
NOTA INFORMATIVA 

Presentació de sol·licituds al Premi 8 de març- Maria Aurèlia Capmany 

2019 

Quin és el termini de la convocatòria?  

 Del 15 de gener al 1 de febrer ambdós inclosos. 

 No serà admesa a tràmit cap sol·licitud presentada fora del termini establert. 

Quina documentació cal presentar? 

 Document bàsic 1 (instància de sol·licitud al Premi 8 de Març- Mª Aurèlia 

Capmany):  En cas de persona jurídica, ha d'estar signat pel President/a de l'entitat o 

per la persona que ostenti la representació del equip de projecte. 

 Document bàsic 2 (descripció del projecte) . L'ha de signar la mateixa persona que ha 

signat la sol·licitud del Premi. Cal presentar-lo conjuntament amb el document bàsic 1 

 Document bàsic 3 (fitxa resum del projecte): ha d'incloure el resum de les dades 

bàsiques del projecte que es presenta a la convocatòria del Premi, en el document 2. 

 La documentació haurà d’anar acompanyada amb copia dels estatuts de l’entitat, el 

NIF del/la representant legal. 

 En cas que es presentin a la convocatòria grups no formals, la sol·licitud haurà d’anar 

acompanyada d’una carta on es designi a la persona responsable del projecte i se 

l'autoritzi a actuar com a representant del projecte, a tots els efectes. La persona 

responsable del projecte haurà d’estar domiciliada a la ciutat de Barcelona. La carta 

haurà d’estar signada per totes les persones que composen el grup, i on figurin els DNI 

de tots els participants. També s’haurà de lliurar copia dels DNI de totes les persones 

que conformen el grup. Aquest document es imprescindible per poder ser admesos a la 

convocatòria del premi. 

 Un cop finalitzat el termini de presentació de projectes, l’ajuntament podrà requerir a 

les persones participant, la documentació que no s’hagi estat lliurada, a excepció del 

projecte o Document bàsic 2 que es obligatori lliurar dins del termini de convocatòria. 

S’establirà un període de  10 dies hàbils per a presentar-la. Si no es lliure en el marc 

d’aquets termini serà motiu d’exclusió de la convocatòria. 

Com cal presentar la documentació? 

 Telemàticament: al portal de tràmits de l’Ajuntament de Barcelona. 

 Presencialment: la documentació s'haurà de presentar sense grapar ni enquadernar  

 No serà admesa cap instància de sol·licitud a la convocatòria del Premi que no 

s'acompanyi de la descripció del projecte (Document bàsic 2).  

 Cal presentar còpia del projecte (Doc2) i de la fitxa resum (Doc3) en format digital 

(USB o CD) 

On s’han de lliurar les sol·licituds? 

 Telemàticament: 

https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=20050001

662&channel=3&language=ca 

https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=20050001662&channel=3&language=ca
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=20050001662&channel=3&language=ca


 

 A qualsevol registre que trobareu a les Oficines d’Atenció Ciutadana:  

http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-

ciutadana/presencials/oacmunicipal 

Recomanacions 

 Indiqueu el vostre telèfon mòbil al document bàsic 1, així com la vostra adreça de 

correu electrònic, per tal de facilitar-nos el vostre contacte. 

 

http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oacmunicipal
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oacmunicipal

