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ANUNCI
Aprovació i publicació de les Bases de la Convocatòria dels Premis Ciutat de Castelldefels 2019.
El Ple de l’Ajuntament de Castelldefels, en sessió del dia 25 d’octubre de 2018, va adoptar, entre altres, l’acord
següent:
Primer.- Aprovar inicialment les Bases adjuntes de la convocatòria dels Premis Ciutat de Castelldefels per a l’any
2019, en les seccions següents:

Atorgat a les persones físiques de Castelldefels que hagin contribuït al progrés de la societat en qualsevol
dels seus àmbits.
Premi Especial Ciutat de Castelldefels 2019:
Atorgat a les persones físiques nascudes o residents a Castelldefels, o a les persones jurídiques radicades
a Castelldefels, que hagin destacat en qualsevol part del món per la seva contribució al progrés de la societat en
qualsevol dels seus àmbits.
Segon.- Sotmetre les Bases aprovades a informació pública durant el termini de vint dies, mitjançant anunci al tauler
d’edictes de la Casa Consistorial, Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i Butlletí d’Informació Municipal.
Tercer.- El termini de presentació de candidatures començarà el dia de l’aprovació definitiva i finirà el dia 11 de
gener de 2019.
Quart.- Aquests premis no es troben subjectes a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, ja
que l’article 4t exclou de l’àmbit d’aplicació de la Llei els Premis que s’atorguin sense la prèvia sol·licitud del
beneficiari.
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Premi Ciutat de Castelldefels 2019:

Pàg. 1-4

Atorgat a les persones físiques o jurídiques que hagin impulsat una iniciativa econòmica o d’innovació a un
projecte empresarial o de progrés que hagi contribuït al desenvolupament i la prosperitat de la nostra ciutat.
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Premi Ciutat de Castelldefels d’Economia i Innovació 2019:
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Atorgat a les persones físiques o jurídiques, la iniciativa solidària i/o de cohesió social de les quals hagi
contribuït a una convivència o un benestar més grans dels homes i les dones de la ciutat de Castelldefels.
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Premi Ciutat de Castelldefels al Foment dels Valors Socials i Cívics 2019:

Article 1.- Objecte:
Aquestes bases tenen per objecte regular la 13a convocatòria dels Premis Ciutat de Castelldefels 2019, en les seccions
següents:
Premi Ciutat de Castelldefels al Foment dels Valors Socials i Cívics 2019:
Atorgat a les persones físiques o jurídiques, la iniciativa solidària i/o de cohesió social de les quals hagi
contribuït a una convivència o un benestar més grans dels homes i les dones de la ciutat de Castelldefels.
Premi Ciutat de Castelldefels d’Economia i Innovació 2019:
Atorgat a les persones físiques o jurídiques que hagin impulsat una iniciativa econòmica o d’innovació a un
projecte empresarial o de progrés que hagi contribuït al desenvolupament i la prosperitat de la nostra ciutat.
Premi Ciutat de Castelldefels 2019:
Atorgat a les persones físiques de Castelldefels que hagin contribuït al progrés de la societat en qualsevol dels
seus àmbits.
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BASES REGULADORES DE LA TRETZENA (13a) CONVOCATÒRIA DELS
PREMIS CIUTAT DE CASTELLDEFELS 2019

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
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Premi Especial Ciutat de Castelldefels 2019:
Atorgat a les persones físiques nascudes o residents a Castelldefels, o a les persones jurídiques radicades a
Castelldefels, que hagin destacat en qualsevol part del món per la seva contribució al progrés de la societat en qualsevol
dels seus àmbits.

Article 3.- Termini i presentació de candidatures:
Les candidatures podran presentar-se a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) en els termes previstos per l’article 40 del
Reglament municipal abans esmentat, des de l’endemà de l’aprovació definitiva i fins el dia 11 de gener de 2019.
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Podran optar a aquests premis totes les iniciatives, els treballs o les aportacions de persones físiques o jurídiques,
públiques o privades, de qualsevol nacionalitat, així com les organitzacions de tot tipus que s’adaptin a cadascuna de les
categories i requisits que estableixen aquestes bases, que hagin destacat durant els anys 2016-2017 per la seva
contribució als valors de la llibertat, la igualtat, la solidaritat, el progrés i el civisme, o bé hagin tingut una trajectòria
exemplar que hagi incidit en aquests camps, en els supòsits previstos per a cadascuna de les seccions per l’article 36 del
Reglament especial regulador del protocol, honors, distincions i premis de Castelldefels.

A

Article 2.- Beneficiaris:

Les candidatures hauran de ser presentades per terceres persones físiques, jurídiques, públiques o privades, o a
proposta d’un o de diversos membres de la Junta o de la Comissió de Propostes que es regulen en el Reglament
Especial Regulador del Protocol, els Honors, les Distincions i el Premis de Castelldefels i en aquestes Bases. No podran
ser presentades pels mateixos mereixedors del guardó, ni tampoc podran presentar-se candidatures a dues o més
seccions.
Article 4.- Comissió de Propostes:
Podran fer propostes raonades de candidats i/o candidates els membres de la Comissió de Propostes que es constituirà
amb aquesta finalitat. La Comissió tindrà com a finalitat principal elaborar un conjunt de propostes documentades i
defensar-les davant el jurat.
La Comissió elevarà amb la suficient antelació una selecció de la totalitat de les nominacions presentades pels seus
membres en els termes que aquest òrgan determini per a la posterior deliberació i la presa de posició del jurat.
Les candidatures hauran d’incloure tots els documents que aportin dades i informació rellevant i que raonin i justifiquin el
suport dels membres de la Comissió.
Aquesta comissió ha estat nomenada per Decret de l’alcaldia de data 11 d’octubre de 2018.
El calendari de reunions serà fixat prèviament per la coordinadora.

CVE 2018040417
Data 8-11-2018

Memòria acreditativa en què es motivin les causes i circumstàncies de la candidatura.
Currículum vitae del candidat o candidata proposat, o memòria d'activitats, quan adopti qualsevol forma de
personalitat jurídica.
Qualsevol altra documentació complementària que el proposant consideri convenient, a l’efecte d’obtenir més
informació del candidat o la candidata.).

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Les candidatures als premis s’han de presentar, d'acord amb el procediment que a aquest efecte prevegin les bases
reguladores de la convocatòria, bé per als mateixos mereixedors potencials dels premis, bé per a terceres persones
físiques, jurídiques, públiques o privades, o a proposta d'un o de diversos membres de la Junta o de la Comissió de
Propostes que es regulen en aquest Reglament.
Les propostes, sense perjudici del que estableixin les bases de la convocatòria, s'hauran de presentar en el Registre
General de l'Ajuntament de Castelldefels, mitjançant instància acompanyada de la documentació següent:
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Candidatures
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(Article 40 del Reglament diu:

3

Després que la Comissió de Propostes hagi elevat una selecció de la totalitat de les nominacions, la ciutadania podrà
emetre la seva valoració de les diferents candidatures per a cadascuna de les categories.
Aquest procés es realitzarà a través de la pàgina web de l’Ajuntament amb un suport que garanteixi la identificació i
l’emissió d’un sol vot per persona en cada categoria.(Plataforma de participació Ciutadana: participa.castelldefels.org).
Aquest procés es durà a terme en el termini d’una setmana un cop la Comissió de Propostes hagi emès les candidatures
proposades. Aquest termini s’anunciarà en els diferents mitjans municipals.
El resultat del procés ciutadà es traslladarà al jurat qui el tindrà en compte amb una valoració ponderada de 2 vots que se
sumaran als del jurat.
Article 6.- Jurat:
El jurat estarà integrat per les persones següents:
President/a:

Vocals:
a) En representació dels 7 Grups Polítics Municipals:
-

Portaveu del Grup Polític Municipal de Movem-E, o portaveu suplent en qui delegui.
Portaveu del Grup Polític Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya-PM o portaveu suplent en qui delegui
Portaveu del Grup Polític Municipal d’ Esquerra Republicana de Catalunya (ERC-AM) o portaveu suplent en qui
delegui.
Portaveu del Grup Polític Municipal de Castelldefels Si Es Pot o portaveu suplent en qui delegui.
Portaveu del Grup Polític Municipal de Convergència i Unió o portaveu suplent en qui delegui.
Portaveu del Grup Polític Municipal del Partit Popular o portaveu suplent en qui delegui.
Portaveu del Grup Polític Municipal de Ciutadans o portaveu suplent en qui delegui.

b) En representació de la ciutadania :
-

Sra. Mª Cruz Durán Moreno, Presidenta del Gremi de Comerç de Castelldefels.
Sr. José Manuel Yúfera Gómez, Professor titular d'Universitat. Departament d'Enginyeria Telemàtica. Delegat
del Rector de la UPC al Campus del Baix Llobregat a Castelldefels.
Sra. Iwona Flaszczynska, artista de Castelldefels.
Sr. Jaume Masclans Manen, President de l’Associació Musical de Castelldefels.
Sra. Lluisa Treviño Solagaistua, Presidenta Castelldefels Sàhara.

El Jurat serà assistit pel Secretari de la Corporació, senyor José Antonio Andrés Hernández, o pel funcionari municipal
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L’Alcaldessa de l’Ajuntament de Castelldefels, o Regidor/a en qui delegui.
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-
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Article 5.- Procés participatiu ciutadà
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La missió dels membres de la Comissió de Propostes és la de realitzar, si s’escau, propostes en l’àmbit temàtic o
disciplina pel qual han estat convidats i de la qual són coneixedors. Així mateix, hauran de valorar les propostes que
presenti la societat civil. Una vegada estudiades totes les propostes, la Comissió de Propostes elevarà una selecció de la
totalitat de les nominacions, per al procés participatiu ciutadà i la posterior presa de posició del Jurat.

Data 8-11-2018

Sra. Isabel Cabré Conesa, Cap de la Secció de Polítiques d’Igualtat, Salut i Consum.
Sra. Ana López Granados, Tècnica de Comunicació i Imatge.
Sra. Lourdes Carreras Gallardo, Tècnica de la Unitat de Pau i Solidaritat.
Sra. Chelo Castro Cerviño, U.I. Cultura, Festes i Joventut.
Sra. Eva Buzón Pastrana, Tècnica d’Alcaldia.
Sra. Milena Orlandini Restrepo, Thinkerers Lab Castelldefels
Sra. Aida Peralta Gasco, Presidenta de l’ Aula Sènior.
Sr. Daniel Requena González, projecte solidari IMPERFECT.
Sra. Bruguers Sanou Campanyà, Vicepresidenta de la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de
Castelldefels (FAVC).

-

A

Als efectes previstos en l’article 43 del Reglament citat abans, la Comissió de Propostes per a l’any 2019 estarà integrada
per les persones següents:

4
en qui delegui.
La missió principal del Jurat és escollir, mitjançant una votació, els guanyadors i/o guanyadores per a cada categoria de
premi quan aquest es trobi reunit amb aquesta finalitat.
Es valorarà amb una puntuació ponderada de 2 vots el procés participatiu ciutadà.
El Jurat té plena llibertat per prendre les seves decisions i és sobirà a l’hora de designar les persones guanyadores.

Article 7.- Disposicions complementàries:
Per a tot allò no previst en aquestes bases, s’estarà al que disposen els articles 37 a 43 del Reglament Especial
Regulador del Protocol, Honors, Distincions i Premis de Castelldefels.
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Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 8-11-2018

La Regidora-delegada de Presidència, Candela López Tagliafico
Castelldefels, 26 d’octubre de 2018
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L’Acte de lliurament dels premis, que consistiran en una peça artística i un diploma acreditatiu, tindrà lloc en un acte
solemne el divendres 12 d’abril de 2019, a les 20.00 hores, al Teatre Plaza de Castelldefels.
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Article 6.- Lliurament dels premis:

CVE 2018040417

El veredicte del Jurat serà inapel·lable i secret, i es farà públic en el decurs de la cerimònia de la 13a edició dels Premis
Ciutat de Castelldefels.

A

El Jurat podrà atorgar les mencions honorífiques que consideri adients.
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