
BASES QUE HAN DE REGIR LES CONVOCATORIES PER 

L'ATORGAMENT DEL PREMI OLIVERA D'OR AL BORGENC DE L’ANY 

 

 

 CAPITOL I.- OBJECTE 

 

 

 

Art 1- Les presents bases tenen per objecte la regulació del premi olivera d'or com a 

Borgenc de l'any. 

 

Art 2- El premi olivera d'or, té com a finalitat el distingir a les persones físiques i/o 

jurídiques, siguin quines siguin les seves característiques, que hagin portat a terme una 

labor personal o institucional, en qualsevol camp de l'activitat humana (ciència, cultura, 

esport, etc...) de caire positiu per a la ciutat de Les Borges Blanques. 

 

Art 3- El premi olivera d'or, tindrà  una regularitat anual, i  serà atorgat durant la Festa 

Major  de Les Borges Blanques, a les persones descrites a l'art 2 que hagin portat a terme 

la seva labor abans de l'any anterior al de la convocatòria.   

 

 

 CAPITOL II.- EL PREMI 

 

Art 4- El premi olivera d'or, és creat per l'Ajuntament de Les Borges Blanques, amb la 

finalitat de guardonar a les persones descrites a l'art 2. 

 

Art 5- El premi tindrà les següents característiques: 

 

Un quadre amb una olivera daurada 

 

 

 CAPITOL III- ELS CANDIDATS I LA SEVA PROPOSICIÓ. 

 

 SECCIÓ I- CANDIDATS. 

 

Art 6- Poden ser candidats, al premi olivera d'or totes les persones físiques o jurídiques, 

associacions o entitats, que al llarg de la seva trajectòria hagin desenvolupat alguna tasca 

rellevant en ordre a la promoció i el bé de la ciutat de Les Borges Blanques.  

 

SECCIÓ II- PROPOSICIÓ. 

  



Art 7- La proposició de candidatures per optar es fa per iniciativa popular. 

 

Art 8- El termini per presentar les candidatures,  s'obrirà sempre el dia 10 de juliol de 

cada any, i s’acabarà el dia 10 d'agost, i si aquest és festiu s’acabarà l’endemà, data en 

que es tancarà la possibilitat de presentar candidatures, a les 2 del migdia. 

 

Art 9- El dia 1 de juny de cada any, es començarà  la difusió a la convocatòria del premi, 

als  mitjans de comunicació amb major difusió al municipi, de tal manera que aquesta 

sigui el més àmplia possible. 

  

Art 10- Les candidatures, es presentaran dins d’un  sobre tancat amb expressió del nom 

de la persona física o jurídica proposada com a candidata i, anirà acompanyat d'un 

petit currículum de la persona o entitat, a més de l'expressió de la raó i motius per la 

qual es proposa. 

 

Art 11- Un cop acabat el termini de presentació de candidatures, es relacionaran les 

presentades, les quals amb els seus corresponents currículums seran distribuïdes als 

membres del tribunal juntament amb la convocatòria.   

 

 CAPITOL IV- EL JURAT. 

 

 SECCIÓ I- COMPOSICIÓ. 

 

Art 12- La resolució i decisió del premi Olivera d’or al Borgenc de l'any, anirà a càrrec  

d'un jurat, creat expressament per aquesta finalitat. 

 

Art 13- El jurat del premi, serà composat per un número variable de persones, totes les 

quals seran membres nats del jurat, i seran  per cada edició les persones que ostentin els 

següents càrrecs: 

 

a- President, l'alcalde de Les Borges Blanques, el qual actuarà com a moderador del 

debat que es susciti, dirigint aquests. 

 

b- Quatre regidors de l’Ajuntament de Les Borges Blanques. 

 

c- El president del casal d'avis o persona en qui delegui sempre pertanyent al casal 

d'avis. 

 

d- El president de cada una de les cooperatives de la ciutat, o bé en les persones en que 

deleguin pertanyent a aquestes. 

 



e- El president de la Cambra de Comerç de Les Borges Blanques, o persona en qui 

delegui pertanyent a aquesta. 

 

f- Un representant de la Revista Terrall com a mitjà de  comunicació de la ciutat. 

 

g- El Borgenc premiat amb l’olivera d’or  a l’edició anterior del premi. 

 

h- Actuarà com a secretària, la de la corporació, la qual aixecarà acta de l'acte i donarà fe 

del tractat. 

 

 SECCIÓ II- CONSTITUCIÓ. 

 

Art 14 - El jurat es reunirà deu dies abans de l’inici de la festa Major, a les 21 hores, amb 

la finalitat de deliberar i triar a les persona que haurà d’ésser guardonada amb el premi 

olivera d'or. 

 

Art 15 - La deliberació i decisió es farà a la mateixa sessió. 

 

Art 16- La convocatòria serà única, i quedarà el jurat vàlidament constituït amb la 

concurrència de, al menys, tres dels seus membres. 

 

Art 17- Les sessions del jurat seran de caràcter públic, podent concórrer qualsevol 

persona que ho desitgi. 

 

 

 

 SECCIÓ III- FUNCIONAMENT. 

 

Art 18- Les deliberacions, que seran moderades pel president, s’iniciarà amb la lectura 

de les candidatures proposades pel premi essent llegits els currículums de les persones 

proposades, seguidament, si escau s'obrirà debat, i un cop acabat aquest, es passarà a la 

votació, de la qual en sortirà la persona que ha estat distingida pel premi.   

 

Art 19- Les votacions seran secretes, els membres del jurat un cop acabat el debat, 

emetran el seu vot a favor del proposat que triïn, en una papereta en blanc  on escriuran 

el nom de la persona, la qual es dipositarà en una urna disposada a l'efecte. 

 

Art 20- Un cop acabada la votació es procedirà a l'escrutini per part del Sr. president, 

prenent nota la secretària . Un cop efectuat el còmput dels vots, es  proclamarà a la 

persona a la qual s'ha atorgat el premi, s'aixecarà acta de la sessió, la qual serà signada 

pel Sr. president i la secretària que en donarà Fe.  



 

Art 21- En cas d'empat en les votacions, aquesta es repetirà per segona vegada, en cas de 

que persisteixi l'empat, el president decidirà amb el seu vot de qualitat la persona que 

haurà d’ésser triada. 

 

 

 CAPITOL V- PROCLAMACIÓ DEL GUANYADOR I FESTA HOMENATGE. 

 

Art 22- La persona  escollida, serà proclamada públicament com a Borgenc de l'any. 

. 

Art 23- La proclamació es farà al local que decideix l’Ajuntament de Les Borges 

Blanques, durant l'acte multitudinari en que es pronunciarà el pregó de la Festa Major de 

Les Borges Blanques, moment de la festa homenatge. 

 

Art 24- En aquest acte, es farà el lliurament del premi olivera d'or a la persona 

designada. 

 

Art 25- La persona guardonada amb la distinció olivera d'or, serà convidada a signar en 

el llibre d'honor de l'Ajuntament. 

  

 DISPOSICIÓ FINAL. 

 

Aquestes bases,  que consten de 25 articles i una disposició final, entraran en vigor, un 

cop aprovat definitivament per l'Ajuntament ple, i publicat el seu text íntegre al butlletí 

oficial de la província, i un cop transcorregut el termini previst a l'art 65,2 de la llei 7/85 

de 2 abril. 

 

 


