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Bases del premi 25 d’Abril 
El Premi 25 d’Abril s'atorga, anualment, a persones o entitats que s'hagen distingit per promoure un dels 
objectius més amplis i amb major repercussió que es reconeixen en els Estatuts de CCOO PV: les llibertats, 
socials i individuals, de la ciutadania i, de manera preferent, de la classe treballadora. 
Atenent que el dia 25 d’abril és un dia significat al País Valencià per la seua identificació amb la reivindicació de 
major capacitat d’autogovern i de majors llibertats com a poble valencià. I atenent també que en la trajectòria 
històrica i d’activisme de CCOO PV han estat moltes les fites i els esforços dedicats a la lluita i la conquesta de 
drets socials i laborals units de manera coherent a la lluita i la conquesta de la llibertat. La Confederació Sindical 
de CCOO PV ha decidit iniciar aquesta convocatòria anual en reconeixement a una de les causes que són part 
de la nostra identitat i més aporten a la vida de la classe treballadora a la qual representem: la defensa i millora 
de les llibertats. 

Primera. El premi 
El Premi 25 d’Abril de l'any és honorífic i el concedeix la Confederació Sindical de CCOO PV a la persona o a 
l’entitat que, a criteri del jurat, s'haja distingit per alguna actuació especial en defensa de les llibertats, o bé tinga 
una trajectòria acreditada. El premi consisteix en un únic guardó. 

Segona. Els requisits 
Poden accedir al Premi 25 d’Abril tant persones físiques com entitats, i les seues candidatures es presenten per 
part del jurat nomenat cada any o per persones membres de CCOO PV. 

Per presentar persones o entitats candidates, cal acreditar la seua trajectòria en favor de la promoció i defensa 
de les llibertats mitjançant la presentació d'una exposició raonada que justifique els mèrits i la importància de la 
tasca o iniciativa duta a terme en favor de les llibertats. 

Tercera. La convocatòria 
La convocatòria dels premis es difondrà a través dels mitjans de comunicació propis del sindicat CCOO PV. El 
termini de presentacions és fins al dia de la reunió del jurat i s’inicia a partir de la publicació d'aquestes bases en 
la web de la CS CCOO PV. 

Quarta. La presentació de candidatures 
La presentació es pot fer: 

 Per correu electrònic a cultura@pv.ccoo.es, tot indicant en l'assumpte "premi 25 d’Abril". 

 Mitjançant indicació a les persones membres del jurat.  

El termini de presentacions serà fins al dia de reunió del jurat i a partir del dia de la publicació d'aquestes bases 
en la web de la CCOO PV. 

Cinquena. La tria de candidatures i la votació 
El jurat està integrat per la Secretaria de Cultura i 2 persones més de l’Executiva de CCOO PV; 3 persones 
representants d’associacions o entitats cíviques reconegudes pel seu treball en l’àmbit dels drets i de les 
llibertats; una persona en representació d’una de les universitats públiques valencianes i una persona 
representant la FEIS. La Presidència serà a càrrec de la persona responsable de la Secretaria de Moviments 
Socials i Cooperació de CCOO PV. Queda conformat, per tant, de la manera següent: 

- Presidència: Secretaria de Moviments Socials i Cooperació de CCOO PV  
- Coordinació Secretaria de Cultura de CCOO PV 
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- Secretaria de Comunicació de CCOO PV. 
- Persona representant de la Fundació d’Estudis i Iniciatives Sindicals, FEIS. 
- Persona representant de les universitats públiques valencianes. 
- Persona representant d’entitats culturals valencianes. 
- Persona representant d’entitats de l’àmbit de la cooperació. 
- Persona representant d’entitats de l’àmbit associatiu. 
 
Les persones que formem part cada any, així com la data de reunió i límit per a la presentació de candidatures 
es publicaran en la web de CCOO PV. 
 
El jurat organitza el debat i la presa de decisions d'acord amb el seu propi criteri. Entre totes les candidatures 
presentades al Premi 25 d’Abril, el jurat en proposa tres perquè passen a votació popular. La votació popular es 
canalitza a través de la pàgina web CCOO PV i és oberta a tothom que hi vulga participar. 

La candidatura més votada serà la guanyadora del premi. En cas d'empat, el jurat decideix la vencedora, ja que 
el premi es concedeix a una sola candidatura. El premi només es pot considerar desert en cas de manca de 
nominacions. 

Sisena. El lliurament 
El premi es donarà a conéixer a través dels mitjans de difusió habituals de la Confederació Sindical CCOO PV i 
serà lliurat en un acte que es comunicarà oportunament. 
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