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Dijous, 26 d'octubre de 2017

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Barcelona

Àrea de Treball, Economia i Planificació Estratègica
Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local

ANUNCI

L'Ajuntament de Barcelona vol reconèixer, a través del seu Comissionat d'Economia Social, Desenvolupament Local i 
Consum, les bones pràctiques de les empreses i organitzacions que afavoreixen la gestió del temps, la conciliació i la 
corresponsabilitat de les persones que treballen en la seva organització.

Té l'objectiu de fomentar i ampliar el coneixement, de fer visible el treball dut a terme per empreses i organitzacions que  
han adoptat polítiques en matèria de gestió de les persones treballadores basades en noves mesures de conciliació i 
corresponsabilitat, i de sensibilitzar la societat sobre aquestes pràctiques.

BASES ESPECÍFIQUES DEL PREMI BARCELONA A L'EMPRESA INNOVADORA EN CONCILIACIÓ I TEMPS 2017.

BASE PRIMERA.- OBJECTIU.

Amb aquest premi es pretén:

• Reconèixer públicament la tasca de les empreses i organitzacions de la ciutat que desenvolupen mesures innovadores 
en gestió del temps i que fomenten la flexibilitat i l'equilibri de la vida laboral, familiar, personal i social.

• Promoure la visibilitat de les empreses i organitzacions que han adquirit el compromís de facilitar la gestió del temps, 
d'impulsar la flexibilitat i l'equilibri de la vida laboral, familiar, personal i social en la seva organització, i de sensibilitzar la 
societat sobre aquestes qüestions.

• Contribuir al coneixement i a l'intercanvi mitjançant un banc de bones pràctiques en l'àmbit del temps i la conciliació a  
les empreses i organitzacions.

BASE SEGONA.- PARTICIPANTS.

D'acord  amb  el  que  disposen  les  bases  generals,  poden  concórrer  a  aquest  premi  totes  les  empreses,  entitats, 
associacions, cooperatives, etc. que, amb independència de la seva activitat i sector empresarial, estiguin implantades a 
Barcelona i a l'àrea metropolitana i reuneixin els requisits establerts per les bases d'aquesta convocatòria i la normativa 
d'aplicació. No es podran presentar aquelles que ja hagin estat premiades en anteriors edicions, ni presentar el mateix 
projecte, fins passades 4 convocatòries.

Les  empreses  participants,  han  d'haver  desenvolupat  alguna  bona  pràctica  en  matèria  de  temps,  conciliació  i 
corresponsabilitat.

BASE TERCERA.- CATEGORIES.

Les empreses poden optar al premi en una de les categories següents:

• Empreses de menys de 10 treballadors/es.
• Empreses d'entre 10 i 50 treballadors/es.
• Empreses d'entre 51 i 250 treballadors/es.
• Empreses de més de 250 treballadors/es.

BASE QUARTA.- CRITERIS DE VALORACIÓ.

Per  a l'edició  de 2017 del  Premi  Barcelona a l'Empresa Innovadora en Conciliació  i  Temps,  els  àmbits  de bones 
pràctiques que les persones del jurat valoraran són:

• Gestió del temps i flexibilitat horària.
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• Flexibilitat en l'espai i el temps/teletreball.
• Millora de les mesures de conciliació recollides en textos legals.
• Serveis i altres mesures en matèria de temps i conciliació.
• Sensibilització en matèria de temps i conciliació.
• La trajectòria en la implementació continuada de mesures singulars en aquest àmbit.
•  El  nivell  d'ús  i/o  aplicació  de  les  mesures  per  el  màxim  de  persones  treballadores  i  també  per  incentivar  la 
corresponsabilitat en utilitzar-les.

Es valorarà el conjunt de mesures que estiguin relacionades amb els criteris esmentats anteriorment.

No es valorarà la informació que no estigui relacionada directament amb la bona pràctica.

Les persones del jurat podran demanar tota la informació complementària relacionada amb les propostes presentades 
que considerin necessàries.

BASE CINQUENA.- LLIURAMENT DEL PREMI.

El premi es lliurarà en un acte públic com a reconeixement a la bona pràctica duta a terme per una empresa en l'àmbit 
del temps, conciliació i corresponsabilitat.

A més, les persones del jurat podran atorgar una menció especial a una empresa membre de la Xarxa NUST (Nous 
Usos Socials del Temps) que hagi presentat una bona pràctica en aquesta convocatòria.

L'Ajuntament de Barcelona divulgarà i farà publicitat de les empreses premiades en un acte públic i a través dels seus  
canals de difusió; a més, promourà que altres institucions i organitzacions que treballin en àmbits relacionats amb la 
temàtica del premi també ho facin.

Les empreses guanyadores podran fer publicitat  del  premi obtingut en capçaleres,  anuncis i  memòries (caldrà que 
especifiquin l'any en què van ser guardonades). També podran publicar o difondre la concessió del premi en qualsevol 
mitjà de comunicació amb la corresponent referència a l'Ajuntament de Barcelona (es lliurarà el logo del Premi).

BASE SISENA.- DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR.

D'acord amb el que disposen les bases generals, les empreses candidates han de presentar la documentació següent:

• Formulari de la bona pràctica adoptada, degudament emplenat, disponible a la pàgina web del Programa de Temps i 
Economia de les Cures de l'Ajuntament de Barcelona: Barcelona.cat/tempsicures.

• En el cas que una empresa sigui premiada, compromís del seu legal representant d'aportar la documentació relativa a 
la  personalitat  de  l'empresa i  a  la  seva condició  de  legal  representant.  Si  aquesta  documentació  no  es  presenta, 
s'entendrà que es renuncia al premi.

Les sol·licituds per optar al premi s'hauran de presentar preferentment a través de la pàgina web, omplint la butlleta de 
participació o presentant-la a qualsevol oficina de Registre de l'Ajuntament de Barcelona; en aquest cas s'haurà de fer 
en un sobre, a l'exterior del qual hi constarà: "Candidatura al Premi Barcelona a l'Empresa Innovadora en Conciliació i 
Temps", i la següent informació:

- any de la convocatòria.

- nom de l'empresa que presenta l'experiència.

- títol de la mesura de conciliació.

- categoria en què s'inscriu la mesura.

Les empreses i  organitzacions  participants  accepten  que l'Ajuntament  de Barcelona es reservi  el  dret  de donar  a 
conèixer les experiències presentades. En virtut de la legislació sobre protecció de dades, es garanteix el tractament 
reservat de la documentació aportada i de les dades facilitades per les empreses.
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BASE SETENA.- TERMINIS DE PRESENTACIÓ.

El període d'admissió de propostes és de l'1 al 31 d'octubre de 2017.

BASE VUITENA.- ACCEPTACIÓ DE LES BASES.

D'acord  amb el  que  disposen  les  bases  generals,  la  presentació  d'una  bona  pràctica  per  optar  al  premi  implica 
l'acceptació d'aquestes bases.

PER A MÉS INFORMACIÓ:

Departament de Programes de Temps i Economia de les Cures.
Llacuna, 162. 08018 Barcelona.
Tel.: 932 564 601.
Pàgina web: Barcelona.cat/tempsicures.
Correu electrònic: empresesnust@bcn.cat.

Barcelona, 19 d'octubre de 2017
El secretari delegat, Angel Pascual Oliva

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