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Dimarts, 15 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Barcelona

ANUNCI de convocatòria de Premis a la Qualitat Democràtica 2017

L'objecte  de  la  convocatòria  de projectes  innovadors  per  a  la  qualitat  democràtica és promoure  la  iniciativa de la 
ciutadania per proposar projectes innovadors en matèria de qualitat democràtica i facilitar el finançament per a la seva 
realització.

Per a fer-ho el Comissionat de Participació ciutadana i Democràcia Activa ha obert aquesta convocatòria amb l'objectiu 
de compartir aquesta tasca amb aquelles persones, col·lectius i institucions expertes també en el desenvolupament de 
projectes i actuacions en la línia que aquí es presenta per desenvolupar diagnosis i projectes sostenibles que permetin  
acostar les institucions a la ciutadania.

1. Terminis de presentació de sol·licituds.

El termini per a la presentació de projectes que opten als premis serà de 20 dies hàbils a comptar a partir  del dia 
següent a la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

El lloc de presentació dels projectes serà a qualsevol de les oficines del Registre General de l'Ajuntament de Barcelona, 
amb la forma i requisits que s'estableixen a les Bases Reguladores dels Premis a la Qualitat Democràtica.

2. Crèdit màxim per a cada modalitat de Premis i partides pressupostàries.

Per la modalitat A es disposa d'un crèdit màxim de 90.000 EUR.

Per la Modalitat B es disposa d'un crèdit màxim de 54.000 EUR.

Finançament per al disseny i presentació de projectes: 3.000 EUR (150 EUR per cada projecte que obtingui més de 60 
punts en la valoració).

Partida pressupostària: 0801/48101/92417 del pressupost 2017.

3.Quanties màximes amb les que es dotarà cada projecte premiat segons modalitat.

Modalitat A: màxim de 30.000 EUR per projecte.

Modalitat B: màxim de 18.000 EUR per projecte.

La quantia del premi podrà arribar al 100 % del cost total del projecte si està degudament justificada. No obstant això la  
comissió corresponent haurà de justificar motivadament a l'expedient que superi el 50 % del projecte.

4. Número de projectes que es poden presentar a cadascuna de les modalitats.

Cada entitat o persona candidata podrà presentar un màxim de 2 projectes, un per a cada modalitat (A i B).

En el cas d'organismes públics que opten a la modalitat B, es presentarà un únic projecte.

5. Durada màxima dels projectes.

Els projectes hauran de tenir una durada màxima de 12 mesos.

6. Òrgan instructor del procediment.

L'Òrgan instructor  del  procediment  serà el  Departament  de Foment de la  Participació de la  Gerència de Drets  de 
ciutadania, Participació i Transparència.
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7. Composició del Comitè de Valoració dels Premis a la Qualitat Democràtica 2017.

Composició del Comitè de Valoració Modalitat A.

El Comitè de valoració per a l'atorgament dels Premis a la qualitat democràtica 2016 estarà compost per:

President del Comitè: Fernando Pindado Sánchez, Comissionat de Participació.

Secretària Tècnica: Elisenda Ortega Robert, Cap de Foment de la Participació.

Membres del Comitè:

• Jaume Magre Ferran, Director de la Fundació Pi Sunyer.

• Isabel Segura Soriano, Historiadora.

• Sofía Coca Gamito, Ass. cultural Zemos'58.

• Laia Forné Aguirre, Direcció de Democràcia Activa i Descentralització.

• Òscar Rebollo Izquierdo, Direcció d'Acció Comunitària.

Composició del Comitè de Valoració per a la Modalitat B.

El Comitè de valoració per a l'atorgament dels Premis de Recerca a la Qualitat Democràtica 2016 estarà format per:

President del Comitè: Fernando Pindado Sánchez, Comissionat de Participació.

Secretària Tècnica: Elisenda Ortega, Cap de Foment de la participació.

• Joan Font Fábregas, Director IESA CSIC Córdoba.

• Josep Lluís Martí, Professor de Filosofia del Dret, UPF.

• Raquel Gallego Calderón, Directora de l'IGOP.

• Laia Forné Aguirre, Direcció de Democràcia Activa i Descentralització.

• Xabier Barandarian Fernández, Direcció de Recerca, Desenvolupament i Innovació.

8. Resolució de la convocatòria.

Un cop tancat el termini de presentació de projectes, el Comitè de Valoració haurà de reunir-se i emetre una proposta 
de resolució respecte l'atorgament dels premis en el termini màxim de 30 dies hàbils.

La  proposta  de  resolució  del  Comitè  de  Valoració  es  farà  pública  a  través  de  la  web 
http://governobert.bcn.cat/ca/participacio 30  dies  hàbils  després  de  la  finalització  del  termini  de  presentació  de 
sol·licituds.

Per qualsevol aclariment sobre aquesta convocatòria està disponible la bústia electrònica participacio@bcn.cat.

Barcelona, 28 d'octubre de 2016
La secretària delegada, M. Isabel Fernández Galera

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