
 

PREMI SANT JORDI 
Vintena Edició 

CONVOCATÒRIA 

 

La Fundació Scout Sant Jordi (FSSJ) convoca el XX Premi Sant Jordi. 

Objecte del concurs: La Fundació Scout Sant Jordi, amb aquesta convocatòria, 
pretén reconèixer el treball realitzat a favor dels xiquets i joves valencians per part 
de persones i/o institucions. 

Àmbit del concurs: La Comunitat Valenciana. 

Podran proposar candidats al XX Premi Sant Jordi els membres de la Junta de 

Col·laboradors de la Fundació Scout Sant Jordi i els agrupaments escoltes, les 
associacions, centres culturals i d’investigació, universitats i altres institucions 

públiques i privades de la Comunitat Valenciana, aquelles persones a qui la 

Fundació Scout Sant Jordi convide, així com els integrants del Patronat de la 
Fundació. 

Seran excloses les candidatures presentades per qui sol·licita el Premi per a sí 
mateix o per a les organitzacions a qui representa. 

Les candidatures proposades (d’acord amb el text de convocatòria d’aquests 
guardons) han d’acreditar entre els seus mèrits el de tindre la màxima 
exemplaritat i demostrar la transcendència de la seua obra. La Fundació o, per 
delegació d’esta, els jurats, no tindran en consideració les candidatures que no 
compleixen ests requisits essencials.   

 

BASES 

 

Es convoca un únic premi que valorarà els mèrits de les persones o entitats 
proposades. Les seues actuacions hauran d’estar en la línia dels principis de la 
Fundació i de l’escoltisme, i en conseqüència seran prioritzades les accions 
basades en l’educació dels xiquets i jovens. 

Termini d’admissió de candidatures: Caldrà presentar-les fins el dia 3 de gener 

del 2020. 

Forma de presentació de candidatures: Les propostes hauran de ser presentades 
per escrit i amb una motivació succinta, amb la firma i/o segell de l’entitat o 
membre que fa la proposta. Les candidatures es formalitzaran mitjançant 
l’enviament de la proposta formal, amb exposició detallada dels mèrits 

extraordinaris de la candidatura i la seua transcendència. 



 

Es podran adjuntar quants documents aporten dades rellevants i informació 
complementària sobre la candidatura, així com altres expressions de suport. 

Les propostes es poden enviar per  correu electrònic a 

fundacio@fundaciosantjordi.com; per correu postal certificat a la adreça ‘Premis 

Sant Jordi’, (carrer Balmes 17, 46001, València); o bé presentar-les al domicili 
social de la Fundació en horari d’oficina. 

Jurat: El Jurat serà el Patronat de la Fundació Scout Sant Jordi, la seua decisió 
serà inapel·lable i les seues deliberacions es regiran pel que estableixen els 

Estatuts de la Fundació Scout Sant Jordi. 

Criteris de valoració: El Jurat tindrà en consideració, prioritàriament, que les 

actuacions estiguen en sintonia  amb les línies de l’escoltisme i els objectius de la 
Fundació, així com les accions basades en l’educació dels xiquets i joves. 

• El premi no podrà ser concedit a títol pòstum, ni a favor de qui siga membre 

del Patronat de la Fundació, sol·licite el premi per a sí mateix o el faça per 

a les organitzacions o institucions a les que representen. 

Per a la concessió conjunta a més d’una persona o institució, serà necessari que 
es complementen de manera molt clara els mèrits de les corresponents 

candidatures  

• Cada Premi Sant Jordi consta d’un trofeu. Si el premi fora compartit, 

correspondrà a cada premiat el seu corresponent diploma i guardó. 

Per a rebre el guardo i el diploma, el guardonat haurà d’estar present i 
participar en l’acte de lliurament del Premi. 

Resolució del Premi: La deliberació i resolució del Premi tindrà lloc en una reunió 
formal i convocada a tal efecte del Patronat de la Fundació Scout Sant Jordi. 

Lliurament del Premi: Tindrà lloc en una cerimònia dissenyada a tal efecte en 
data i lloc què es comunicaran amb bestreta suficient. 

La participació en este concurs suposa la plena acceptació de les presents 
bases i l’acceptació de les decisions del Jurat. 

València, 8 de noviembre del 2019. 
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