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MODIFICACIÓ DE LES BASES DEL PREMI A LA SOLIDARITAT I LA 

COOPERACIÓ INTERNACIONAL 

Comparativa entre les bases aprovades pel consell de districte de 10 de juliol de 

2013 i les proposades l’any 2018 (s’indiquen en vermell els canvis més 

rellevants) 

Bases aprovades el 10/07/2013 Proposta 2018 
 

Preàmbul 
 

El Consell sectorial de Solidaritat i 
Cooperació celebrat el passat 17 de 
gener de 2013 va acollir la idea de crear 
un premi, amb l’objectiu que fos un 
reconeixement públic a la important 
tasca social que desenvolupen les 
entitats sense ànim de lucre i voluntaris 
del nostre Districte. 
Aquest premi està pensat per premiar 
els projectes d’ajut a les persones que 
duen a terme associacions, institucions i 
voluntaris encara que no pertanyin a cap 
col·lectiu i que el seu objectiu sigui 
treballar per millor les condicions de vida 
de les persones en risc d’exclusió social.  
 

El Consell Sectorial de Solidaritat i 
Cooperació Internacional va decidir crear 
un premi, amb l’objectiu que fos un 
reconeixement públic a la important tasca 
social que desenvolupen les entitats sense 
ànim de lucre i persones voluntàries del 
nostre Districte. 
Aquest premi va dirigit a les associacions, 
institucions i persones que duen a terme 
projectes que treballen per millorar les 
condicions de vida de les persones arreu 
del món. 
 

1a Objecte del premi 
 

El Districte de Sant Andreu convoca el 
premi a la Solidaritat i  la Cooperació 
Internacional, en reconeixement a la 
important tasca que duen a terme les 
entitats sense ànim de lucre i les 
persones a títol individual del Districte, 
valorant quins són els seus projectes 
actuals i quins són els resultats dels 
seus treballs, fonamentats amb la 
solidaritat i la cooperació internacional i 
fonamentada i compromesa amb la 
ciutadania més vulnerable. 
El premi es dirigeix tant als treballs que 
s’hagin realitzat durant l’any en curs o 
que encara s’estiguin desenvolupant i es 
valorarà el projecte i la trajectòria de 

El Districte de Sant Andreu convoca el 
Premi a la solidaritat i cooperació 
internacional, en reconeixement a la tasca 
que tiren endavant entitats i persones del 
Districte. S’hi valoraran els projectes 
actuals i els resultats de la seva feina, 
fonamentada en la solidaritat i la 
cooperació internacional i, alhora, 
compromesa amb la ciutadania més 
vulnerable.  
El premi es dirigeix tant als treballs que 
s’hagin dut a terme durant l’any en curs o 
que encara s’estiguin desenvolupant i s’hi 
tindrà en compte el projecte i la trajectòria 
de l’entitat o persona.  
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l’entitat o persona. 
 

2a Participants 
 

Podran optar al premi totes les entitats 
sense ànim de lucre i les persones 
físiques del Districte de Sant Andreu, 
que presentin projectes i promocionin 
actes relacionats amb la solidaritat i la 
cooperació, de conformitat amb allò 
previst a la base 1a. 
 
 

Hi podran optar entitats, sense ànim de 
lucre, i persones del Districte de Sant 
Andreu, que presentin projectes i 
promocionin actes relacionats amb la 
solidaritat i la cooperació, d'acord amb el 
que estableix la primera base. 
 
Les persones físiques i jurídiques 
candidates han d’estar al corrent del 
compliment de les obligacions tributàries i 
amb la Seguretat Social imposades per les 
disposicions vigents i no tenir cap deute 
amb l’Ajuntament de Barcelona. 
 

3a Premi 
 

El premi consistirà en el lliurament d’un 
objecte, placa o medalla 
commemorativa. 
El resultat de l’elecció del premiat serà 
comunicat directament a la persona o 
entitat escollida. 
El Districte es reserva la facultat de 
donar publicitat del veredicte i del 
lliurament del premi als mitjans de 
comunicació, les xarxes socials o 
qualsevol altra mitjà. 
 

El premi consistirà en el lliurament d’un 
objecte, placa o medalla commemorativa. 
El resultat de l’elecció del premiat serà 
comunicat directament a la persona o 
entitat escollida. 
El Districte es reserva la facultat de donar 
publicitat del veredicte i del lliurament del 
premi als mitjans de comunicació, les 
xarxes socials o qualsevol altre mitjà. 
 

4a Composició del Jurat 
 

El Jurat, presidit pel Regidor/a del 
Districte de Sant Andreu, o persona en 
que delegui, estarà composat pels 
següents vocals: 
-El/la Conseller/a Municipal de 
Solidaritat i Cooperació  
-El vicepresident del consell de 
solidaritat 
-Tres persones de reconeguda 
trajectòria en el camp de la solidaritat i la 
Cooperació Internacional, nomenades 
per resolució del Regidor del Districte 

El jurat, presidit pel regidor o regidora del 
Districte de Sant Andreu, o persona en qui 
delegui, estarà composat pels vocals 
següents: 
-El conseller o consellera de solidaritat i 
cooperació internacional 
-Tres persones de reconeguda trajectòria 
en el camp de la solidaritat i la cooperació 
Internacional, nomenades per resolució del 
regidor o regidora del Districte 
-El/La cap del Departament de Serveis a 
les Persones i Territori, o tècnic/a en qui 
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una vegada valorades les propostes de 
les entitats membres del Consell i dels 
Grups Municipals que es facin arribar. 
-El/la Cap del Departament de Serveis a 
les Persones i Territori, o tècnic en qui 
delegui, que actuarà com a secretari/ària 
del jurat. 
El jurat atorgarà el premi per majoria de 
vots, ostentant el president vot de 
qualitat en cas d’empat. 
El premi podrà declarar-se desert. El 
veredicte serà inapel·lable. 
 

delegui,  que exercirà la secretaria. 
 
 

5a Presentació de candidatures 
 

La data límit per a la presentació de 
candidatures a optar al premi finalitzarà 
el dia 15 d’octubre de cada any o el 
primer dia hàbil següent, en cas que 
aquest sigui festiu. 
Les candidatures s’hauran de presentar 
al Registre General del Districte, 
acompanyades d’un sobre tancat en el 
que consti el currículum amb els mèrits 
de l’entitat o persona candidata i els 
documents acreditatius corresponents.  
El projecte es presentarà en un sobre 
tancat amb la següent indicació: 
Premi de Solidaritat i Cooperació 
Internacional Districte de Sant Andreu 
Plaça Orfila, 1 
08030 Barcelona 
Districte de Sant Andreu 
 
A l’interior del sobre inclourà un altre 
sobre tancat amb la fitxa adjunta a les 
presents bases, indicant a l’exterior 
d’aquest el títol del projecte presentat. 
La presentació de la candidatura a 
aquest premi suposa acceptar aquestes 
bases. 
 

La data límit per a la presentació de 
candidatures a optar al premi finalitzarà el 
dia 15 d’octubre de cada any o el primer dia 
hàbil següent, en cas que aquest sigui 
festiu. 
Les candidatures s’hauran de presentar al 
Registre General del Districte, 
acompanyades d’un sobre tancat en el qual 
consti el currículum amb els mèrits de 
l’entitat o persona candidata,  i els 
documents acreditatius corresponents.  
El projecte es presentarà en un sobre 
tancat amb la substituir per indicació 
següent: 
Premi de solidaritat i cooperació 
internacional 
c/Segre, 24-32 
08030 Barcelona 
Districte de Sant Andreu 
 
A l’interior del sobre s’ha d’incloure un altre 
sobre tancat amb la fitxa que s’adjunta en 
aquestes bases. 
La presentació de la candidatura suposa 
acceptar aquestes bases. 
 

6a Constitució del Jurat 
 

El Jurat es constituirà, anualment, per 
resolució del Regidor/a del Districte de 

El Jurat es constituirà, anualment, per 
resolució del Regidor/a del Districte de Sant 



 
 
 
 

 
Districte de Sant Andreu 
Direcció de Serveis Generals 
Departament de Serveis Jurídics - Secretaria 
 

Pl. Orfila, 1 2a planta 
08030 Barcelona 
Tel. 932916930 
Fax 932916900 
www.bcn.cat/santandreu 
 

 

4 
 

Sant Andreu, abans el dia 15 d’octubre. 
 

Andreu, abans el dia 15 d’octubre. 
 

No existeix clàusula 7a 7a De les reunions i deliberacions 
 

 El Jurat es constituirà, anualment, per 
resolució del Regidor/a del Districte de Sant 
Andreu, abans el dia 15 d’octubre. 
El jurat prendrà la seva decisió un cop hagi 
valorat les propostes que facin arribar les 
entitats membres del Consell i grups 
municipals.  
El jurat atorgarà el premi de vots; en cas 
d’empat, el president té vot de qualitat. 
El premi es podrà declarar desert. 
 

8a Lliurament del premi 
 

El lliurament del premi es farà durant 
l’acte central de la Tardor Solidària que 
es celebra cada any i que es comunicarà 
amb suficient antelació a través de la 
pàgina web del Districte. 
 

El lliurament del premi es farà durant l’acte 
central de la Tardor Solidària que es 
celebra cada any i que es comunicarà amb 
suficient antelació a través de la pàgina 
web del Districte. 
 

9a Solució de Conflictes 
 

En cas de dubtes o interpretació de les 
Bases, serà d’aplicació la legislació 
administrativa pertinent. 
En aquests supòsits es resoldrà per 
decisió del president del jurat, que serà 
inapel·lable. 
 
 

En cas de dubtes en la interpretació de les 
bases, serà d’aplicació la legislació 
administrativa pertinent. 
En aquests supòsits es resoldrà per decisió 
del president del jurat, que serà 
inapel·lable. 
 

FITXA ADJUNTA 
 

FITXA PER EMPLENAR 
 

Títol del projecte:............................. 
Dades personals: 
Entitat:...................................NIF................. 
Nº Registre entitat...................................... 
Nom (president entitat o persona a títol 
individual)......................................... 
Cognoms:...................................... 
DNI............................................................. 
Adreça:................................Codi postal......... 
Telèfon/s de contacte:............/........... 
Correu electrònic................. 
  

Títol del projecte:............................................. 
Dades personals: 
Entitat:............................................NIF............ 
Núm. de registre de l’entitat........................... 
Nom del president o presidenta de l’entitat o la 
persona.................................................. 
Cognoms:........................................................ 
DNI................................................................... 
Adreça:......................Codi postal:.................. 
Telèfon/s de contacte................./.................... 
Correu electrònic............................................ 
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L’Ajuntament de Barcelona, sol·licita als 
seus usuaris dades de caràcter 
personal: nom, cognoms, adreça, etc. 
per tal de poder realitzar la tramitació 
sol·licitada per l’usuari, complint les 
condicions de seguretat i confidencialitat 
exigides per la legislació vigent en cada 
cas. 
Aquestes dates s’integren en els 
corresponents fitxers informatitzats de 
l’Ajuntament de Barcelona garanteix la 
confidencialitat en el tractament de les 
dades de caràcter personal que es 
recullin, així com la implementació de les 
mesures d’ordre tècnic que garanteixin 
la seguretat d’aquestes dades. 
Exercici de drets d’accés, 
cancel·lació, rectificació o oposició 
previstos a la Llei 15/1999, de 13 de 
desembre, Llei Orgànica de Protecció 
de dades de caràcter personal (LOPD) 
Per l’exercici d’aquests drets, l’interessat 
podrà adreçar-se per escrit a 
Ajuntament de Barcelona 
Districte de Sant Andreu 
Plaça Orfila1 
08030 Barcelona indicant clarament en 
l’assumpte: Tutela de Drets LOPD 
 

D’acord amb la normativa de protecció de 
dades us informem i en tramitar aquest 
document consentiu, que les vostres dades 
personals siguin tractades per l’Ajuntament 
de Barcelona  dins el fitxer de Subvencions 
amb la finalitat de resoldre la subvenció 
sol·licitada, legitimada en base al vostre 
consentiment. 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 
  
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 email o telèfon mòbil ens 
autoritzeu a emprar aquests mitjans per la 
realització de comunicacions directament 
relacionades amb la finalitat indicada. 
 

 

Barcelona, 15 de juny de 2018 

 

http://www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades

