
8è PREMI CONSELL MUNICIPAL
D’IMMIGRACIÓ DE BARCELONA

CONVOCATÒRIA 2016



Aquest document és un resum de les bases del 8è premi del Consell 
Municipal d’Immigració de Barcelona. Conté, a més, información d’interès 
per a la presentación de candidatures.

Podeu accedir a les bases publicades al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona (BOPB) a través del web barcelona.cat/novaciutadania.



PRESENTACIÓ
El Consell Municipal d’Immigració és l’òrgan principal de 
participació i consulta de les persones immigrades a la ciutat. 

Un dels objectius del pla de treball del Consell és reconèixer 
públicament a través d’un premi la feina duta a terme  
per una entitat o un projecte en l’àmbit de la immigració.

Aquest premi 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 2016 s’estableix que es premiarà a entitats 
o projectes que hagin treballat estratègies econòmiques i 
laborals des d’una perspectiva de diversitat que afavoreixen  
la inclusió de les persones immigrades.



OBJECTIUS
Amb aquest premi es pretén:

•  Reconèixer públicament la feina feta per una entitat o projecte en l’àmbit 
específic de la convocatòria.
• 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 jurídica amb la seu social a la ciutat de 
Barcelona, el treball o projecte de la qual hagi estat orientat cap a estratègies 
econòmiques i laborals des d’una perspectiva de diversitat que 
afavoreixen la inclusió de les persones immigrades.
 
Els aspirants o candidatures proposades, hauran d’acreditar la tasca realitzada per 
tal d’assolir tots o qualsevol dels objectius que es detallen en l’apartat dels Criteris 
de valoració. 

REQUISITS
Les persones jurídiques que es presentin s’han de trobar al corrent dels seus 
tributs i obligacions amb la seguretat social, si s’escau. S’han de trobar constituïdes 
legalment i estar inscrites al registre públic corresponent. 

En el cas de ser proposada, els requisits de solvència es requeriran si se li atorga el 
premi.

CRITERIS DE VALORACIÓ
Per la convocatòria 2016 del Premi Consell Municipal d’Immigració s’estableix que 
es premiarà a entitats o projectes que hagin treballat estratègies econòmiques i 
laborals des d’una perspectiva de diversitat que afavoreixen la inclusió de 
les persones immigrades.

El premi s’atorgarà a la candidatura que obtingui la major puntuació en aplicació 
dels criteris següents:

1. Associacionisme, economia col·laborativa i treball en xarxa, amb un 
màxim de 15 punts.

a) Iniciatives que fomenten estratègies econòmiques i laborals de les persones 
immigrades fonamentades en  l’economia col·laborativa  i el treball en xarxa, 
fins a 5 punts.

b) Iniciatives que fomenten la participació de les persones immigrades en les 
economies comunitàries no monetaritzades (Xarxes d’intercanvi, bancs dels 
temps...), fins a 5 punts.

c) Iniciatives econòmiques del teixit associatiu immigrant per generar recursos 
per portar a terme projectes amb valor social, fins a 5 punts.

2. Inserció laboral des de la diversitat i igualtat d’oportunitats, amb un 
màxim de 15 punts.

a) Iniciatives que fan de la diversitat un valor positiu com a element de millora 
de la gestió empresarial, al mateix temps que d’ampliació dels drets laborals 
i de promoció professional del conjunt dels treballadors i les treballadores de 
l’empresa. fins a 5 punts.

b) Iniciatives econòmiques i laborals que generen oportunitats d’ocupació de 
qualitat per a les persones immigrades, fins a 5 punts.

c) Iniciatives econòmiques i laborals que treballen amb persones immigrades de 
col·lectius vulnerabilitzats, fins a 5 punts.

3. Transformació, cohesió social i territori, amb un màxim de 15 punts.

a) Iniciatives econòmiques i laborals que busquen la transformació social des de 
la diversitat, fins a 5 punts.

b) Iniciatives econòmiques diverses que treballen la inserció laboral de les 
persones immigrades des d’una perspectiva de territori (barri /districte), fins a 5 
punts.

c) Iniciatives que donen visibilitat a la diversitat d’estratègies econòmiques i 
laborals de les persones immigrades com un factor que construeix, enriqueix i 
cohesiona la ciutat, fins a 5 punts.

4. Iniciatives que contemplin qualsevol dels criteris establerts en els punts 1, 2 i 3 
com a iniciatives de persones immigrades (5 punts).



PREMI
La dotació econòmica del premi és de 6.000 euros.

PRESENTACIÓ DE LES PROPOSTES: 
FORMULARI I DOCUMENTACIÓ
Heu d’omplir el formulari que trobareu a la pàgina web barcelona.cat/
novaciutadania. 
Un cop omplert correctament l’heu de guardar i imprimir, i aquest serà el document 
de sol·licitud per presentar.

Documentació que cal presentar juntament amb el formulari.

1. De qui presenta la candidatura:
a) Si és una persona: fotocòpia del NIF, NIE o passaport.
b) Si és una entitat: fotocòpia del NIF de l’entitat.

2. De la candidatura que es presenta:
a) En el cas que es proposi el premi pel treball d’una persona jurídica s’haurà 
d’acreditar la seva personalitat i la capacitat d’obrar. 
- S’ha d’aportar una còpia compulsada de l’escriptura o document de constitució, 
de modificació, estatuts o acta fundacional de la persona jurídica i del representant 
legal (llevat que aquesta informació ja consti als arxius municipals o al 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.

b) En cas que es proposi el premi per un projecte concret d’una persona  jurídica, 
caldrà presentar una memòria explicativa del projecte, amb un màxim de cinc 
fulls a doble cara inclosa la portada. 

Les sol·licituds per optar al premi hauran de presentar-se a qualsevol punt 
de registre de l’Ajuntament de Barcelona (incloses les Oficines d’Atenció 
Ciutadana - OAC). Podeu consultar els punts de registre a barcelona.cat/
novaciutadania.

TERMINIS DE PRESENTACIÓ
El termini de presentació de propostes començarà el dia següent a la 
publicació d’aquesta convocatòria al BOP i finalitzarà el 31 d’octubre del 2016.

JURAT
El jurat estarà format per:

• Sr. Javier García Bonomi
• Sra. Teresa Crespo Julia
• Sra. Juana Martín Martín
• Sra. Remei Sipi Mayo
• Sr. Carles Solà i Serra
• Sr. Eduardo Rojo Torrecilla
• Sr. Jordi Via Llop

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 a 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’una candidatura per a la concessió del premi, entitat jurídica o 
projecte, implica l’acceptació d’aquestes bases.

ACTE DE LLIURAMENT
L’acte de lliurament es realitzarà el mes de desembre. En el transcurs de l’acte es 
presentarà un vídeo recull amb algunes de les propostes presentades. El criteri de 
selecció anirà a càrrec de la secretaria del Consell i del jurat.

PER A MÉS INFORMACIÓ
Secretaria del Consell Municipal d’Immigració de Barcelona
Passeig de Sant Joan, 75 / Tel. 93 256 46 28
consellimmigracio@bcn.cat 



ACATHI Associació Catalana per la 
Integració d’Homosexuals, Bisexuals  
i Transsexuals immigrants

ACESOP Associació Cultural 
Educativa i Socialoperativa de dones 
pakistaneses

ADIS Associació de Dones Immigrants 
Subsaharianes

ASOCASCOL Asociación Casal 
Colombiano

Asociacion Amistad de las Mujeres 
Filipinas

Asociación Cultural “Los Ríos”  
en Catalunña

Asociación Cultural Social y Arte 
Culinario de Honduras y amigos

Asociación de Ecuatorianos  
en Catalunya

Asociación de la Comunidad 
Dominicana en Catalunya

Asociación de Mujeres E’WAISO 
IPOLA

Asociación Identidad Cultural 
Ecuatoriana Sin Fronteras

Asociacion Intercambio Cultural  
Chino-España

Asociacion Intercultural  
Latinoamericana Dosmundosmil

Asociación Paisanos de Zhejiang  
en Catalunya

Asociación Uruguayo Catalana  
“Los Botijas”

ASOCROM Associació Romanesa  
de Catalunya

Associació Catalana de Residents 
Senegalesos

Associació Catalunya-Líban

Associació Cultural Mexicano 
Catalana (MEXCAT)

Associació d’Ajuda Mútua 
d’Immigrants a Catalunya  
(AMIC - UGT)

Associació de Treballadors 
Pakistanesos

Associació Shur Rong Academia 
Cultural de Bangla Desh

Associació Socio Cultural IBN 
BATTUTA

Associació Sòciocultural La Formiga

ATIMCA Associació de treballadors 
immigrants marroquins a Catalunya

Càritas Dioscesana de Barcelona

Casa Eslava

CC.OO. de Catalunya - Migracions

CEAR Comissió Catalana d’Ajuda  
al Refugiat

Centro Boliviano Catalán

Centro Cultural de Ucrania 
en Catalunya

Centro Filipino - Tuluyan San Benito

Centro Peruano en Barcelona

CICTAEC Cámara Internacional  
de Comercio y Turismo Asociación 
Ecuatoriano Catalana

Col·legi Oficial Treballadors/es 
Socials

Confederació de Comerç 
de Catalunya

Consell de la Joventut de Barcelona

CREU ROJA Catalunya

FASAMCAT Federación de 
Asociaciones Americanas  
de Catalunya

FAVB Federació d’Associacions  
de Veïns i Veïnes de Barcelona

FEDEBOL (Federación de entidades 
bolivianas en Cataluña)

FEDELATINA (Federació d’entitats 
llatinoamericanes a Catalunya)

Federació d’entitats peruanes  
a Catalunya (FEPERCAT)

Federación Latina de Medios  
de Comunicación

Fundació Benallar

Fundació Migra Studium

Fundació Privada Servei Solidari  
per la Inclusió Social

Fundación Juan Pablo II

JOVECU Asociación de jóvenes 
ecuatorianos en Catalunya

Mujeres Palante

PIMEC Comerç

Red Solidària Argentina a Barcelona

SURT, Fundació de dones, Fundació 
Privada

TEAC - Taller ecuatoriano de arte  
y cultura

Xarxa 9 Barris Acull

ENTITATS MEMBRES DEL CMIB

barcelona.cat/novaciutadania
facebook.com/Bcn.cat

twitter.com/Barcelona_cat


