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BASES I REGLAMENT INTERN DELS PREMIS NACIONALS PRESIDENT LLUÍS COMPANYS 

1. Definició. 

2. Dates, llocs i terminis. 

3. Presentació de candidatures. 

4. Defensa de les candidatures. 

5. Votació de les Candidatures. 

6. Valoració i selecció dels premiats 

7. Contacte amb els premiats. 

 

1. Definició. 

1.1. Els Premis Nacionals President Lluís Companys són uns guardons que des del Casal 

Jaume Aiguader d’Esquerra Republicana de Sants-Montjuïc s’atorguen a persones, 

associacions i institucions que s’han destacat en la defensa de la Nació Catalana. 

1.2. Són uns premis de caràcter local i d’abast nacional. 

1.3. En aquests premis no existeixen categories. 

2. Dates, llocs i terminis. 

2.1. Els premis es convoquen d’acord amb el calendari polític català i la capacitat 

organitzativa del Casal d’ERC de Sants-Montjuïc, tenint preferència els mesos d’octubre 

i novembre per a fer la cerimònia de lliurament. 

2.2. El termini de presentació de candidatures serà d’un mínim de quatre i un màxim de set 

setmanes, segons decideixi la militància reunida per a tractar aquesta qüestió. 

2.3. Les dates del termini de presentació de candidatures seran fixats pels militants del 

Casal. 

2.4. Els militants del Casal decidiran, d’acord amb les circumstàncies polítiques del moment 

i la capacitat organitzativa del Casal, quants premiats hi haurà. També es decidirà, si 

així s’escau, si hi ha premiats que no s’han de sotmetre a votació a causa de 

compromisos adquirits en anteriors edicions. 

2.5. El lloc on es realitzi la cerimònia de lliurament dels premis serà un local ubicat al 

districte de Sants-Montjuïc. 

2.6. Si els recursos econòmics i humans del Casal no permetessin organitzar els Premis o 

n’obliguessin a posposar-los, la decisió hauria de ser aprovada en una reunió de 

militants, convocada per a tractar la qüestió. 

2.7. Pel cas de circumstancies excepcionals degudament justificades, l’assemblea de 

militants de Sants-Montjuïc podrà alterar la data de lliurament dels premis acordada a 

l’inici del procés, els terminis de presentació del candidatures, la participació en la 

proposta i en la votació de candidatures, així com el mateix atorgament de premis que 
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podrà realitzar-se d’acord amb aquestes circumstàncies, i sempre per acord majoritari 

de l’assemblea de Sants-Montjuïc. 

3. Presentació de candidatures. 

3.1. Cada persona participant, pot presentar fins a un màxim de dues candidatures, amb 

una justificació de 300 caràcters i un màxim de 1.500. 

3.2. La presentació de candidatures es pot fer en persona a les reunions ordinàries del Casal, 

o mitjançant correu electrònic a l’adreça orgànica del Casal d’ERC Sants-Montjuïc, o per 

correu postal a l’adreça del Casal. 

4. Defensa de les candidatures. 

4.1. El dia de la votació es farà la defensa de la candidatura per part de la persona 

proposant. Aquesta defensa pot anar acompanyada de la documentació que es cregui 

escaient i tindrà una durada màxima de sis minuts. Si dues persones proposen un 

mateix candidat, poden fer una única defensa de sis minuts o dues de 3 minuts. 

4.2. Desprès de la defensa hi ha un torn obert de rèplica, per a rebutjar o matisar la 

candidatura presentada. Cada rèplica tindrà una durada màxima de tres minuts. 

4.3. La no presència del promotor d’una candidatura el dia de la defensa i votació de les 

candidatures no implica la desestimació d’aquesta. Tot i no haver-hi defensa sí que hi 

haurà el torn de rèplica, amb un màxim de 3 minuts per cada rèplica. 

5. Votació de les candidatures. 

5.1. La votació de les candidatures es farà un cop s’hagi  acabat la defensa i rèplica de totes 

les candidatures presentades. 

5.2. La votació és presencial, secreta, per escrit i només poden votar militants del Casal 

d’ERC Sants-Montjuic, i les persones que els militants del Casal consideren anualment 

que, per la seva implicació amb el partit i el Casal, tenen dret a participar. 

5.3. Per a què la votació sigui valida cal que hi siguin presents com a mínim 7 militants del 

Casal d’ERC Sants-Montjuïc. 

6. Valoració i selecció dels premiats. 

6.1. Es farà una primera votació per decidir quants premiats hi haurà. Si una opció no obté 

majoria absoluta en una primera votació, es farà una segona votació. Si a la segona 

votació cap opció obté la majoria absoluta, es farà la mitjana aritmètica entre les dues 

més votades. 

6.2. La votació dels candidats es farà de la següent manera: cada participant votarà una 

terna de candidats, un amb tres punts, un altre amb dos punts i un altre amb un punt. 

6.3. Es sumarà el total de punts de cada candidat i s’ordenarà de major a menor puntuació. 

D’aquesta llista sortiran els seleccionats. 

6.4. Prèviament a la seva proclamació definitiva per la Comissió Organitzadora, i pel cas que 

l’assemblea de  militants d’ERC Sants-Montjuïc ho hagi considerat anualment adient en 

la convocatòria, s’haurà seleccionat un jurat anual dels Premis Nacionals President Lluís 

Companys, que assistirà a la defensa i votació de les candidatures, i farà l’ordenació 
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definitiva de premiats d’entre les primeres deu candidatures seleccionades després de 

la votació. 

6.5. La composició d’aquest Jurat serà triada per la mateixa assemblea de militants de 

Sants-Montjuïc d’entre els representants d’entitats socials i persones destacades dels 

Districte de Sants-Montjuïc. 

6.6. Pel cas de no haver-se considerat la intervenció de Jurat la Comissió Organitzadora 

proclamarà els premiats d’entre els seleccionats d’acord amb l’ordre de puntuació 

resultant de la votació. 

6.7. SI algun premiat rebutgés el guardó, aquest recauria en la següent proclamada. 

7. Contacte amb els premiats. 

7.1. L’Executiva del Casal, o la persona en la qual delegui, serà la responsable del contacte 

amb els premiats. 

7.2. Si el premiat és una persona que accepta el premi però que li és impossible anar a 

recollir-lo, se cercarà alguna formula per a què el reculli un representant i es llegeixi un 

missatge del premiat, o es projecti un vídeo amb el missatge d’agraiment. 

7.3. En cas de no trobar cap manera de delegar la recollida del premi, i si el premiat s’hi avé, 

aquest premiat passarà a ser premiat l’any següent, com ja s’ha fet en altres ocasions. 
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