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Dilluns, 19 de juny de 2017

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Barcelona

ANUNCI de convocatòria per a l'atorgament dels premis del Consell Municipal d'Immigració de Barcelona

En compliment de l'Acord aprovat per la Comissió de Govern  de data 1 de juny de 2017,  s'aproven les bases i  la 
convocatòria  per a  la  presentació  de sol·licituds de subvencions segons els  criteris  i  condicions que a continuació 
s'indiquen i d'acord amb les Bases reguladores i la convocatòria que s'annexa seguidament:

BASES ESPECÍFIQUES PER A L'ATORGAMENT DELS PREMIS DEL CONSELL MUNICIPAL D'IMMIGRACIÓ DE 
BARCELONA, CONVOCATÒRIA ANY 2017.

1.- Objecte del premi.

El premi del Consell Municipal d'Immigració de Barcelona (CMIB) té per objecte el reconeixement de la feina realitzada o 
dels  projectes en curs que hagin destacat,  o  siguin d'especial  interès,  en l'àmbit  de la integració de les persones 
immigrades i de la cohesió social, d'acord amb les bases generals aprovades per l'Ajuntament de Barcelona, en data 12 
de juny de 2009, i  publicades al BOP núm. 145, de 18 de juny de 2009, modificades posteriorment per Decret  de 
l'Alcaldia de 10 de maig de 2010, publicat al BOP núm. 118 de 18 de maig.

El premi s'atorgarà a entitats o projectes que, d'acord amb els criteris fixats en aquestes bases, hagin destacat en 
l'assoliment  dels objectius que s'estableixen en referència amb el  treball  realitzat  amb el  sector poblacional  de les 
persones immigrades.

2.- Participants.

Podran presentar projecte les persones físiques, els grups, les associacions i/o altres entitats sense ànim de lucre amb 
seu social o delegació i amb activitat a la ciutat de Barcelona.

Caldrà reunir els següents requisits:

- Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i fiscals i de reintegrament amb l'Ajuntament de Barcelona i l'Agència 
Estatal d'Administració Tributària (AEAT) així com també amb la Seguretat Social (TGSS), l'Institut Municipal d'Hisenda 
(IMH) i la resta d'Administracions.

- Haver justificat, en el termini previst, qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l'Ajuntament de Barcelona i les 
seves entitats municipals.

- En el cas d'entitats, estar legalment constituïdes i actives, inscrites en el registre públic corresponent.

- En el cas de grups que no estan formalitzats jurídicament, i estan integrats només per persones físiques, caldrà que la 
persona que actuï com a representant del grup estigui empadronada a la ciutat de Barcelona.

- Experiència en l'àmbit de la immigració.

3.- Característiques dels projectes.

Poden optar a aquest premi tots els treballs o projectes orientats a l'assoliment de la integració i la plena ciutadania real  
de les persones immigrades en tots els àmbits de la vida ciutadana de Barcelona.

Hauran d'acreditar la tasca realitzada per tal d'assolir tots o qualsevol dels objectius especificats en el punt 5 d'aquestes 
bases.

Els projectes s'han d'haver iniciat al llarg dels dos anys anteriors a la data de convocatòria d'aquest premi, han de ser 
projectes en curs en aquell moment, i podran finalitzar fins a dos anys després de la data de convocatòria.
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4.- Procediment de concessió del premi.

El procediment de concessió del premi serà el que s'estableix a les bases generals, amb concurrència pública i les 
corresponents fases d'admissió, valoració i puntuació.

També es concedirà una Menció Especial mitjançant el procediment que s'estableix a les bases 8 i 9.

5.- Criteris d'atorgament del premi.

En la convocatòria 2017 del premi Consell Municipal d'Immigració s'estableix que es premiarà a projectes o treballs que 
hagin destacat o siguin d'especial interès en l'àmbit del treball de la llar i la cura de persones, des de la perspectiva de 
les persones immigrades.

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

1. Estratègies d'empoderament de les persones treballadores de la llar i les cures, amb un màxim de 15 punts.

- Iniciatives que afavoreixen la participació social i ciutadana de les treballadores de la llar i les cures, fins a 5 punts.

- Iniciatives que faciliten el coneixement sobre els seus drets a les treballadores de la llar i les cures, fins a 5 punts.

- Iniciatives que ofereixen formació professionalitzadora i contínua a les treballadores de la llar i les cures, fins a 5 punts.

2. Estratègies d'incidència social i de visibilització pel reconeixement del treball de la llar i les cures, amb un màxim de 
15 punts.

- Iniciatives que donen visibilitat al conjunt de contribucions del treball de la llar i la cura de persones en l'economia i la 
societat, tenint en compte qui les realitzen, fins a 5 punts.

- Iniciatives que incideixen en el teixit empresarial per afavorir unes relacions laborals equitatives i dignes en el treball de 
la llar i la cura de persones, fins a 5 punts.

-  Estratègies que aporten coneixement sobre la realitat del treball  de la llar i les cures, o que donen  visibilitat a la 
necessitat de trencar l'imaginari espai públic-productiu vs espai privat-reproductiu, fins a 5 punts.

3. Estratègies transformadores del marc econòmic i social del treball de la llar i de les cures, amb un màxim de 15 punts.

-  Iniciatives  que  impliquen  i  interpel·len  als  diferents  actors  (institucions  i  ciutadania)  en  la  transformació  de  les 
condicions de provisió del treball de la llar i les cures, fins a 5 punts.

- Iniciatives que proposen alternatives en la provisió del treball de la llar i de la cura per superar les desigualtats d'origen, 
des d'una perspectiva intercultural, fins a 5 punts.

-  Iniciatives que plantegen alternatives en l'organització del treball de la llar i les cures com a eix fonamental per a 
construir societats més igualitàries, fins a 5 punts.

4.  Iniciatives que contemplin  com a mínim un dels  criteris  establerts  en els  punts  1,  2  i  3  i  posin el  focus en la  
perspectiva de gènere (5 punts).

5. Iniciatives que contemplin com a mínim un dels criteris establerts en els punts 1, 2, 3 i 4 com a iniciatives realitzades i  
presentades per part d'entitats o grups de persones immigrades, (5 punts).

En el cas que cap proposta arribi al mínim de 15 punts, el jurat el declararà desert, i no es procedirà a l'atorgament de 
cap premi.

6.- Òrgans competents per a l'ordenació, instrucció i resolució del procediment de concessió del premi i termini en que 
serà notificat.

L'ordenació, instrucció, resolució i procediment d'atorgament es realitzarà d'acord amb el que estableix la normativa 
general reguladora de les subvencions i la clàusula 7ena i següents de les bases generals d'atorgament del premi. C
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El  Jurat  serà  competent  per  fer  la  proposta  del  projecte  o  treball  guanyador  del  premi,  i  resoldrà  el  president  o  
presidenta del CMIB.

7.- Termini per a la presentació de sol·licituds i documentació necessària.

El  termini  de presentació  de propostes començarà el  dia  següent  a la publicació  d'aquesta  convocatòria  al  BOP i 
finalitzarà el 10 d'octubre del 2017. La documentació s'haurà de presentar en el Registre d'entrada municipal, ubicat a 
qualsevol de les Oficines d'Atenció Ciutadana, i serà la següent:

-  Sol·licitud  degudament  complimentada,  disponible  al  web  http://ajuntament.Barcelona.cat/ca/informacio-
administrativa/premis

- Memòria explicativa del projecte o treball candidat al premi, amb les activitats i tasques que s'han executat en l'àmbit  
objecte del premi, amb un màxim de deu fulls (o cinc fulls a doble cara) inclosa la portada, i segons formulari (guió 
orientatiu)  disponible  a  http://ajuntament.Barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/premis i  al  web  del  Consell 
Municipal d'Immigració a l'enllaç.

http://www.bcn.cat/novaciutadania/arees/ca/consell_municipal/Premi_Municipal_Immigracio_de_Barcelona.html

- Documentació administrativa Relativa a l'entitat:

-  Fotocòpia del NIF de l'entitat (llevat que aquesta informació ja consti al Fitxer General d'Entitats Ciutadanes o altre 
fitxer municipal, cal que sigui documentació vigent).

-  Còpia compulsada de l'escriptura, document de constitució, modificació d'estatuts o acta fundacional de la persona 
jurídica i del representant legal (llevat que aquesta informació ja consti al Fitxer General d'Entitats Ciutadanes o altre 
fitxer municipal i no hagi estat modificada).

8.- Sobre la menció especial.

A proposta de la Comissió Permanent del Consell Municipal d'Immigració que va ser aprovada a la sessió plenària del 
Consell  celebrada el  dia  25 de  març de 2010,  es determina  que la  Menció especial  tingui  per  objecte reconèixer 
públicament una entitat que sigui necessàriament membre del Consell Municipal d'Immigració, i que durant l'últim any 
n'hagi destacat pels motius següents:

- Per la seva participació activa en les activitats i grups de treball del Consell.

- Per haver portat a terme accions o activitats en col·laboració amb altres entitats del Consell.

- Per haver contribuït a crear un bon clima de treball i d'entesa entre les entitats del Consell.

9.- Forma de determinació de la menció especial.

Es considera que són les pròpies entitats les que han de determinar quina és l'entitat que més ha aportat a la feina, la 
tasca i al treball en xarxa del Consell Municipal d'Immigració. Per aquest motiu, en l'últim Plenari ordinari de l'any, les 
entitats presents disposaran d'una butlleta.

amb totes les entitats del Consell. Cada entitat podrà emetre dos vots per entitats diferents, sense que es pugui votar a 
sí mateixa. Un cop efectuada la votació mitjançant entrega de la butlleta, es procedirà al recompte de vots per part de la 
Comissionada d'Immigració,  Interculturalitat  i  Diversitat,  el/la  vicepresident/a  del  Consell  Municipal  d'Immigració i  la 
Secretaria del Consell.

10.- Quantia i lliurament del premi i de la menció especial.

La dotació econòmica del Premi del Consell Municipal d'Immigració està fixada en 6.000,00 EUR. La dotació econòmica 
de la Menció especial, en 1.500,00 EUR.

El Premi i la Menció especial a una entitat del Consell es faran públics i es lliuraran el mateix dia.

Barcelona, 2 de juny de 2017
La secretària delegada, M. Isabel Fernández Galera

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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