
BASES DE CONVOCATÒRIA PÚBLICA 

PER A LA PRESENTACIÓ DE PROJECTES A LA CB1761 (2021) 

Informació prèvia 

La CB1761 anuncia convocatòria pública per a la presentació de projectes que 

formin part de la programació anual i contribueixin així a la recuperació de la 

memòria històrica o col·lectiva del barri. 

Per a la CB1761 és important recuperar la memòria històrica del moviment obrer, 

l’antifeixisme, les lluites per la igualtat de gèneres, les mobilitzacions per 

aconseguir la democràcia i els moviments veïnals, a més de posar en valor el 

patrimoni de la Barceloneta des de la seva cultura popular fins a les expressions 

arquitectòniques i artístiques. 

Format: 

S’acceptaran projectes en variats formats com exposicions, documentals, 

concerts, publicacions, conferències o tallers.  

Dotació: 

Hi ha un pressupost total d’un màxim de 10.000 euros (base imposable) que es 

dividirà en diferents projectes fins a cobrir la totalitat del pressupost atorgant una 

màxim de 3.000 euros (base imposable) per projecte. Es poden presentar 

projectes de qualsevol quantia sense superar la concessió màxima. La quantia 

concedida es valorarà en funció del projecte presentat. 

Criteris de valoració:  

La Comissió d’Activitats, formada per entitats, veïns i veïnes de la Barceloneta, 

farà la proposta d’aprovació dels projectes presentats.  

Els serveis de Coordinació i Assessorament Històric de la CB1761 confirmaran 

amb el seu criteri tècnic si els projectes presentats compleixen els requeriments 

de la Convocatòria i ho faran saber a la Comissió d’Activitats. La Comissió 

d’Activitats analitzarà i valorarà tots els projectes considerant: 

- La voluntat de recuperació i difusió de la memòria col·lectiva i 

democràtica de la Barceloneta.  

- La participació en la comunicació per aconseguir una difusió eficaç del 

projecte. 

- El resum i calendari de treball descrit en el projecte. 

- La innovació en el camp de la recerca. 

- La quantitat sol·licitada. En el cas de projectes amb un pressupost total 

superior al límit concedit es demanarà un informe resum d’altres fonts de 

finançament. Es valorarà positivament comptar amb cofinançament 

provinent d’altres fonts. 



La Comissió d’Activitats podrà demanar informació complementària i convocar al 

candidat si ho considera necessari. 

La Comissió d’Activitats es reserva el dret de declarar la convocatòria deserta. 

Podran optar-hi: 

Totes aquelles persones majors d’edat o entitats que així ho desitgin i alumnes 

dels centres escolars del barri, en aquest cas representats pel tutor o director de 

l’escola i la dotació econòmica anirà destinada a l’escola que ho presenta. 

Requisits: 

En cas de que el projecte presentat sigui escollit i de quantitat igual o superior a 

1.000 euros, el sol·licitant no podrà presentar un nou treball fins passades dues 

convocatòries. 

Es poden presentar tants projectes com es vulgui, però només en podrà ser 

seleccionat un de la mateixa persona. Amb la presentació de sol·licitud s’haurà 

d’incloure:  

• Currículum Vitae (màxim 3 pàgines).  

• Memòria del projecte: Descripció detallada del projecte; pressupost total 

detallant les diferents despeses amb la quantitat que es sol·licita, i en el 

cas de ser un projecte de pressupost superior als 3.000 euros i tenir altres 

fonts de finançament, especificar la quantitat que es sol·licita a la CB1761 

i resum detallat de les altres fonts; calendari de les fases de treball on 

s’inclogui la presentació final.  

Terminis:  

Els projectes s’han d’enviar per correu electrònic i en format pdf a 

info@casabarceloneta1761.cat, juntament amb el full de sol·licitud omplert i 

escanejat que serà segellat, datat i tornat al sol·licitant com a justificant de 

lliurament. 

Les dates de presentació dels projectes seran del 3 de maig al 15 de juny del 

2021. 

Els projectes rebuts hauran de ser valorats per la Comissió d’Activitats i escollits 

els guanyadors la primera quinzena de juliol del 2021. El resultat es farà públic a 

la pàgina web i xarxes socials de la CB1761, a més de cartells al mateix 

equipament. Els projectes seleccionats es duran a terme durant l’any 2022, 

sempre que cap circumstància extraordinària impedeixi complir el calendari 

previst. 

Difusió i drets d’autoria: 

La CB1761 es compromet a fer promoció dels projectes guanyadors a través 

dels seus canals de difusió físics i digitals. 

Els drets d’autoria pertanyeran a l’autor o autora dels projectes, tot i que la 

CB1761 gaudirà de drets d’exposició durant 1 any. En l’actualitat i en el futur, les 



reproduccions totals o parcials del projecte, en format físic o 

digital, hauran d'incloure l’expressió “amb el suport de” juntament amb els logos 

del Districte de Ciutat Vella i de la CB1761. 

Pagament: 

Els pagaments es realitzaran per transferència bancària posteriorment a la 

presentació de les factures justificants de les despeses. Si així s’acorda, es podrà 

avançar el pagament total o parcial de la factura per complir amb el calendari del 

projecte. 

Justificació:  

Les persones o entitats responsables de cada projecte hauran de signar un 

Conveni. Un cop finalitzats els projectes, siguin de la quantia que siguin, s’haurà 

de presentar una memòria d’actuació i econòmica. En cas d’incompliment del 

projecte tal i com s'havia pactat, s’haurà de retornar íntegrament l’ajut rebut o 

una part proporcional que s’hagi rebut prèviament. 

El material estarà a disposició de la CB1761 durant la durada del projecte. Un 

cop transcorreguts 2 mesos des del final del projecte, les persones o entitats 

responsables s’hauran de fer càrrec de recollir i emportar-se el material 

emmagatzemat a la CB1761. 

 


