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Altres anuncis – Premis i Honors

ACORD de la Comissió de Govern d'aprovació inicial de les Bases 
reguladores del Premi Agenda 2030 BCN.

La Comissió de Govern, en sessió celebrada el 22 de desembre de 2021, adoptà el següent 
acord: 

"Aprovar inicialment les Bases reguladores del "Premi Agenda 2030 BCN"; ordenar-ne la 

publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a la Gaseta Municipal i al Tauler 

d'Edictes; sotmetre-les a informació pública per un termini de 20 dies hàbils a partir del dia 

següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de conformitat 

amb els articles 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s'aprova el Reglament 

d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, 83 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 

Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i 52 de la Llei 26/2010, de 

3 d'agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya; 

tenir-les per aprovades definitivament, sempre i quan no s'hagin formulat al·legacions durant 

el període d'informació pública que facin necessària la seva modificació; aprovar les Bases 

específiques i convocar, condicionat a l'aprovació definitiva de les Bases reguladores, la "1ª 

Edició del Premi Agenda 2030 BCN", d'acord amb els terminis i condicions establerts en la 

convocatòria". Publicar les Bases específiques i la Convocatòria de la 1ª Edició del Premi 

Agenda 2030 BCN" al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, la Gaseta Municipal i al 

Tauler d'Edictes."

Les bases romandran exposades al públic per a la seva consulta, a la següent adreça 

electrònica:https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/exposicio-publica, durant un 

termini de 20 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de 

la Província de Barcelona.

Bases reguladores dels Premis Agenda 2030 BCN

Primera. Objecte i finalitat del premi

Segona. Règim jurídic

Tercera. Requisits per a la participació

Quarta. Inscripció i documentació per presentar

Cinquena. Nomenament, composició i actuació del jurat

Sisena. Premis

Setena. Procediment d'atorgament dels premis

Vuitena. Obligacions de les beneficiaries
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Novena. Compatibilitat dels premis.

Desena. Devolució de projectes no premiats

Onzena. Bases específiques i convocatòria

Dotzena. Resolució de conflictes

Primera. Objecte i finalitat del premi

El compromís amb l'Agenda 2030 de Nacions Unides i amb els seus Objectius de 

Desenvolupament Sostenible (en endavant ODS) és un dels principals eixos de govern del 

mandat municipal 2019-2023. Així, l'Ajuntament de Barcelona ha definit el seu full de ruta 

dels propers 10 anys en el document "L'Agenda 2030 de Barcelona: Fites i indicadors clau", 

on es concreten disset objectius socials, econòmics i ambientals per a la ciutat, així com 139 

fites concretes, en línia amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

Això implica una transformació dels sistemes de producció i consum, així com de les 

polítiques públiques, que només es podrà assolir amb l'acció concertada de totes les 

institucions i la participació dels agents econòmics i socials i del conjunt de la ciutadania. 

Nacions Unides ha batejat el període que va del 2020 al 2030 com la "dècada de l'acció", 

reflectint la necessitat d'actuar de manera immediata en tots els fronts de l'Agenda.

El món local té un rol fonamental a l'hora d'assolir aquesta transformació, especialment a les 

àrees urbanes, perquè les ciutats són l'espai on és més fàcil detectar les desigualtats i els 

reptes relacionats amb la sostenibilitat, però també on es posen en pràctica les solucions més 

innovadores per a resoldre'ls, a partir d'una gran quantitat d'iniciatives promogudes per 

entitats de diversa naturalesa (política, econòmica i social).

Per altra part, en tot procés com aquest resulta essencial identificar i difondre les iniciatives 

més innovadores en matèria de conscienciació, promoció i consecució dels objectius. No 

només per visibilitzar tota l'energia transformadora compromesa amb la sostenibilitat existent 

a la ciutat. Sinó també per inspirar i animar a d'altres actors, tant consolidats com 

emergents, a impulsar les seves pròpies iniciatives. Tal i com es pot extreure del document 

de la Global Task Force of Local and Regional Governments, "Roadmap for localizing the sdgs: 

implementation and monitoring at subnational level", activitats com el lliurament de premis 

poden augmentar la sensibilització de la població aprofitant el poder de la cultura local.

En aquest context i amb aquest esperit l'Ajuntament de Barcelona crea els "Premis Agenda 

2030 BCN", amb l'objectiu de reconèixer i difondre iniciatives innovadores, amb un impacte 

mesurable en la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) a

Barcelona. Parlem d'iniciatives concretes, que puguin demostrar impactes positius en un o 

més dels 17 ODS.

Els Premis Agenda 2030 BCN, a més de guardonar i posar en valor els projectes i iniciatives 

més destacades, busquen crear un espai anual de trobada, reflexió i reconeixement mutu per 

a tots els actors de la ciutat, polítics, empresarials, acadèmics i socials, que participen en el 

treball per a la consecució dels ODS. A través del coneixement de les candidatures rebudes i 

4 de gener del 2022 CSV: e247-06cc-db54-a2d9



GASETA MUNICIPAL

3
gaseta@bcn.cat               barcelona.cat/gasetamunicipal                 DLB-5.656-2007

la promoció d'aquelles que resultin premiades es contribuirà a la difusió, rèplica i escalabilitat 

d'accions innovadores.

Per últim, els Premis Agenda 2030 BCN també volen contribuir al posicionament de la ciutat 

de Barcelona com a referent del treball local per la consecució dels ODS, a nivell nacional i 

internacional, amb l'objectiu de convertir-se en ciutat líder en l'aplicació de l'Agenda 2030 i en 

altaveu d'iniciatives inspiradores per a altres ciutats arreu del món. Per això, es configurarà 

un jurat independent format per representat de diverses institucions amb prestigi contrastat 

amb matèria de sostenibilitat.

Les candidatures es presentaran d'acord amb les categories i criteris que s'indiquin en cada 

una de les convocatòries, i per norma general es tractarà d'iniciatives i projectes 

desenvolupats, de manera exclusiva o si més no significativa, a la ciutat de Barcelona.

Segona. Règim jurídic

A aquests premis els són d'aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 

Subvencions (LGS) ; el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament 

d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS); el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, 

pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 

subvencions (RLGS); la Normativa general reguladora de subvencions (NSM) de l'Ajuntament 

de Barcelona, aprovada per Acord del Plenari Municipal de 17 de desembre de 2010, i tot el 

que disposin en relació amb aquesta matèria les bases d'execució corresponents del 

pressupost de l'Ajuntament de Barcelona.

Tercera. Requisits per a la participació

La participació a la convocatòria està oberta a qualsevol persona física o jurídica 

empadronada o amb seu social o delegació a la ciutat de Barcelona o la seva àrea 

metropolitana. Tot i així, les bases específiques podran concretar la possibilitat que la 

convocatòria vagi dirigida a un col·lectiu en concret.

L'edat mínima per ser beneficiari/a dels premis és de 18 anys al moment de presentar la 

sol·licitud. S'utilitzarà com a referència l'any natural en el qual es publica la convocatòria.

Les persones jurídiques que presentin candidatura com a tals hauran d'estar legalment 

constituïdes.

Així mateix, poden ser beneficiàries dels premis, les agrupacions de persones físiques i/o 

persones jurídiques, públiques o privades, tot i que no tinguin personalitat jurídica.

Si es tracta d'una agrupació de persones sense personalitat jurídica, per obtenir la condició de 

beneficiàries dels premis, cadascuna de les integrants de l'agrupació haurà de complir els 

requisits que exigeixen les bases generals i específiques.

Quan es tracti d'agrupacions de persones físiques o jurídiques sense personalitat, caldrà 

anomenar una persona representant de l'agrupació que serà la responsable davant de 

l'Ajuntament de Barcelona del compliment del projecte i l'assignació dels recursos.
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Les persones participants hauran de reunir els requisits establerts a les bases generals i 

específiques de la convocatòria i de la normativa d'aplicació.

Així mateix, les participants han d'estar al corrent de pagament de les seves obligacions 

fiscals amb l'Ajuntament, amb la resta de les administracions i amb la Seguretat Social. Així 

com de les justificacions de subvencions atorgades amb anterioritat i no tenir reintegraments 

pendents.

Les participants atorguen el seu consentiment amb la inscripció als premis per al tractament 

de les dades personals que siguin estrictament necessàries per a la gestió dels premis.

Quarta. Inscripció i documentació per presentar

La inscripció als "Premis Agenda 2030 BCN" és pública i gratuïta.

El lliurament de les candidatures i la documentació requerida es realitzarà en el termini 

previst en cada convocatòria.

Les persones participants s'hi han d'inscriure tal com s'indiqui a les bases específiques de 

cada convocatòria, on s'establirà el procediment d'inscripció i la documentació necessària que 

cal presentar per formalitzar la inscripció.

S'atorga un termini per esmenar la manca d'aportació d'algun document exigible o per 

completar algun dels documents aportats de manera incompleta, tal com estableix la Llei 

39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques 

(LPAC).

Cada persona física o jurídica pot presentar candidatures il·limitades, indicant a quina 

categoria dels premis opta cada una, però cada persona només pot ser guardonada en una 

categoria.

Cinquena. Nomenament, composició i actuació del jurat

El Jurat del Premi estarà presidit pel/per la Tinent/a, Regidor/a o Comissionat/da responsable 

de l'àmbit objecte d'aquest Premi.

Les bases específiques detallaran la composició de les persones membres del jurat del premi, 

que estarà format per persones provinents del món acadèmic i professional, i representants 

de l'àmbit municipal o d'altres administracions implicades en l'objecte del premi.

El jurat serà paritari en termes de gènere.

L'actuació de les persones del Jurat es subjectarà als criteris de valoració establerts en les 

bases específiques.

Els acords s'adoptaran per majoria simple de vots. Si alguna de les persones membres del 

jurat no pot assistir a la reunió, pot emetre el seu vot per escrit i trametre'l a la secretaria del 

jurat o delegar el vot en un altre membre del jurat.

La Presidència del Jurat tindrà vot de qualitat en cas d'empat en les votacions.
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Els premis poden ser declarats deserts si les propostes presentades no reuneixen els criteris 

mínims de qualitat, a judici del jurat.

Els acords de la deliberació del Jurat seran secrets i no es podran donar a conèixer fins la 

celebració de la cerimònia de lliurament dels premis.

En allò no previst en aquesta convocatòria, el jurat ajustarà la seva actuació a les 

disposicions de la normativa legal d'aplicació.

La condició de membre del jurat és incompatible amb la presentació d'una candidatura als 

Premis Agenda 2030 BCN.

Els Premis seran resolts, prèvia proposta del jurat, per la presidència del jurat.

Sisena. Premis

Els Premis Agenda 2030 BCN tenen una naturalesa honorífica i no generen cap dret econòmic.

L'Ajuntament organitzarà un acte final en el qual es lliuraran els corresponents guardons.

A les bases específiques es determinaran les categories dels premis.

Setena. Procediment d'atorgament dels premis

El procediment d'atorgament dels premis és el de concurrència competitiva, mitjançant la 

pertinent aprovació i publicació de la convocatòria, tal com preveu l'article 22 de la LGS. 

Abans de fer pública la decisió del jurat, caldrà comprovar que les persones premiades 

compleixen tots els requisits establerts a la normativa.

Vuitena. Obligacions de les beneficiàries

Amb la presentació de la candidatura, els participants accepten aquestes bases reguladores 

així com les bases que regeixin la convocatòria. Així mateix, els participants accepten que 

l'Ajuntament de Barcelona es reservi el dret de donar a conèixer les iniciatives i projectes 

presentats en les candidatures mitjançant qualsevol format.

Per la seva part, les entitats i persones premiades es comprometen a fer públic en els seus 

canals d'informació que han estat guardonades amb els Premis Agenda 2030 BCN, d'acord 

amb la normativa d'imatge corporativa de l'Ajuntament de Barcelona.

En cas de no acreditar el compliment dels requisits establerts, s'atorgarà el premi al projecte 

classificat a continuació del proposat, que haurà de justificar el compliment dels esmentats 

requisits i condicions generals, i així successivament.

Novena. Compatibilitat dels premis

Els premis són compatibles amb qualsevol altre ajut o subvenció concedida per altres 

administracions, ens públics o privats, incloses les subvencions municipals.

Desena. Devolució de documentació de candidatures no premiades
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La documentació de les candidatures presentades que no resultin premiades no serà 

retornada per part de l'organització.

Onzena. Bases específiques i convocatòria

De manera complementària a aquestes bases reguladores s'aprovaran anualment unes bases 

específiques i convocatòria que estableixin les diferents categories del premi i els requisits 

que s'estableixin per cadascuna d'aquestes categories.

Periòdicament es podran aprovar altres convocatòries dels Premis Agenda 2030 BCN, que en 

tot cas hauran de contenir:

• La convocatòria de les categories en les quals s'articulen els premis.

• Els termes i terminis establerts per a la presentació de candidatures.

• Les condicions tècniques requerides.

Les corresponents bases específiques i convocatòries es publicaran al Butlletí Oficial de la 

Província de Barcelona per al coneixement públic.

Dotzena. Resolució de conflictes

Qualsevol dubte sobre la interpretació d'aquestes bases i qualsevol incidència que es 

produeixi durant la convocatòria del premi, així com qualsevol aspecte no regulat en aquestes 

bases, ha de ser resolt per l'organització o, en el cas de valoració dels treballs presentats, pel 

jurat dels Premis Agenda 2030 BCN, les decisions dels quals són inapel·lables.
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