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1. OBJECTE 
 

El Districte de Sants-Montjuïc atorga anualment els Premis per reconèixer els mèrits d’una 

persona, entitat o col·lectiu per la seva dedicació i compromís amb el Territori i el seu veïnat.  

Enguany es presenta la XXIX Edició dels Premis Sants-Montjuïc que  comprenen dos 

reconeixements i dos premis especials:  

 Reconeixement a una persona rellevant del districte 

 Reconeixement a una entitat o col·lectiu  

 Premi Especial a les “Cures i Suport Mutu”  

 Premi Especial a la “Innovació”  

El Premi Especial que enguany es dedica a “Cures i Suport Mutu”, cada any variarà de 

modalitat, disciplina o especialitat amb el propòsit de promoure la creativitat i adaptar-se el 

context de la determinada edició.  

2. PRESENTACIÓ I REQUISITS SEGONS CATEGORIA  
 

Les candidatures podran ser presentades per persones físiques, entitats i col·lectius diversos. 

De forma individual o en aliança amb altres organitzacions. En aquest cas, també podran 

participar empreses, tot i que el Premi serà atorgat a la persona, entitat o col·lectiu amb qui 

presenta la candidatura conjunta.   

Tots els àmbits poden ser objecte de rebre reconeixement: cures i suport mutu, vida 

associativa, cultura (música, arts plàstiques, arts escèniques, literatura, història, patrimoni 

cultural...), esports, educació (formal, no formal i informal), civisme i drets de la ciutadania, 

comunicació (campanyes, programes, canals, mitjans...), animació sociocultural, lleure, 

ecologia urbana, mobilitat sostenible...  

Per cadascun dels quatre tipus de premis, s’estableixen els següents requisits de participació:  

2.1.  Reconeixement Personal Sants-Montjuïc 

Premi atorgat pels mèrits d’una persona per la seva la trajectòria destacada, rellevant i 

d’interès públic que hagi desenvolupat a nivell individual dins el Territori de Sants-Montjuïc.  

Reconeixen tasques d’especial rellevància o interès públic, desenvolupades a títol individual 

dins l’àmbit territorial del districte. Es valora l’esforç, la dedicació i la consecució de mèrits 

palesos en qualsevol àmbit, com ara l’associacionisme, la cultura, la salut, l’esport, el civisme, 

la defensa dels drets ciutadans, etc. També poden optar a aquest reconeixement aquelles 

persones que s’hagin distingit per activitats que han donat al districte de Sants-Montjuïc una 

projecció exterior. 

La candidatura individual haurà d’incloure un currículum complet amb els mèrits i la trajectòria 

de la persona candidata al premi i estar avalada o bé per una entitat o associació o per un 

mínim de vint-i-cinc signatures de persones residents al Districte. 



 
 
 

Districte de Sants-Montjuïc 

C. Creu Coberta, 104   08014 Barcelona  

4 
Bases Premis Sants-Montjuïc  2020 - XXIX  E D I C I Ó 

 

 

2.2. Reconeixement Col·lectiu Sants-Montjuïc 

Reconeixement a la tasca d’alguna o algunes de les entitats del districte amb motiu d’una 

efemèride important en el marc de la seva tasca. Aquesta distinció pot ser atorgada a aquelles 

entitats que es van crear fa 10, 25 i a partir d’aquest, cada 25 anys, i que celebren els 

aniversaris durant l’any 2020. Les entitats sensibles de rebre aquesta distinció ho han de 

sol·licitar, i acompanyar la seva petició de la documentació que acrediti la tasca desenvolupada 

al districte i la seva antiguitat. 

2.3.  Premi Especial Sants-Montjuïc a les Cures i Suport Mutu  

Donat el context de crisi sanitària de l’any 2020, el Districte de Sants-Montjuïc presenta un 

Premi Especial al qual es podran presentar entitats i col·lectius amb un projecte destacat per la 

seva implicació en la cura i millora de la qualitat de vida de les persones i comunitats afectades 

per la situació de pandèmia.  

Els projectes que es presentin han de ser inèdits o estar a l’inici de la implementació, però en 

cap cas no poden ser projectes acabats ni projectes que les entitats duguin a terme de forma 

habitual. 

Els projectes s’han de desenvolupar al districte de Sants-Montjuïc i així ha de quedar 

especificat tant en la instància de sol·licitud com en el Model de descripció del projecte.  

El jurat tindrà en compte la perspectiva de gènere en la seva valoració del projecte. Podeu 

consultar la “Guia per un ús no sexista del llenguatge” de l’Ajuntament de Barcelona a l’enllaç: 

https://ajuntament.barcelona.cat/bcnantimasclista/ca/preveniri-actuar/guia-de-llenguatge-

no-sexista 

2.4. Premi Especial Sants-Montjuïc a la Innovació  

Un Premi que dona reconeixement a iniciatives innovadores, creatives i originals vinculades 

amb la realitat del territori i orientades a millorar la vida comunitària i de les persones a través 

de la innovació.  

Els projectes que es presentin han de ser inèdits o estar a l’inici de la implementació, però en 

cap cas no poden ser projectes acabats ni projectes que les entitats duguin a terme de forma 

habitual. 

Els projectes s’han de desenvolupar al districte de Sants-Montjuïc i així ha de quedar 

especificat tant en la instància de sol·licitud com en el Model de descripció del projecte.  

El jurat tindrà en compte la perspectiva de gènere en la seva valoració del projecte. Podeu 

consultar la “Guia per un ús no sexista del llenguatge” de l’Ajuntament de Barcelona a l’enllaç: 

https://ajuntament.barcelona.cat/bcnantimasclista/ca/preveniri-actuar/guia-de-llenguatge-

no-sexista   
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3. TERMINI I REQUISITS PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES  
 

El termini per a la presentació de candidatures s’obrirà el dia següent a la publicació de les 

bases i convocatòria al Butlletí Oficial de la província de Barcelona, fins al dia 22 d’abril de 

2021.  

Enguany, la presentació de propostes haurà de fer-se en format exclusivament virtual a través 

del correu electrònic premissantsmontjuic@bcn.cat 

Els models normalitzats de candidatures poden descarregar-se des del web 

https://ajuntament.barcelona.cat/sants-montjuic/ca 

El document de candidatura haurà d’incloure la següent informació:  

Per a totes les categories:  
 
Dades de la persona i/o entitat / organització que presenta  
 
 Nom i cognoms de la persona que presenta el projecte i càrrec  
 Nom de l’Entitat, Col·lectiu, Institució o persona amb 25 signatures que avalin la proposta 
 Adreça postal i electrònica, telèfon de contacte de la persona que presenta el projecte 
 Barri/s de Sants-Montjuïc d’influència d’on provenen les candidatures o on es duen a 

terme els projectes  
 
Pels premis especials:  
 
Dades del projecte requerides:  
 
 Títol del Projecte  
 Fitxa resum  

 Descripció (màxim 200 paraules) 

 Persones i/o col·lectius als quals està adreçat el projecte 

 Objectius  

 Descripció de les activitats  

 Resultats o impactes positius esperats 

 Els llocs i espais de les activitats dins el territori de Sants-Montjuïc  

 Pressupost estimat del projecte 

 Altres qüestions que es considerin d'interès per a la candidatura  

 

Annexos segons modalitat de premi: 

 

En les modalitats de premis especials serà necessari:  
 
 Signar una Declaració responsable, d’acord al model normalitzat  

Els guanyadors dels premis especials han d’estar al corrent del compliment de les 

obligacions tributàries i amb la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents i no 

tenir cap deute amb l’Ajuntament de Barcelona.  

mailto:premissantsmontjuic@bcn.cat
https://ajuntament.barcelona.cat/sants-montjuic/ca
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 Adjuntar el Document original de certificat de dades bancàries de l’entitat que es presenti, 
en cas que no hagi estat ja presentat a l’Ajuntament amb anterioritat.  
 

 En la modalitat de Reconeixement Individual Sants-Montjuïc, si no presenta la candidatura 
una entitat o associació serà necessari adjuntar:  
- Aval d’un mínim de vint-i-cinc signatures de persones residents al Districte (escanejat)  
 

 En les modalitats de Reconeixement Col·lectiu i Premis Especials de “Cures i Suport Mutu” i 
“Innovació” serà necessari que les entitats que es presentin estiguin constituïdes 
legalment i han de formar part del Registre d’Entitats de l’Ajuntament de Barcelona.  
 
 

4. CRITERIS DE VALORACIÓ DE CANDIDATURES 
 

El procés de valoració per part del Jurat serà d’acord als criteris que es detallen. Cada 

candidatura es valorarà de forma individual, amb una valoració de zero a deu, essent zero el 

que menys s’ajusta al criteri i deu, el que més.  

Criteris específics per a la categoria “Reconeixement a una persona rellevant del districte” 

fins a un màxim de 10 punts:  

 Grau d’adequació a les finalitats i a l’objecte establerts en les clàusules primera i 

segona d’aquesta convocatòria (màx. 2 punts)  

 Qualitat i detall dels mèrits de la persona i la seva la trajectòria destacada, rellevant i 

d’interès públic que hagi desenvolupat a nivell individual dins el Territori de Sants-

Montjuïc (fins a 4 punts) 

 Proposta que considera la perspectiva de gènere i incorpora la coresponsabilitat de 

gèneres (2 punts) 

 Avals d’entitat/s o vint-i-cinc persones (2 punts) 

 

Criteris específics per a la categoria “Reconeixement a una entitat o col·lectiu” fins a un 

màxim de 10 punts:  

 Grau d’adequació a les finalitats i a l’objecte establerts en les clàusules primera i 

segona d’aquesta convocatòria (màx. 2 punts)  

 Qualitat i detall dels mèrits i reconeixement de la tasca realitzada per l’entitat o 

col·lectiu al llarg dels anys d’existència (3 punts)  

 Qualitat i detall de la documentació que acrediti l’antiguitat de 10, 25 i, a partir 

d’aquest, cada 25 anys, i que acrediti que celebra l’aniversari durant l’any 2020 (3 

punts)   

 Proposta que considera la perspectiva de gènere i incorpora la coresponsabilitat de 

gèneres (2 punts) 

Criteris generals per a les categories de premis especials, fins a un màxim de 7 punts:  

 Grau d’adequació a les finalitats i a l’objecte establerts en les clàusules primera i 

segona d’aquesta convocatòria (màx. 1,5 punts)  
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 Concreció, qualitat, coherència i viabilitat tècnica i econòmica de la proposta (fins a 

1,75 punts). 

 Visibilitat de l’acció o sostenibilitat en el temps de l’actuació que s’ha dut a terme (fins 

a 1 punt). 

 Innovació metodològica i ús de tecnologies de la informació (fins a 0,75 punts) 

 Proposta que inclogui una altra entitat, associació, equipament o servei del districte (1 

punts) 

 Proposta que considera la perspectiva de gènere i incorpora la coresponsabilitat de 

gèneres (1 punt) 

Criteris específics segons categoria Premi Especial “Cures i Suport Mutu”, fins a un màxim de 

3 punts:   

 Visió comunitària, inter generacional i inclusiva, tenint en compte els col·lectius més 

afectats per la pandèmia i la població més vulnerable (2 punts)  

 Visió comunitària per aconseguir mantenir la cohesió social, treball amb diferents 

col·lectius: població vulnerable, com per exemple les persones migrades; infància, 

joventut. (1 punt) 

Criteris específics segons categoria  Premi Especial a la “Innovació”, fins a un màxim de 3 

punts:   

 Tipologia d’innovació que presenta i creativitat de la proposta (2 punts) 

 Originalitat del projecte i el seu grau d’inèdit, no vist enlloc més. (1 punt) 

 

5. PREMIS 
 

Els Reconeixements tant a Persona com a Col·lectiu Sants-Montjuïc consistiran en el lliurament 

d’una reproducció d’un fragment del vitrall emblemàtic del Saló de Plens de la Seu del 

Districte. 

Els premis especials, tant de “Cures i Suport Mutu” com el d’”Innovació” rebran cadascun una 

dotació econòmica de 1.500€ bruts, subjectes a la retenció de l’IRPF que escaigui, que 

s’entregaran de forma indivisible a un únic projecte.  

L’import del premi no té aplicades les retencions corresponents i es pagarà per transferència 

bancària al compte que designi el guanyador o guanyadora. 

El lliurament dels premis se celebrarà en un acte públic que s’anunciarà properament.  

 
6. JURAT 
 

El Jurat dels Premis Sants-Montjuïc es constitueix anualment, per Decret de la Regidoria del 

Districte de Sants-Montjuïc, abans del dia 22 d’abril de 2021. En la primera sessió posterior al 

nomenament, el Ple del Consell Municipal del Districte s’ha d’assabentar de la seva composició 

i constitució.  
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El Jurat està format per la presidència i diferents representants tant polítics com públics que es 

detallen a continuació:  

PRESIDÈNCIA  

 La presidenta del Consell de Districte o la persona en qui delegui 
 El Regidor del Districte o la persona en qui delegui 

POLÍTICS 

 1 persona representant de cada grup municipal del Districte 
 

ENTITATS  

 1 persona representant d'una entitat proposada i consensuada pels ciutadans a cada 

Consell de Barri (7 persones) 

 L’entitat proposada no pot figurar com a avaladora ni presentar-se a  cap de les 

candidatures 

 Les persones que avalen una candidatura a títol individual no podran formar part del Jurat 

TÈCNICS 

Una persona que formi part de la Direcció d’Acció Comunitària de l’Ajuntament de Barcelona 

Una persona que formi part de la Direcció d'Innovació, Coneixement i Arts Visuals de 

l’Ajuntament de Barcelona. 

COMISSIÓ PRE-SELECCIONADORA  

En el cas d’existir més de cinc candidatures en qualsevol de les categories del premis, el 

Districte tindrà la potestat de crear una Comissió Seleccionadora que s’encarregarà d’elegir els 

o les  finalistes als premis.  

La Comissió Seleccionadora estarà formada per:  

 La Presidenta del Consell de Districte o la persona en qui delegui 

 El Regidor del Districte o la persona en qui delegui 

 Quatre persones de reconegut prestigi als barris del districte, vinculades al món social,  

cultural i associatiu en general del Districte. Serà la Comissió de Govern del Districte qui 

designarà aquestes persones.  

 Representants amb veu però sense vot:  

 La directora de Serveis a les Persones i al Territori o la persona en qui delegui 

 La cap de Comunicació 

 El conseller tècnic  

 

SECRETARIA  

 

La Secretaria és a càrrec del cap del Departament de Serveis Jurídics del Districte, o bé la 

persona en qui delegui, i que assistirà amb veu però sense vot a les deliberacions.  
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7. DELIBERACIONS I DICTAMEN 
 

Una vegada rebudes totes les candidatures al Premis Sants-Montjuïc 2020, s’elaborarà un 

llistat que es farà públic al tauler d’anuncis del Districte, així com al seu web.  

Els projectes seran enviats telemàticament als membres del jurat juntament amb una fitxa de 

valoració segons criteris de punts i altres qüestions qualitatives que vulgui ressaltar.  

En el termini d’una setmana, els membres del Jurat enviaran les seves valoracions a la 

Secretaria del Premi per tal de recopilar les dades i determinar les millors candidatures.  

A partir d’aquest moment, el Jurat es reunirà virtualment per deliberar, valorar i fallar el 

veredicte dels Premis.  La Secretaria donarà a conèixer les candidatures premiades a través de 

la seva inclusió en el despatx d’ofici de la primera sessió del Consell Plenari que es celebri 

desprès de la finalització de l’edició dels premis. 

El Jurat no farà pública la classificació final de les candidatures presentades.  

En cas d’empat, la Presidència tindrà el vot de qualitat.  

La decisió del Jurat s'adoptarà per majoria simple dels seus integrants, els premis podran 

declarar-se deserts o atorgar accèssits o premis especials a criteri del Jurat i el seu veredicte 

serà inapel·lable. 

El veredicte del Jurat així com el lliurement dels XIX Premis Sants-Montjuïc es farà en un acte 

públic a determinar.  

 

8. RESOLUCIÓ DE CONFLICTES  
 

En cas de conflicte o dubtes en la interpretació d’aquestes bases, serà la Presidència qui 

resoldrà.  

Per a tot allò que no es preveu en aquestes bases particulars, caldrà atenir-se a allò que 

disposa la Normativa General de l’Ajuntament de Barcelona i altre legislació aplicable.  

 

9. CONDICIONS GENERALS DE LA CONVOCATÒRIA  
 

La presentació d’una candidatura als Premis Sants-Montjuïc suposa l'acceptació d'aquestes 

bases, així com l'autorització, a que siguin difoses tant imatges com el títol del projecte, 

l'entitat que el promou i una breu descripció del mateix, a través de les vies normals de 

l'Ajuntament de Sants-Montjuïc, com poden ser l'edició d'una publicació a les xarxes socials, 

blog, la seva inserció a la seva pàgina web o altres.  
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Els que presenten els projectes autoritzen a l'Ajuntament de Sants-Montjuïc a esmentar la 

seva autoria en qualsevol activitat de difusió relacionada amb aquesta convocatòria sense que 

per això es reporti al seu favor cap dret econòmic ni s’obtingui qualsevol altre tipus de benefici 

diferent de la quantia econòmica i les prestacions que comporta el premi que es concedeixi. 

El Districte no es fa responsable de l’ús inadequat dels drets de propietat intel·lectual en cas 

que poguessin existir en alguna de les candidatures.  

 

10.  PROTECCIÓ DE DADES 
 

D’acord amb la normativa de protecció de dades us informem que, en tramitar aquest 

document, consentiu que les vostres dades personals seran tractades per l’Ajuntament 

de Barcelona amb la finalitat de realitzar la gestió dels premis (tractament 298-Gestió 

de premis i concursos promoguts per l’Ajuntament). Tret d’obligació legal, les vostres 

dades no seran cedides a tercers. Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les vostres 

dades, així com altres drets sobre aquestes. Podeu consultar informació addicional 

sobre aquest tractament i protecció de dades a 

www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades 

Les vostres dades seran eliminades un cop complertes les obligacions legals derivades 

de la gestió de l’activitat. En compliment de la Llei de Serveis de la Societat de la 

Informació 34/2002 d’11 de juliol, us indiquem que en informar el camp correu 

electrònic o telèfon mòbil ens autoritzeu a emprar aquests mitjans per la realització de 

comunicacions directament relacionades amb la finalitat indicada. 


