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II. Dotació del premi. El premi no te dotació econòmica, sinó que es tracta d'un reconeixement
honorífic a la persona a qui se li reconeixen els mèrits obtinguts.
III. Requisits dels candidats. Els candidats hauran de tenir mes de 65 anys. S'acceptaran
candidatures proposades per terceres parts, entitats o persones, que justifiquin la seva proposta. En
cap cas s'acceptaran auto candidatures.
IV. Documentació a presentar. Les candidatures es presentaran adjuntant la documentació següent:
a) Dades personals de les persones candidates proposades: nom, cognoms, data de naixement,
adreça, telèfon, adreça electrònica, etc.
b) Currículum.
c) La documentació addicional que sigui convenient per facilitar la valoració dels mèrits.
Les candidatures s'hauran sol·licitar a través d’una instància, adjuntant-hi la documentació anterior.
Aquest material no serà retornat.
V. Termini de presentació de la documentació. Les candidatures podran presentar-se
partir de la data de publicació en el Butlletí Oficial de la Província de les condicions del premi i fins el
dia 8 de setembre del 2021.
VI. El jurat. El jurat estarà format per 6 representants de les entitats del Consell de la Gent gran
proposats per la Comissió Permanent; la Regidora d’Infància, Joventut i Persones Grans i la tècnica
municipal de Gent gran, que actuarà com a secretaria.
Amb la finalitat d’aportar neutralitat al veredicte, els representants de les entitats que proposin alguna
candidatura no participaran en les deliberacions del jurat. L’Ajuntament lliurarà als membres del Jurat
els dossiers presentats per les entitats per estudiar-los i valorar-los. En el cas que no s’hagi rebut cap
candidatura, el jurat podrà proposar i valorar candidatures pel seu compte.
El jurat actuarà col·legiadament, i emetrà el seu veredicte per la majoria dels seus vots. Si ho
considera oportú, el Jurat podrà declarar el premi desert. El seu veredicte serà inapel·lable.
El veredicte final es mantindrà en secret fins el moment de fer-lo públic, preferentment dins del marc
del Dia internacional de la Gent gran.
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I. Objectiu del premi. El premi te l'objectiu de reconèixer públicament la trajectòria de persones grans
que hagin destacat per la seva dedicació al desenvolupament social i comunitari de la ciutat.
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(convocatòria 2021)

Data 2-7-2021

PREMI CONSELL DE LA GENT GRAN DE MANRESA

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Per resolució de la vuitena tinenta d’alcalde, a proposta de la regidora delegada d’Infància,
Joventut i Persones Grans, en data 18 de juny del 2021, es va aprovar la convocatòria del
concurs públic per a la concessió, mitjançant procediment en règim de concurrència
competitiva, del premi Consell de la Gent Gran de Manresa 2021, d’acord amb les següents
condicions:

VII. Valoració dels mèrits. Els membres del jurat aplicaran criteris d’imparcialitat i d’objectivitat per
considerar les propostes presentades, utilitzant el barem que es detalla a continuació:

B

Número de Referència: DX7HSNURSPVC

ANUNCI

Implicació participativa a la Ciutat
Participació activa en entitats de la ciutat fins a 2 punts
Col·laboració en iniciatives ciutadanes fins a 2 punts
Soci d’entitats de la ciutat fins a 2 punts

Oportunitat del reconeixement
Context personal (dependència, hospitalització, malaltia, ...) fins a 2 punts
Trajectòria vital (edat, ...) fins a 2 punts
Altres mèrits
Altres aspectes a criteri del Jurat fins a 5 punts
VIII. Acceptació de les condicions. La participació en aquest premi comporta l’acceptació
d'aquestes condicions i de la resolució del jurat, així com dels canvis que, com a conseqüència de
factors aliens a l’organització, es puguin produir posteriorment.

Manresa, 28 de juny del 2021.
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Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

La vuitena tinent d’Alcalde,
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Implicació en millorar la qualitat de vida de les persones grans fins a 2 punts
Compromís en causes solidàries i/o altruistes fins a 2 punts
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Contribució per millorar la qualitat de vida de les persones grans

Data 2-7-2021

Lideratge de projectes de interès per la ciutat fins a 2 punts
Dedicació voluntària a l’àmbit social fins a 2 punts
Impuls de canvis per millorar la realitat social fins a 2 punts
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Trajectòria personal en l'àmbit social i de les persones grans

