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CONVOCATÒRIA 2011

OBJECTIU
Amb aquest Premi es pretén:
• reconèixer públicament la feina feta per una entitat, projecte o persona per tal d’assolir la integració de les dones
immigrades en tots els àmbits de la vida quotidiana;

• promoure la visibilitat de les entitats del Consell Municipal d’Immigració;
• crear un espai d’intercanvi i de coneixement de bones pràctiques en matèria d’immigració.

PARTICIPANTS
Pot optar a aquest premi tota persona física o jurídica, empadronades o amb la seu social a la ciutat de Barcelona, i amb
residència a Espanya en cas de ser persona física,  el treball o projecte de la qual hagi estat orientada a l’assoliment de la
integració real de les persones immigrades en tots els àmbits de la vida ciutadana de Barcelona.
Els aspirants o candidats proposats, hauran d’acreditar la tasca realitzada per tal d’assolir totes o qualsevol dels
objectius següents: El foment i suport de l’associacionisme i de noves formes de participació de les persones
nouvingudes, la plena ciutadania de les persones immigrades i la interculturalitat.
Els projectes executats hauran de contemplar com a objectius bàsics tots o qualsevol dels especificats en el paràgraf
anterior.

REQUISITS
Les persones físiques i jurídiques s’han de trobar al corrent dels seus tributs i obligacions amb la seguretat social, si s’escau.
Les persones jurídiques s’han de trobar constituïdes legalment i estar inscrites al registre públic corresponent. 
En el cas de proposar un candidat, els requisits de solvència es requeriran si se li atorga el premi.

CRITERIS DE VALORACIÓ
Per la convocatòria 2011 del Premi Consell Municipal d’Immigració s’estableix que es premiarà a persones, entitats o
projectes que hagin treballat amb el sector poblacional de les dones immigrades.
El premi s’atorgarà a la candidatura que obtingui la major puntuació en aplicació dels criteris següents:
a) El foment i suport de l’associacionisme i de noves formes de participació de les dones nouvingudes. Es valorarà
especialment el treball realitzat per tal de:
· consolidar el moviment associatiu de les dones immigrants i la seva interacció amb el teixit associatiu en
general;
· augmentar el nivell de participació de les dones immigrades en les associacions de caràcter general.
b) La plena ciutadania de les persones immigrades. Especialment es valorarà el treball realitzat per tal de:
· fer visible la realitat i necessitats de les dones immigrades;
· portar a terme accions i/o serveis que facilitin la igualtat d’oportunitats 
i la ciutadania de les dones immigrades.

L’Ajuntament de Barcelona té com a òrgan principal de participació i consulta de les
associacions d’immigrants a la ciutat el Consell Municipal d’Immigració. 

Dintre del Pla de treball del Consell trobem l’objectiu de reconèixer a través d’un premi la
feina duta a terme per una entitat, un projecte o una persona en l’àmbit de la immigració.

El premi que presentem a continuació és, doncs, el compromís adquirit per l’Ajuntament 
de Barcelona amb el Consell Municipal d’Immigració, i pretén valorar principalment els
treballs o la feina feta per tal d’assolir la integració real de les persones immigrades. 

A la convocatòria 2011 s’estableix que es premiarà el treball portat a terme amb el sector 
poblacional de les dones immigrades.



c) La interculturalitat. Especialment es valorarà el treball realitzat per tal de:
· visibilitzar i reconèixer els bagatges culturals d’origen de les dones tenint en compte els aspectes comuns i
l’oportunitat d’interrelació entre col·lectius diversos;
· promoure espais i processos per fomentar vincles i interacció positiva entre les dones de diferents orígens.

PREMIS
La dotació econòmica del premi és de 6.000 euros.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR
1. Sol·licitud o formulari degudament complimentat, facilitat per la Secretaria del Consell Municipal d’Immigració.
2. Documentació relativa a la/es persona/es o entitat/s que presenta/en la candidatura:
a) Còpia del NIF, NIE o passaport de la persona que presenta la proposta
b) Si la presentació la realitza una entitat, caldrà còpia del NIF de l’entitat
3. Documentació relativa a la candidatura que es presenta:
a) En el cas que es proposi com a candidata una persona jurídica, caldrà la seva identificació mitjançant còpia
compulsada dels Estatuts i del nomenament del president o legal representant, llevat que aquesta informació 
ja consti als arxius municipals o registre d’entitats i no hagi estat modificada. Així mateix, s’haurà de presentar una
memòria explicativa de les tasques que s’han executat en l’àmbit objecte del premi, amb un màxim de cinc
fulls a doble cara inclosa la portada per a tots dos supòsits.

b) Si es proposa com a candidata al premi una persona física, s’haurà de presentar el seu currículum vitae així com una
memòria explicativa de les tasques que n’hagi executat en l’àmbit objecte del premi, amb un màxim de cinc
fulls a doble cara inclosa la portada per a tots dos supòsits.

c) En cas que es proposi el premi per un projecte concret, caldrà presentar-lo mitjançant un màxim de cinc fulls a
doble cara inclosa la portada. 

Les sol·licituds per optar al Premi hauran de presentar-se a qualsevol oficina del Registre General de l’Ajuntament de
Barcelona (inclosos els registres de districte).

TERMINIS DE PRESENTACIÓ
El període d’admissió de propostes és del 1 d’octubre de 2011 al 31 d’octubre de 2011.

JURAT
El jurat estarà format per :
• Sra. Huma Jamshed 
• Sr. Josep Maria Samaranch i Kirner 
• Sr. Ricard Zapata i Barrero 
• Sra. Manuel Lecha i Lecua 
• Sr. Josep Lluís Nvumba i Mañana 
• Sr. Arcadi Oliveras i Boadella 
• Sra. Verena Stolcke 
En cap cas les persones designades com a jurat podran presentar sol·licituds per a participar en l’atorgament dels
premis.
En tot cas, el jurat podrà demanar tota la informació complementària que consideri necessària en relació amb les
propostes presentades.
El veredicte es farà públic en el decurs d’un acte, la data i el lloc del qual s’anunciarà oportunament.

ACCEPTACIÓ DE LES BASES
La presentació d’un projecte per a la concessió del Premi implica l’acceptació d’aquestes bases.

PER A MÉS INFORMACIÓ:
Secretaria del Consell Municipal d’Immigració de Barcelona
Passeig Sant Joan, 75
Tel. 93 2564628
e-mail: consellimmigracio@bcn.cat o mgonzaleze@bcn.cat


