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1.Presentació:
Els regidors Rafael Jiménez i Cristina Santón, dintre dels seus propòsits electorals, es
van comprometre amb la ciutadania a destinar part dels seus sous i assignacions a
projectes de caràcter social que tinguessin un impacte directe a la nostra ciutat.
Per tal de realitzar un procés participatiu i obert a tot el teixit associatiu de L’H, es
convoca la tercera edició dels Premis LH Avança. La finalitat d’aquests premis és la de
donar suport econòmic als millors petits projectes de qualsevol àmbit que es presentin:
mediambiental, social, cultural, animalista… constituint-se com un incentiu pel motor
social i econòmic de L’Hospitalet.
El teixit associatiu a L’Hospitalet és fort i actiu. És motor de cohesió i d’inclusió social en
aquells sectors als quals dediquen la seva activitat. Les associacions a més de generar,
compartir i col·laborar, coneixen i tenen una visió àmplia de les mancances i necessitats
dels seus àmbits d’actuació.
Per aquests motius us convidem a participar a totes les entitats de L’Hospitalet de
Llobregat que vulguin transformar per millorar.
Les portes són obertes i tots sou convidats.

2. Objectius:
Volem donar suport a aquells petits projectes que aportin valor afegit a la ciutat, petits
projectes que enriqueixin la nostra societat i que sumin identitat a L'Hospitalet, no
només des d'un vessant econòmic del premi en si mateix, sinó establint a més a més un
marc on tothom pugui compartir, col·laborar i valorar les iniciatives.
Amb aquesta convocatòria els regidors volen col·laborar en el desenvolupament dels
projectes finalistes presentats per l'emprenedoria i proactivitat de les associacions
participants.
Els premis LH Avança són una clara aposta per la creació de sinergies que permetin la
dinamització i l'intercanvi entre entitats del mateix o de diferents sectors, per a la
presentació de projectes comunitaris, transformadors, identitaris, integrals i reals que
aporten valor.
La cultura democràtica participativa és una prioritat en el model de ciutat que volem per
L'Hospitalet.
Per aquest motiu, volem fomentar la presentació i desenvolupament de projectes
d'utilitat pels veïns i veïnes. Projectes, per tant, que siguin reals, que es puguin dur a
terme.
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3. Participants:
Convidem a participar, presentant els seus projectes per transformar i millorar la nostra
ciutat a:
Associacions registrades a l’Ajuntament de L’Hospitalet .
Associacions no registrades a la ciutat, però que hi treballen desenvolupant
programes i projectes.
ü Associacions no registrades a la ciutat i que no desenvolupen cap programa o
projecte a la ciutat i volen presentar un projecte per fer-lo realitat a L’Hospitalet.
ü
ü

Cada participant tindrà dret a la presentació de dos projectes de forma individual i/o en
col·laboració amb altre/s associació/ns.
Els projectes que van ser guardonats a les edicions de 2016 i 2017 no podran tornar-se a
presentar. Els seus autors poden participar amb nous projectes.
Els participants autoritzen la reproducció, distribució i comunicació pública gratuïta
dels seus projectes amb la presentació dels mateixos al concurs. Aquesta autorització es
limita a l’ús exclusivament relacionat amb els premis LH Avança.
La presentació dels documents per a participar en els premis LH Avança suposa el
coneixement i l’acceptació d’aquestes bases, així com de la decisió del jurat, de les
votacions online obertes i el resultat de la votació que es farà presencialment el dia de la
gala de lliurament dels premis d’aquesta 3a edició.

Per participar és necessari:
Que l’associació estigui vàlidament constituïda i registrada.
L’àmbit territorial d’aplicació del projecte ha de ser el del terme municipal de
L’Hospitalet de Llobregat.
ü L’objecte del projecte ha de ser real, possible i avaluable.
ü
ü

4. Inscripció. Lliurament i recepció dels projectes:
Inscripció:
El termini de presentació de projectes d’aquesta tercera edició dels premis LH Avança
s’iniciarà el 19 de març de 2018 i finalitzarà a les 23:59h del 18 de maig de 2018.
Els projectes premiats es donaran a conèixer a la gala de lliurament de premis LH
Avança 2018, que tindrà lloc entre finals de juny o primers de juliol de 2018. La data,
hora i lloc de celebració es comunicaran via web i a les xarxes socials de LH Avança.
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ü
ü

https://www.facebook.com/lhavanza/
https://twitter.com/LH_AVANZA

Lliurament i recepció dels projectes:
L’associació participant haurà de lliurar el formulari de participació amb les dades
sol·licitades (dades de l’associació, dades de la persona de contacte, breu explicació del
projecte i logo de l’associació o de les associacions que participen en el projecte en
format .jpg o .tiff d’un mínim de 400x400 píxels) al mail participacio@lhavanza.cat
Amb el formulari de participació caldrà adjuntar la presentació del projecte en la forma
que estableixen aquestes bases (vídeo). El lliurament del vídeo es farà per
www.wetransfer.com adreçant els arxius al mail: participacio@lhavanza.cat
La inscripció als premis LH Avança es confirmarà per mail a l’adreça de contacte
indicada al formulari de participació.

5.Característiques dels projectes:
Els projectes es podran presentar en català o castellà.
Els projectes es presentaran en format video de 2 minuts com a màxim. S’admeten
tots aquells formats suportats a Youtube i Vimeo.
ü Aquelles associacions participants que així ho desitgin poden acompanyar el video
del projecte amb un dossier explicatiu d’un màxim de 10 pàgines d’extensió en
formats Word o PDF.
ü
ü

ü

El mateix projecte haurà d’incloure la forma de poder realitzar seguiment i avaluació
d’aquest.

Contacta amb l’organització dels premis LH Avança al mail info@lhavanza.cat si tens
dubtes o problemes per fer el lliurament del video o si vols fer el lliurament personal del
projecte.
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6. Criteris de valoració i jurat:
El jurat haurà de tenir en compte els següents criteris en la seva valoració:
Criteris de valoració:
ü
ü
ü
ü
ü

El projecte ha de ser possible en tant que ha de poder-se dur a terme.
El termini d’execució del projecte ha de ser possible abans de la fi de l’any 2019.
El projecte haurà de contemplar una forma de seguiment i avaluació.
Clara aposta per la transformació i la millora del model de ciutat.
Valor i utilitat a les veïnes i veïns de la ciutat.

El jurat:
El jurat el formarà 5 veïns i veïnes de la ciutat, que hi visquin o treballin a L’Hospitalet,
que tinguin coneixement del seu teixit associatiu. La decisió del jurat serà inapel·lable.
En el cas d’empat al tancament de les votacions online obertes serà el jurat en segona
ronda qui resoldrà aquest empat i decidirà l’ordre dels premiats.
Ni els regidors, ni cap membre de l'organització de LH Avança, formarà part d’aquest
jurat ni tindrà cap tipus d’influència en les deliberacions per escollir els projectes
premiats.

7. Premis:
Es donaran a conèixer els premiats al mateix acte de lliurament dels premis LH Avança.
Cap projecte podrà obtenir més d’un premi. Els premis, que s’abonaran en concepte de
donació(1), són:
ü
ü
ü
ü
ü

Primer classificat a elecció del jurat: 1 premi de 1200 €.
Segon classificat a elecció del jurat: 1 premi de 1200 €.
Primer classificat per votació online oberta (2): 1 premi de 1200 €.
Segon classificat per votació online oberta (2): 1 premi de 1200 €.
Premi al projecte més votat pel públic assistent a la Gala d'entrega: 1200 €.

Lei 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los
incentivos fiscales al mecenazgo.
(1)

(2) el

termini per a les votacions online dels projectes iniciarà el dia 1 de juny de 2018 i finalitzarà tres dies
abans de la celebració de l’acte de lliurement de premis.
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8.Disposicions complementàries:
Les dades de caràcter personal dels participants seran utilitzades exclusivament per a
finalitats estadístiques dels premis, en compliment del contingut de la LO 15/1999, de
13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Els participants hauran de ser els legítims titulars dels drets dels projectes.
L’organització no es farà responsable de qualsevol reclamació o requeriment en relació a
infracció de drets de propietat intel·lectual o industrial o de drets d’imatge.
L’organització podrà desqualificar aquelles propostes que no compleixin amb els
requisits legals i tècnics establerts en aquestes bases. Així com aquells que siguin
contraris a la legislació vigent o tinguin la consideració d’ofensius o injuriants.
Com indiquen els criteris de valoració, el petit projecte s’haurà d’executar abans de la fi
de 2019. Les associacions premiades es comprometen a complir aquest termini. En cas
contrari haurà de rescabalar l’import íntegre del premi que es destinarà directament al
primer projecte que es va classificar sense premi.
Els casos no previstos en aquestes bases seran resolts per l’organització dels premis LH
Avança.
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