
Bases per a la concessió del Premi a la 
solidaritat i la cooperació internacional 

al Districte de Sant Andreu

El Consell Sectorial de Solidaritat i Cooperació Internacional va 
decidir crear un premi, amb l’objectiu que fos un reconeixement 

públic a la important tasca social que desenvolupen les  
entitats sense ànim de lucre i persones voluntàries

del nostre Districte.

Aquest premi va dirigit a les associacions, institucions 
i persones que duen a terme projectes que treballen per  

millorar les condicions de vida de les
persones arreu del món.

Districte de Sant Andreu

       @bcn_StAndreu

       @bcn_StAndreu

       Districte de Sant Andreu

Subscriu-te al nostre butlleí: 
lameva.barcelona.cat/santandreu

Premi a la
solidaritat
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1a · OBJECTE DEL PREMI
El Districte de Sant Andreu convoca el Premi a la solidaritat i la 
cooperació internacional, en reconeixement a la tasca que tiren 
endavant entitats i persones del Districte. S’hi valoraran els pro-
jectes actuals i els resultats de la seva feina, fonamentada en la 
solidaritat i la cooperació internacional i, alhora, compromesa amb 
la ciutadania més vulnerable. El premi es dirigeix tant als treballs 
que s’hagin dut a terme durant l’any en curs o que encara s’estiguin 
desenvolupant i s’hi tindrà en compte el projecte i la trajectòria de 
l’entitat o persona.

2n · PARTICIPANTS
Hi podran optar entitats, sense ànim de lucre, i persones del Dis-
tricte de Sant Andreu, que presentin projectes i promocionin actes 
relacionats amb la solidaritat i la cooperació, d’acord amb el que 
estableix la primera base.

3a · PREMI
El premi consistirà en el lliurament d’un objecte, placa o medalla 
commemorativa. El resultat de l’elecció del premiat serà 
comunicat directament a la persona o entitat escollida.
El Districte es reserva la facultat de donar publicitat del  
veredicte i del lliurament del premi als mitjans de comunicació, les 
xarxes socials o qualsevol altre mitjà.

4a · COMPOSICIÓ DEL JURAT
El jurat, presidit pel regidor o regidora del Districte de Sant  
Andreu, o persona en la qual delegui, estarà compost pels 
vocals següents:

• El Conseller o Consellera de Solidaritat i Cooperació

• El vicepresident del consell de solidaritat

• Tres persones de reconeguda trajectòria en el camp
 de la solidaritat i la cooperació internacional,
 nomenades per resolució de la Regidoria del Districte

• El Cap del Departament de Serveis a les Persones i
 Territori, o tècnic en qui delegui, que exercirà la secretaria 
• El jurat atorgarà el premi per majoria de vots, ostentant   

el president vot de qualitat en cas d’empat

• El premi podrà declarar-se desert. El veredicte serà 
 inapel•lable.

El jurat prendrà la seva decisió un cop hagi valorat les propostes que facin arribar 
les entitats membres del Consell i els grups municipals.
El jurat atorgarà el premi de vots; en cas d’empat, el president té vot de qualitat.
El premi es podrà declarar desert.

5a · PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES
La data límit per a la presentació de candidatures a optar al premi finalitzarà el 
dia 15 d’octubre o el primer dia hàbil següent, en cas que aquest sigui festiu. Les 
candidatures s’hauran de presentar al Registre General del Districte, acompanya-
des d’un sobre tancat en el qual consti el currículum amb els mèrits de l’entitat o 
persona candidata, i els documents acreditatius corresponents.
 
El projecte es presentarà en un sobre tancat amb la indicació següent:

Premi solidaritat i cooperació internacional
Districte de Sant Andreu
Plaça Orfila, 1
08030 Barcelona

A l’interior del sobre s’ha d’incloure un altre sobre tancat amb la fitxa que  
s’adjunta en aquestes bases. 

La presentació de la candidatura a aquest premi suposa acceptar aquestes bases.

6a · CONSTITUCIÓ DEL JURAT
El jurat es constituirà, anualment, per resolució del regidor o regidora del  
Districte de Sant Andreu, abans del dia 15 d’octubre.

7a ·  LLIURAMENT DEL PREMI
El lliurament del premi es farà durant l’acte central de la Tardor Solidària que se 
celebra cada any i que es comunicarà amb antelació suficient a través de la pàgina 
web del Districte.

8a · SOLUCIÓ DE CONFLICTES
En cas de dubtes en la interpretació de les bases, serà d’aplicació la legislació 
administrativa pertinent.
En aquests supòsits es resoldrà per decisió del president del jurat, 
que serà inapel·lable.
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FITXA PER EMPLENAR 

TÍTOL DEL PROJECTE:.......................................................................................................

......................................................................................................................................................

DADES PERSONALS:

Entitat: .......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

NIF................................................................................................................................................. 

Núm. de registre de l’entitat...............................................................................................

Nom (del president de l’entitat o la persona a títol individual)............................................................

Cognoms....................................................................................................................................

DNI................................................................................................................................................

Adreça.........................................................................................................................................

Codi Postal................................................................................................................................

Telèfon/s de contacte........................................../...............................................................

L’Ajuntament de Barcelona, sol·licita als seus usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, 
etc. per tal de poder realitzar la tramitació sol·licitada per l’usuari, complint les condicions de seguretat i 
confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas.
Aquestes dades s’integren en els corresponents fitxers informatitzats de l’Ajuntament de Barcelona, d’acord 
amb la legislació o normativa vigent en cada cas.
L’Ajuntament de Barcelona garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal 
que es recullen, així com la implementació de les mesures, d’ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la 
seguretat d’aquestes dades.
Exercici de drets d’accés, cancel·lació, rectificació o oposició, previstos a la Llei 15/99, LOPD
Per a l’exercici d’aquests drets, l’interessat es pot adreçar a l’adreça de més avall, indicant clarament en 
l’assumpte: tutela de drets LOPD. 
Ajuntament de Barcelona
Districte de Sant Andreu
Plaça Orfila, 1
08030 Barcelona
Indicant clarament en l’assumpte: Tutela de Drets LOPD
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