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BASES DEL PREMI ESTEL DE BELLPUIG 
 
 
 
En motiu de la celebració de la diada de l’11 de setembre, la 
Vila de Bellpuig decideix atorgar, anualment, el Premi Estel a 
una persona, entitat o institució que hagi destacat pel 
treball i la tasca feta a favor de tot allò que es va veure 
estroncat l’11 de setembre de 1714. 
 
OBJECTIUS DEL PREMI 
El Premi Estel té com objectiu fer un reconeixement a totes 
aquelles persones, entitats o institucions que han destacat 
durant l’últim any, o al llarg de la seva vida o trajectòria, 
en la defensa de la nació catalana, en el foment de la llengua 
i la cultura catalana, en l’impuls d’aquestes en la seva 
projecció i reconeixement internacional, o en la potenciació i 
intensificació de les relacions entre els diferents territoris 
dels Països Catalans. 
 
CANDIDATS AL PREMI 
Podrà ser candidat o candidata a Premi Estel qualsevol 
persona, institució o entitat que compleixi amb els objectius 
del Premi, sigui quin sigui el seu origen. L’Estel, però, no 
podrà recaure en una persona amb carrera política en actiu.  
 
El premi podrà ser concedit a títol pòstum, podrà ser declarat 
desert i en cap cas, els premiats podran tornar a ser 
candidats en una altra ocasió per un mateix mèrit.  
 
JURAT 
La responsabilitat de l’elecció del premiat o la premiada, 
recaurà en les entitats sense ànim de lucre i de qualsevol 
caire o activitat, de Bellpuig i Seana.  
 
Per considerar-se com a tal, l’entitat haurà d’estar 
formalment constituïda (haurà de tenir un NIF, uns estatuts, i 
juntes elegides democràticament) i demostrar que ha tingut 
activitat durant el darrer any. 
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CALENDARI 
• Recollida de Candidatures: L’Ajuntament obrirà un període 

de recollida de candidatures a Premi Estel, perquè totes 
les entitats, qualsevol bellpugenc o bellpugenca, i la 
regidoria que es responsabilitzi del Premi puguin 
presentar les seves propostes de candidat/candidata a 
Premi Estel.  

 
Aquest període començarà la diada de Sant Jordi de cada 
any i s’estendrà fins l’últim dia hàbil del mes de maig. 
Les propostes s’han de presentar a:  

 
Ajuntament de Bellpuig 
C/Homenatge a la Vellesa, núm.6 
25250 BELLPUIG  

 
o al correu electrònic: premiestel@correu.bellpuig.cat 

 
Les propostes convenientment documentades (segons els 
documents adjunts), hauran d’acreditar els mèrits de la 
persona proposada per rebre el Premi, i en el cas que 
siguin presentades per entitats, també la personalitat 
jurídica de l’entitat que presenta la candidatura.  

 
Davant qualsevol dubte sobre els mèrits d’algun dels 
candidats presentats es convocarà a l’Assemblea 
d’entitats per tal de decidir si aquella proposta 
s’inclou com a candidat o candidata al Premi. 

 
• Elecció del Premi: Finalitzada la recollida de 

candidatures, l’Ajuntament enviarà una relació de les 
propostes rebudes a totes les entitats amb el motiu del 
seu nomenament, i les convocarà a una reunió que tindrà 
lloc a finals de juny per a procedir a la votació final.  

 
Cada entitat només podrà votar a una candidatura, i només 
podran votar aquelles entitats que siguin presents a la 
reunió, ja sigui per part d’algun membre de la seva junta  
o per part d’alguna persona a qui aquesta hagi delegat. 
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La votació es decidirà per majoria simple de tots els vots 
emesos. En cas d’un empat, les entitats presents 
celebraran una segona volta, entre aquelles propostes que 
hagin quedat empatades, que també es decidirà per majoria 
simple. 

 
La persona, institució o entitat que resulti premiada amb 
el Premi Estel es responsabilitzarà de redactar i llegir 
el manifest de l’Onze de Setembre de l’any següent al que 
se li atorga el premi. 

 
• Lliurament del Premi: El Premi Estel serà lliurat en un 

acte organitzat per l’Ajuntament de Bellpuig en motiu de 
la Diada de l’Onze de Setembre. 

 
 
*L’Assemblea d’entitats resoldrà totes les qüestions que puguin sorgir pel 
que fa a la interpretació de les bases. Serà convocada el dia de la votació 
del premi, convocatòria, que es farà abans, per part de l’Ajuntament, si 
apareixen dubtes sobre els mèrits d’algun dels candidats o candidates.  
 
*La implicació per part de les entitats en l’elecció del premi suposa 
l’acceptació d’aquestes bases. 
 
 
 
Bellpuig, a 8 de maig de 2008 
 
 
 


