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BASES DELS PREMIS HORTA DE LLEIDA 2022.
Premi a la trajectòria.
Premi a la innovació agrària.
1. Àmbit, objecte i finalitat del premi.
L’Ajuntament de Lleida, a través de la Regidoria d’Ocupació, Responsabilitat Social i Horta té
per missió l’impuls de l’Horta de Lleida com a espai singular del municipi de Lleida.
L’Horta de Lleida és l’espai agrari que rodeja la ciutat de Lleida i que ha anat evolucionant amb
la ciutat des dels seus orígens. L’Horta és patrimoni, cultura i història de la ciutat de Lleida. A
més de la producció d’aliments i de ser font de desenvolupament econòmic, aporta al territori
beneficis lligats a la qualitat de vida de la seva ciutadania i a la millora ambiental.
La sisena edició d’aquest Premi, manté l’objectiu de guardonar i reconèixer aquelles persones,
entitats o iniciatives que treballen o han treballat pel desenvolupament i la promoció de l’Horta
de Lleida, tant des del punt de vista agrari, com cultural, o qualsevol altre aspecte remarcable.
S’estableixen dues modalitats de premi:
-

Premi al reconeixement de la trajectòria de promoció i desenvolupament de l’Horta de
Lleida.
Premi a la innovació en l’activitat agrària a l’Horta de Lleida.

A consideració del jurat, es farà una menció especial a les candidatures de projectes liderats
per dones.

2. Denominació del premi.
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Els premis es denominen de la següent manera:
“Premi Horta de Lleida – Reconeixement a la trajectòria”
“Premi Horta de Lleida – Innovació agrària.”

3. Candidats i candidates: requisits.
Les candidatures poden ser presentades per:
a) persones físiques residents a Lleida o fora de Lleida que han contribuït al
desenvolupament i promoció de l’Horta de Lleida;
b) institucions, entitats, associacions o empreses
desenvolupament i a la promoció de l’Horta Lleida.

que

hagin

contribuït

al

4. Bases específiques.
1. Els Premis Horta de Lleida seran atorgats anualment per l’Ajuntament de Lleida. La
primera edició es va celebrar l’any 2017.
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2. Tenen l’objectiu de guardonar i reconèixer aquelles persones, entitats o iniciatives que
treballen o han treballat pel desenvolupament l’Horta de Lleida, tant des del punt de
vista agrari, com cultural, o qualsevol altre aspecte remarcable. S’estableixen dues
modalitats de premis: al reconeixement de la trajectòria de promoció i
desenvolupament de l’Horta de Lleida, i a la innovació en l’activitat agrària a l’Horta de
Lleida.
3. La presentació de les candidatures podrà realitzar-se per part de les mateixes persones
candidates, o bé per terceres persones o entitats.
4. Les candidatures es presentaran preferentment per correu postal i, en el seu defecte,
presencialment al Registre General de l’Ajuntament de Lleida.
5. Les persones guardonades seran elegides entre les candidatures correctament
presentades, per decisió del jurat.
6. El jurat, per acord unànime, podrà atorgar el Premi a una candidatura no proposada
prèviament, sempre que es donin les circumstàncies específiques i/o excepcionals que
així es considerin. Així mateix, podrà concedir una menció especial a les candidatures
de projectes liderats per dones.
7. La resolució del jurat serà inapel·lable.
8. S’atorgarà només un premi per modalitat i per convocatòria.
9. El premi no es podrà atorgar a títol pòstum.
10. El premi podrà quedar desert, si així ho estima el jurat.
11. El guardó serà lliurat per l’alcalde o alcaldessa de Lleida en un acte en el marc de la
Festa de Sant Antoni Abat.

5. Presentació de les candidatures.
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Cada candidatura ha de presentar-se en un sobre únic amb la següent retolació exterior:
 Títol: “PROPOSTA PER AL PREMI HORTA DE LLEIDA – Edició 2022”,
 Categoria a què es presenta: “RECONEIXEMENT A LA TRAJECTÒRIA DE
PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT DE L’HORTA” o “INNOVACIÓ AGRÀRIA”
 Nom de qui presenta la candidatura.
Dins del sobre de candidatura caldrà adjuntar-hi:
 Formulari de sol·licitud (model específic per al Premi Horta de Lleida que es facilita des
de l’Ajuntament) degudament signat, on s’indiqui:
o modalitat de premi a què opta,
o nom i dades de la persona sol·licitant,
o nom i dades de la persona/entitat proposada,
o breu justificació dels motius pels que la candidatura es considera mereixedora
de la categoria de premi a què es presenta.
 Currículum vitae detallat (model específic per al Premi Horta de Lleida que es facilita
des de l’Ajuntament) i documentació oficial acreditativa dels mèrits descrits al
currículum vitae així com la documentació que es consideri oportuna per justificar que
la candidatura s’ajusta a l’àmbit, objecte i finalitat del premi (enllaços web, retalls de
premsa,...)
Si la persona proposant considera una candidatura vàlida per a dues modalitats, caldrà que
presenti dos sobres diferents, adaptant la documentació presentada a cada modalitat.
Les candidatures es presentaran a l’Oficina Municipal d’Atenció Ciutadana (OMAC),
PREFERENTMENT per CORREU POSTAL a l'adreça de l'OMAC, Rambla Ferran n.32, 25007
o amb cita prèvia.
Les candidatures que no es presentin en aquest format seran descartades prèviament a la
deliberació del Jurat.
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6. Termini.
El termini de presentació de les candidatures s’iniciarà el dia 22 de novembre de 2021 i es
clourà el dia 11 de gener de 2022.

7. Jurat.
El jurat estarà presidit per l’alcalde o alcaldessa, o persona en qui delegui, i format per 9
persones:
-

Una persona de rellevància dels mitjans de comunicació locals o nacionals.
El/La director/a de l’Escola Tècnica Superior d’Agrònoms de la Universitat de Lleida.
Una persona de rellevància del món cultural i acadèmic de Lleida.
El/La president/a de l’Associació Recreativa els Pagesos.
El/La regidor/a de la Regidoria d’Ocupació, Responsabilitat Social i Horta de
l’Ajuntament de Lleida.
El/la president/a de la Comissió de l’Horta de la FAVLL.
Els/Les premiats/des de la convocatòria anterior, per a les dues categories.

El jurat s’organitzarà de la següent manera: un/a president/a, sis vocals i dos vocals
premiats/des de l’edició anterior del Premi (vocals que s’aniran renovant anualment). Es vetllarà
per tal que la composició del jurat sigui al màxim d’equilibrada en quant a gènere.
Qui presideixi el jurat tindrà vot de qualitat en cas d’empat.
La composició del jurat serà anunciada previ a l’inici de la convocatòria.
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El jurat es reunirà posteriorment a la fi del termini de presentació de candidatures, en data a
acordar pel jurat.

8. Descripció del premi.
El premi per cada una de les modalitats, així com la menció especial, serà una peça o
component artístic relacionat amb el territori de l’Horta de Lleida creat per un o una artista local.

9. Acceptació de termes i condicions.
La participació en aquest concurs suposa l’acceptació íntegra dels termes i condicions i la
submissió expressa a les decisions interpretatives de les bases elaborades per l'Ajuntament de
Lleida.
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