Presentació de les Bases als Consells de Barri
Febrer de 2021

01. Objecte
Reconèixer les persones, els col·lectius i els projectes per
la seva dedicació i compromís amb el territori i el veïnat
Categories de la XXIX Edició dels Premis Sants-Montjuïc
Reconeixement a persones i col·lectius
1. Reconeixement a una persona rellevant del districte
2. Reconeixement a una entitat o col·lectiu
Premis especials
3. Premi Especial a la “Innovació”
4. Premi Especial a les “Cures i Suport Mutu” Nou!
(*) El Premi Especial, que enguany es dedica a “Cures i Suport Mutu”, cada any variarà de modalitat, disciplina
o especialitat amb el propòsit de promoure la creativitat i adaptar-se al context de la determinada edició.
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02. Presentació
Qui pot presentar-se?
•
•
•
•

Persones físiques
Entitats, col·lectius i organitzacions diverses
Empreses en aliança amb entitats i col·lectius. En aquest cas, el Premi serà atorgat a la
persona, entitat o col·lectiu amb qui l’empresa presenta la candidatura conjunta.
De forma individual o en aliança amb altres organitzacions

Àmbits objecte de rebre reconeixement:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cures i suport mutu
Vida associativa
Cultura (música, arts plàstiques, arts escèniques,
literatura, història, patrimoni cultural...)
Esports
Educació (formal, no formal i informal)
Civisme i drets de la ciutadania
Comunicació (campanyes, programes, canals, mitjans...)
Animació sociocultural i lleure
Ecologia urbana, mobilitat sostenible...
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03. Termini i requisits generals
Quan i com es pot presentar una candidatura?
Termini de presentació de candidatures: des de la finalització del període d'al·legacions a
les Bases ja publicades al BOP i fins el 22 d’Abril de 2021
Presentació de candidatures exclusivament virtual a través del correu electrònic
premissantsmontjuic@bcn.cat
Els models normalitzats de candidatures podran descarregar-se al web del districte
barcelona.cat/sants-montjuic
Informació a incloure:
• Dades de la persona i/o entitat / organització que presenta la candidatura
• Nom i cognoms de la persona que presenta el projecte i càrrec
• Nom de l’Entitat, col·lectiu, Institució o persona amb 25 signatures que avalin la proposta
• Adreça postal i electrònica, telèfon de contacte
• Barri/s de Sants-Montjuïc on es duen a terme els projectes.
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04. Premis
Naturalesa i Acte de lliurament
Categories Premis Especials
“Cures i Suport Mutu” i ”Innovació”
Dotació econòmica de 1.500 € a
cadascuna de les dues modalitats.
Categories Reconeixements tant a la
Persona com al Col·lectiu
Reproducció d’un fragment del vitrall
del Saló de Plens de la Seu del Districte.

El lliurament dels premis se
celebrarà en un acte públic que
s’anunciarà properament.
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05. Jurat
Composició
El Jurat dels Premis Sants-Montjuïc està constituït per:
PRESIDÈNCIA
La presidenta del Consell de Districte o la persona en qui delegui.
El Regidor del Districte o la persona en qui delegui.
POLÍTICS
1 persona representant de cada grup municipal del Districte.
ENTITATS
1 representant d'una entitat proposada i consensuada per la ciutadania a cada un dels Consells de
Barri del districte (1 persona per barri).
L’entitat proposada no pot figurar com a avaladora ni presentar-se a cap de les candidatures.
Les persones que avalen una candidatura a títol individual no podran formar part del Jurat.
TÈCNICS
Persona de la Direcció d’Acció Comunitària de l’Ajuntament de Barcelona.
Persona de la Direcció d'Innovació, Coneixement i Arts Visuals de l’Ajuntament de Barcelona.
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Gràcies
premissantsmontjuic@bcn.cat
barcelona.cat/sants-montjuic

