa que hagi destacat durant el període temporal en
qualsevol àmbit, de qualsevol edat i categoria o bé que destaqui per la
rellevància de la seva tasca en els valors, la promoció o la difusió del municipi. També vol ser la distinció d’agraïment a aquells qui han dedicat
una part important de la seva vida als pobles i el municipi.

Qualsevol persona, entitat o col·lectiu del municipi de Fonollosa pot presentar la seva proposta de candidatura (pròpia o d’altri), degudament
raonada, mitjançant full normalitzat al Registre de l’Ajuntament de Fonollosa.

El termini per presentar candidatures
finalitza el 20 de desembre.
(el full per presentar les propostes el trobareu a la pàgina web municipal
www.fonollosa.cat)
(*No podran rebre cap distinció els membres actuals de l’Ajuntament de Fonollosa.)

EL JURAT
El Jurat estarà format per set membres,
assegurant la paritat i representativitat
dels diversos nuclis. Serà presidit per
l’Alcalde de Fonollosa, i en formaran
part dos regidors/es de l’ajuntament
en representació dels dos grups municipals. Els quatre membres restants
seran persones amb trajectòria o expertesa contrastada en alguns dels àmbits subjectes del premi, escollits per
consens.
El lliurament dels Guardons es realitzarà en un acte institucional convocat
per l’Ajuntament. El veredicte del Jurat
s’haurà anunciat prèviament.

