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1.- Objecte dels premis. 
 

Els premis del Consell Municipal d’Immigració de Barcelona – CMIB – consisteixen en: 

 
 Un Premi que 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 i l’assoliment de la plena ciutadania de les persones immigrades, així 

com per afavorir la diversitat, la convivència i 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.

 Una Menció especial, instituïda el 2010, que té per objecte reconèixer públicament 

una entitat que sigui necessàriament membre del Consell Municipal d’Immigració, i 

que durant l’any de publicació de les bases hagi destacat per la seva participació 

activa, col·laboració i contribució a l’entesa en el Consell.

 
El premi s’atorgarà a 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 migrades i en la temàtica 

acordada pel CMIB per l’any 2022: 

 
Participació institucional i política 

 
La Menció especial és escollida entre els membres del CMIB. 

 

 
2.- Participants en el Premi 

 

Podran presentar projecte al Premi les persones físiques, els grups, les associacions 
i/o altres entitats sense ànim de lucre amb seu social a Barcelona; entitats o grups 
amb delegació sempre que tinguin activitat a la ciutat de Barcelona; i persones 
físiques, grups o entitats que tot i no tenir seu o delegació a la ciutat acreditin que els 
seus projectes tenen impacte en la població de Barcelona. 

 
Les entitats o grups que presentin candidatura al premi han de tenir en compte   que 

han de respondre a les següents condicions, que caldrà acreditar en cas de rebre el 

premi: 

 
- En el cas d’entitats, estar legalment constituïdes i actives, inscrites en el registre 
públic corresponent; trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i fiscals, i d’altres 
requisits especificats a la base 7. 

BASES ESPECÍFIQUES PER A L’ATORGAMENT DELS PREMIS DEL 
CONSELL MUNICIPAL D’IMMIGRACIÓ DE BARCELONA. 

CONVOCATÒRIA ANY 2022 
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- 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 acrediti que 
n’ostenta la representació a partir de la declaració signada per un nombre mínim de 
cinc persones integrants del grup. Addicionalment, caldrà acreditar l’existència del grup 
durant l’any anterior al de la convocatòria a partir de registres d’activitat (web o perfils 
de xarxes socials i volum d’activitat en les mateixes; programes de diferents 
d’activitats, etc.). 

 
- Experiència en l’àmbit de la immigració. 

 
- Que el projecte presentat no serà igual o similar a d’altres de la mateixa entitat o grup 
amb els que l’Ajuntament ja col·labori (conveni, subvenció o contractació); essent 
coherent amb la Normativa general reguladora de subvencions de l’Ajuntament de 
Barcelona de 17.12.2010. 

 

 
3.- Característiques dels projectes candidats al Premi 

 

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, refugiades, o de 

rerefons migratori, en tots els àmbits de la vida ciutadana de Barcelona, en la temàtica 

escollida per a l’any 2022: Participació institucional i política de les persones migrades. 

 
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 han de tenir les característiques següents: 

 
 Es valoraran preferentment projectes o activitats específiques de l’entitat o grup 

que ho presenti, que encaixin amb les finalitats i criteris de valoració formulats en 

el punt 5 de les presents bases, més que no pas el treball global de l’entitat en la 

temàtica de referència. 

 Han de ser projectes iniciats en el mateix any o projectes de continuïtat iniciats en 

anys anteriors, han d’estar-se desenvolupant en el moment de la convocatòria o 

amb previsió d’inici dins l’any, en cap cas poden ser projectes acabats, ni tampoc 

no iniciats en el moment del lliurament del premi. 

 Han de materialitzar-se en accions concretes. 

 Han de dur-se a terme a la ciutat de Barcelona si són accions presencials i ser 

d'aplicació pràctica a escala de ciutat o de districte. Si són accions virtuals, es 

tindran en consideració sempre i quan tinguin impacte directe a la ciutadania de 

Barcelona. S’entén que els projectes tenen aquest impacte quan més del 50% de 

les persones usuàries o beneficiàries del projecte resideixen a Barcelona. Aquest 

últim extrem s’acreditarà tal com s’especifica al punt 7 d’aquestes bases. 

 El llenguatge i continguts hauran de ser respectuosos amb la igualtat de gènere, 

els drets humans, els drets de ciutadania, els drets de la infància, els drets dels 

animals i no incorporar valors que atemptin contra la dignitat humana ni es puguin 
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interpretar com una discriminació per raons d’origen ètnic o nacional, raça, 

ideologia, creences religioses, llengua, posició socioeconòmica, orientació sexual, 

identitat i/o expressió de gènere, discapacitat, salut o qualsevol altre motiu o 

condició. 

 

 
4.- Procediment de concessió dels premis 

 

El procediment de concessió del Premi Consell Municipal d’Immigració 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 2022 del premi Consell Municipal d’Immigració s’estableix que es 

premiarà a projectes o treballs que hagin destacat o siguin d’especial interès per a 

l’assoliment dels objectius de plena ciutadania real i orientats a promoure la 

participació institucional, ciutadana i política de les persones migrades i racialitzades. 

 
El Consell d’immigració ha escollit aquest tema en tant que encara no es visibilitza la 

diversitat de la ciutat a espais d’incidència i participació política i institucional de les 

persones migrades tot i que actualment tenim un percentatge que volta el 30% de 

població migrada a Barcelona. És imprescindible que aquesta diversitat estigui també 

present en espais de participació política i institucional per aconseguir una ciutat amb 

igualtat efectiva de drets i oportunitats. 

 
Per participació política i institucional s’entén: 

 
- La implicació en espais de presa de decisió a nivell municipal, tant de districte com 

de ciutat (consells de barri, taules tècniques, consells sectorials de ciutat...) 

- L’exercici del dret de vot actiu i passiu 

- La utilització d’altres mecanismes de participació política per promoure canvis en 

la legislació, com podria ser una Iniciativa Legislativa Popular 

- La participació i lideratge de les persones migrades i/o refugiades a moviments 

socials que impulsen campanyes d’incidència política 

- La participació de les persones migrades i/o refugiades en la presa de decisions 

en projectes associatius, de participació ciutadana i/o espais comunitaris de ciutat 

que promouen el desenvolupament comunitari, el desenvolupament local i els 

drets humans de les persones migrades, amb projecció política a nivell municipal 

com de ciutat.  

 
Es valorarà que els projectes o treballs incloguin accions i estratègies per a la defensa 

dels drets, la igualtat d’oportunitats respecte a la participació política i institucional, per 

facilitar la visibilització, l’autoorganització i l’apoderament de les persones migrades, 
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refugiades o racialitzades i entitats que les representen, a fi d’assolir aquests 

objectius; o que contribueixin activament a la sensibilització, la prevenció, la denúncia 

i la lluita contra qualsevol forma de racisme, discriminació o exclusió en aquest àmbit 

concret de participació política i institucional. 

 
a) Es valoraran projectes realitzats per persones migrades, refugiades o racialitzades. 

Projectes que treballin en estratègies per a la promoció de la participació política i 

institucional, en la incidència social i en la visibilització de les aportacions de les 

persones o col·lectius de persones migrades a la ciutat 

 
Es valorarà també que tingui en compte i s’adeqüi a la mesura de govern Participació 

Diversa, aprovada per l’Ajuntament de Barcelona el 2018, i els seus principals 

objectius: 

 Reconèixer i fer visible la diversitat cultural reforçant la participació de persones 

d’orígens i contextos culturals diversos i les seves agrupacions en els canals de 

participació que l’Ajuntament de Barcelona posa a disposició de la ciutadania 

 Aprofundir en el coneixement de les realitats i necessitats socioculturals a l’entorn 

de la participació ciutadana i contribuir al foment d’espais d’autonomia i 

d’autoorganització d’aquests col·lectius, a partir d’un treball conjunt amb actors 

d’orígens i contextos culturals diversos. 

 Enfortir la capacitat del personal municipal i d’altres agents al servei de 

l’Ajuntament per incorporar, de manera activa, la interculturalitat en les actuacions 

dirigides a promoure la participació ciutadana i la mediació intercultural 

 Facilitar l’exercici dels drets polítics de les persones residents a la ciutat de 

Barcelona 

 
b) En el procés de valoració dels projectes, el jurat tindrà en compte els criteris 

següents, que s’avaluaran de manera individual segons la valoració que s’indica, amb 

un màxim total de 10 punts: 

 
A. Criteris específics en relació a la temàtica i objectius acordats pel CMIB per 

a l’any: 

Adequació a l’objectiu i finalitats que s’estableixen en la base 5.a). El Jurat 
atorgarà un màxim de 3 punts atenent a que el projecte respongui a algun o més 
d’un dels següents aspectes o criteris, entre d’altres possibles, i es valori la 
qualitat i excel·lència en el seu disseny i desenvolupament: 

 
1. ACCIONS DE FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ DIVERSA EN ESPAIS ON 

HABITUALMENT NO LA TROBEM I VISIBILITZACIÓ DE LES 

APORTACIONS DE LES ENTITATS DE PERSONES MIGRADES O 

RACIALITZADES, I PERSONES MIGRADES O RACIALITZADES 

ACTIVISTES, PER LA TRANSFORMACIÓ. Qualsevol projecte o acció de 

sensibilització, informació, difusió, intervenció en grups o comunitats, que 

contribueixi a detectar indicis, promoure el coneixement de drets i recursos, o 

a crear consciència per fomentar la participació de les persones migrades i 

racialitzades i visibilitzar les seves aportacions i d’aquesta manera contribuir a 

prevenir el racisme o qualsevol de les formes de discriminació esmentades. 
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Projectes de diversa índole, incloent la comunicació, que facin incidència 

social i s’adrecin a promoure la igualtat i combatre la competència pels 

recursos, afavorint aliances, cooperació i missatges en positiu, anàlisi i 

autoavaluació. 

 
2. ACCIONS DE GARANTIA I ACCÉS ALS DRETS. Projectes o accions que 

ofereixin, coneixement, apoderament i acompanyament per promoure la 

participació de persones o col·lectius migrants o racialitzats a espais de 

participació política i institucional. Iniciatives per a la defensa del dret a la 

participació política i institucional, el dret a vot o que promoguin campanyes 

d’incidència política mitjançant eines com podrien ser una ILP o altres 

mecanismes de participació que s’impulsin des de moviments socials liderats 

per persones migrades i refugiades. 

 
3. ACCIONS PROPOSITIVES DE TRANSFORMACIÓ. Per posar en valor 

aquells projectes, iniciatives i estratègies que afavoreixin la transformació 

comunitària en determinats contextos (veïnatge, comunitat educativa....), i 

que promoguin la participació diversa en la presa de decisions mitjançant l’ús 

creatiu i actiu de tecnologies, la facilitació lingüística i en xarxes socials, i que 

s’adrecin a fomentar la participació diversa a espais d’incidència, siguin 

associatius o institucionals. 

 
4. CONEIXEMENT I RECERCA. Projectes i treballs que aporten coneixement i 

recerca sobre la realitat en aquest àmbit, en qualsevol dels aspectes 

assenyalats, especialment en relació a la participació de les persones 

migrades a diferents espais de participació institucional i política. 

 
5. ALTRES. Altres iniciatives, accions i estratègies que donin resposta a 

l’objectiu i finalitats recollits a la clàusula 5a. 

 
B. Especificitat, transversalitat, treball en xarxa, interculturalitat, participació 

diversa i perspectiva interseccional, amb un màxim de 3,5 punts, concretats 

de la manera següent: 

1. ESPECIFICITAT. Es valoraran preferentment projectes o activitats 

específiques de l’entitat o grup que ho presenti, que encaixin amb les finalitats 

i criteris de valoració formulats en el punt 5 de les presents bases, més que 

no pas el treball o tasca global de l’entitat com a conjunt. Es valorarà l’ajust 

als criteris específics i als aspectes tècnics, destacant l’impacte del projecte 

específic en la temàtica de referència. Fins a 1 punt. 

 
2. TRANSVERSALITAT I XARXA. Es valoraran estratègies i pràctiques 

col·laboratives, transversals i de treball en xarxa: que impliquin diferents 

agents i comunitat, promoguin la coresponsabilitat i accions coordinades cara 

la transformació de les condicions en aquest àmbit, i complementin l’acció de 

l’administració. Fins a 1 punt. 

 
3. INTERCULTURALITAT I DIVERSITAT. Es valoraran estratègies i pràctiques 

que incloguin la participació diversa i interculturalitat en l’abordatge de la 
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intervenció, en el disseny, implementació i avaluació del projecte, tenint en 

compte les eines, adaptacions i criteris que l’afavoreixen: aspectes lingüístics, 

valors culturals, horaris, formats i espais, conciliació, adaptació al context, 

motivació i significació de la participació, entre d’altres. Fins a 0,75 punts. 

 
4. INTERSECCIONALITAT. Es valoraran estratègies que abordin la temàtica 

des d’una perspectiva interseccional, analitzant i tenint en compte les diverses 

formes de discriminació existents i com interactuen entre elles, abordant la 

diversitat a la ciutat i l’atenció a les desigualtats múltiples que afecten per raó 

d’origen nacional o ètnic, situació administrativa, gènere, classe, edat, religió, 

diversitat funcional, identitat, orientació sexual o qualsevol altre superposició 

de diferents formes de discriminació. Fins a 0,75 punts. 

 

C. Generals, perspectiva de gènere i immigració, amb un màxim de 3,5 punts. 

1. Concreció, qualitat, coherència i viabilitat tècnica i econòmica de la proposta 

efectuada. Fins a 1 punt. 

 
2. Sostenibilitat en el temps del projecte plantejat o l’actuació realitzada. Fins a 

0,5 punts. 

 
3. Innovació metodològica o estratègica. Fins a 0,25 punts. 

 
4. Posar el focus en la perspectiva de gènere. Fins a 0,5 punts. 

 
5. Iniciatives realitzades i presentades per part d’entitats o grups de persones 

migrades. Fins a 0,75 punts. 

 
6. Valoració global. Fins a 0,5 punts. 

 
En el cas que cap proposta arribi a un mínim de 4 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 base 7ena i 

següents de les bases generals d’atorgament del premi. 

 
El Jurat serà competent per fer la proposta del projecte o treball guanyador del premi: 

en base al resultat de la puntuació atorgada pels seus membres seguint els criteris 

indicats, es reunirà per a la deliberació adoptant els seus acords per majoria. Resoldrà 

el president o presidenta del CMIB. 

 
La notificació tindrà lloc en la data del seu lliurament.
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7.- Termini i documentació necessària per a la presentació de sol·licituds, i 

requisits de les entitats o persones beneficiàries. 
 

 

A. Sol·licitud de participació 

 
El termini de presentació de propostes pel premi començarà el dia següent a la 

publicació d’aquesta convocatòria al BOPB i finalitzarà el 14 d’octubre del 2022. 

 
La documentació es podrà presentar a qualsevol de les oficines del Registre General 
dels districtes, gerències o instituts. 

 
Per als subjectes obligats de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de 
procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, és obligatori 
presentar la sol·licitud a través de la seu electrònica de l’Ajuntament 
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca, seguint les 
instruccions indicades en aquest portal de tràmits. 

 

En el cas de persones físiques, i sense perjudici del que disposa l’article 16 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les Administracions 
Públiques, aquests documents es podran presentar també a qualsevol de les oficines 
del Registre General dels districtes, gerències o instituts. 

 
Els models de sol·licitud i memòria del projecte estaran disponibles i es podran 
descarregar de la seu electrònica de l’Ajuntament de Barcelona a l’adreça 

 
https://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/premis 

 

També es podrà consultar des del web del Consell Municipal d’Immigració a l’enllaç 
https://ajuntament.barcelona.cat/consell-municipal-immigracio/ca/premi-consell- 
municipal-dimmigracio-de-barcelona 

 

En cas de presentació presencial al registre de les Oficines d’Atenció Ciutadana 
(OAC) cal demanar cita prèvia a través de la pàgina web 
ajuntament.barcelona.cat/cita; trucant al 010; o, a través del mòbil 
barcelona.cat/tramitsalmobil. 

 
Documentació a presentar: 

 
1. La sol·licitud, segons model disponible a l’enllaç indicat 

 
2. Declaració responsable de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i 

fiscals o de justificació indicades en l’apartat B. 

 
3. Memòria explicativa del projecte o treball candidat al premi, amb les activitats 

i tasques realitzades o en procés o previsió immediata 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 les adreces indicades 

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca
https://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/premis
https://ajuntament.barcelona.cat/consell-municipal-immigracio/ca/premi-consell-municipal-dimmigracio-de-barcelona
https://ajuntament.barcelona.cat/consell-municipal-immigracio/ca/premi-consell-municipal-dimmigracio-de-barcelona
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4. Documentació administrativa. En cas d’entitats, la presentació de la 

sol·licitud al Premi implica la inscripció de l’Entitat al Fitxer General d’Entitats 

Ciutadanes, titularitat de l’Ajuntament de Barcelona, gestionat pel Departament 

d'Associacionisme i Iniciativa Ciutadana- Direcció de Serveis d'Acció 

Comunitària. 

 

D’acord amb la normativa, Llei Orgànica 3/2018, de 5 desembre, de protecció 

de dades personals i garantia dels drets digitals, us informem i en tramitar 

aquest document consentiu, que les vostres dades personals siguin tractades 

per l’Ajuntament de Barcelona amb la finalitat de resoldre el premi sol·licitat 

(tractament 0334-Gestió de Subvencions). Tret d’obligació legal, les vostres 

dades no seran cedides a tercers. Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les 

vostres dades, així com altres drets sobre les mateixes. Podeu consultar 

informació addicional sobre aquest tractament i sobre protecció de dades a 

www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades. 

 
Les vostres dades seran eliminades un cop complertes les obligacions legals 

derivades de la gestió de l’activitat. 

 

Així mateix, en compliment de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació 

34/2002 d’11 de juliol, us indiquem que en informar el camp correu electrònic o 

telèfon mòbil ens autoritzeu a emprar aquests mitjans per la realització de 

comunicacions directament relacionades amb la finalitat indicada. 

 
En cas de persones físiques, grups o entitats que no tenen seu o delegació a la 

ciutat, cal aportar acreditació de l’impacte directe de les seves activitats o 

accions a la ciutadania de Barcelona amb informació recollida en formularis 

d’inscripció, domicili consignat en xarxes socials o qualsevol altre mitjà. 

 
 

B. Entitats o persones beneficiàries 
 

Documentació relativa a l’entitat o persona beneficiària del premi o la menció 
especial: 

 

 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). O fotocòpia del NIF de la persona representant, en cas de persones 

físiques, grups o entitats que no tenen seu o delegació a la ciutat.

 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).

 En cas de grups, empadronament de la persona que actuï com a representant del 

grup. Si no està empadronada a Barcelona, declaració signada per un nombre 

mínim de cinc persones integrants del grup conforme la persona ostenta la 

representació (d’acord a la Base 2). 

 Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i fiscals amb l'Ajuntament de 

Barcelona i l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), així com també 

https://ajuntament.barcelona.cat/participaciociutadana/ca/fitxer-entitats/llistat?n=comissions%2B&d&b&s
https://ajuntament.barcelona.cat/participaciociutadana/ca/fitxer-entitats/llistat?n=comissions%2B&d&b&s
http://www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades
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amb la Seguretat Social (TGSS), l’Institut Municipal d’Hisenda (IMH) i la resta 

d'Administracions; i haver justificat, en el termini previst, qualsevol 

subvencióanteriorment atorgada per l'Ajuntament de Barcelona i les seves entitats 

municipals. 

 

S’estableix un termini màxim de 30 dies naturals, a partir de l’endemà de l’acte públic 

de lliurament dels premis, perquè totes les entitats i les persones premiades entreguin 

a l’organització la documentació requerida per poder cobrar els premis atorgats. En 

cas que no es rebi aquesta documentació en el termini establert, quedarà sense efecte 

el lliurament del premi. 

 

 
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: 

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

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

del Consell 

c. 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, no es fa sol·licitud de la Menció sinó que són les 

entitats del Consell les que voten l’entitat mereixedora de la Menció Especial, que 

s’atorga a l’entitat més votada. 

Així, en el context del darrer Plenari ordinari de l’any, les entitats que hi participin 

podran emetre el seu vot, sigui per mitjans digitats o sigui a través 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, es procedirà al 

recompte de vots per part de la Presidència i vicepresidència del Consell Municipal 

d’Immigració, o les persones que les representin, juntament amb la Secretaria del 

Consell. 

Si es produís un empat, el Premi s’atorgarà a l’entitat que no l’hagi obtingut en els 

darrers dos anys, i si es manté l’empat, el premi es repartirà a parts iguals entre les 

que compleixin aquesta condició. 
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10.- Quantia i lliurament del premi i de la menció especial 
 

La dotació econòmica del Premi del Consell Municipal d’Immigració està fixada en 

7.000,00 €. La dotació econòmica de la Menció especial, en 2.000,00 euros. 

 
Aquestes dotacions aniran amb càrrec a la partida 0200 48101 23252 del pressupost 

corresponent a 2023. 

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

mateix dia. 


