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BASES QUE REGEIXEN LA CONVOCATÒRIA DEL GUARDÓ  

“SANTA LLÚCIA SOLIDÀRIA 2022” 

 1.- OBJECTE DEL GUARDÓ 

El premi /guardó Santa Llúcia Solidària és una iniciativa de l’Ajuntament de Gelida i la Comissió 

de Festes de Santa Llúcia, que va néixer l’any 2000 amb la intenció de fomentar l’esperit de 

solidaritat de la Festa de Santa Llúcia. 

Des de la seva creació, s’han premiat diverses ONG del municipi, de la comarca i d’arreu. La 

Festa de Santa Llúcia, té orígens històrics, lligats a la celebració litúrgica i a la realització d’una 

escudella comunitària. Aquesta es confecciona mercès a una comissió, que vetlla per la gestió 

dels donatius alimentaris i econòmics que es recullen. També procura la seva confecció, i el 

posterior repartiment, el dia 13 de desembre, dia de Santa Llúcia. En èpoques de precarietat, 

l’escudella servia per cobrir un àpat, al mig de l’hivern de les persones més necessitades. 

Abans de la Guerra Civil, tenia fins i tot finalitats assistencials i funcionava com una mútua, tant 

dels seus afiliats, com de les persones malaltes del poble. 

Des de la seva creació, s’han premiat diverses ONG del municipi, de la comarca i d’arreu. La 

Festa de Santa Llúcia, té orígens històrics, lligats a la celebració litúrgica i a la realització d’una 

escudella comunitària. Aquesta es confecciona mercès a una comissió, que vetlla per la gestió 

dels donatius alimentaris i econòmics que es recullen. També procura la seva confecció, i el 

posterior repartiment, el dia 13 de desembre, dia de Santa Llúcia. En èpoques de precarietat, 

l’escudella servia per cobrir un àpat, al mig de l’hivern de les persones més necessitades. 

Abans de la Guerra Civil, tenia fins i tot finalitats assistencials i funcionava com una mútua, tant 

dels seus afiliats, com de les persones malaltes del poble. 

2.- PRINCIPIS DEL PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ 

El procediment de concessió del premi objecte de regulació d’aquestes bases és el de 

concurrència competitiva i es regeix pels principis de publicitat, transparència, lliure 

concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació. 

3.- DESTINATARIS 

Els destinataris d’aquest guardó són organitzacions o associacions que disposin d’algun 

projecte amb les finalitats explicades anteriorment. 

4.- PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS 

4.1.- PROCEDIMENT 

Les organitzacions que presentin sol·licitud per participar a la convocatòria del premi “Santa 

Llúcia Solidària”, hauran de presentar la següent documentació: 

• Identificació de l’entitat mitjançant la documentació de constitució 

• Identificació del representant de l’organització, mitjançant còpia del Document 

• Oficial d’Identificació (DNI, NIE...)  

• Carta de presentació del projecte (màxim 1 full) 
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• Breu història de l’organització (màxim 1 full) 

• Descripció del projecte (màxim 6 fulls), on cal detallar: objectius generals i específics, 
metodologia de treball, recursos (humans, materials i econòmics) disponibles, 
temporització. 

La documentació per prendre part a la convocatòria s’ha de presentar a l’Oficina d’Atenció al 
Ciutadà de l’Ajuntament de Gelida, en horari d’atenció al públic; o s’enviaran per correu 
certificat a la següent adreça: 

Ajuntament de Gelida 
Plaça de la Vila, 12 08790  
Gelida (BCN) 

 
La presentació de sol·licitud per participar a la convocatòria suposa l’acceptació de les bases 
que la regulen i de la decisió del jurat. 

4.2.- TERMINI DE PRESENTACIÓ 

Les sol·licituds es podran presentar fins el dia 11 de novembre (inclòs). En el cas d’enviament 
per correu certificat, al mata-segells hi haurà de constar a data d’enviament per poder justificar 
que la proposta s’ha enviat dins del termini establert. 

Les sol·licituds que es rebin fora de termini quedaran fora de la convocatoria 

5.- DOTACIÓ DEL GUARDÓ 

La dotació del guardó és de 1.500€. 

6.- JURAT I VEREDICTE 

El jurat estarà format per 5 persones que pertanyen a les àrees de cultura i cooperació de 
l’Ajuntament de Gelida i a la Comissió de festes de Santa Llúcia, i serà presidit/da pel 
regidor/da de l’àrea.  
El jurat qualificador serà l’encarregat d’avaluar els projectes presentats, deliberar i proposar el 
guanyador del premi, en base als criteris establerts en les presents bases.  
No podran formar part del jurat aquelles persones que tinguin amb alguna de les organitzacions 
concursants relació de parentiu, col·laboració habitual o associació que determini un deure 
legal o deontològic d’abstenció.  
El veredicte del jurat serà inapel·lable 
 

7.- CRITERIS DE VALORACIÓ  

Es valoraran les característiques del projecte i/o de l’organització que figuren a continuació als 
efectes d’avaluar-los amb la màxima objectivitat:   

• Àmbit territorial on es desenvoluparà l’acció. 

• Adequació del projecte a l’objecte de la convocatòria. 

• Disponibilitat per participar en l’acte de presentació de l’organització guardonada i a la 
mostra d’entitats de la Fira de Santa Llúcia (13 de desembre, tot el matí).  

A criteri del jurat, el premi podrà ser declarat desert.” 


