
Butlleta de proposta per als
XX Premis Vila de Gràcia

2014

Bases dels XX Premis
Vila de Gràcia 2014
1.

2.

3.             El Districte de Gràcia convoca els
Premis Vila de Gràcia 2014 per destacar
l’esforç de persones i entitats gracienques
per millorar la qualitat de vida dels seus
conciutadans i conciutadanes en diferents
àmbits de la seva vida. Amb aquesta
finalitat es convoquen els següents
premis:

Premi d’honor de Gràcia a títol
individual a alguna persona del districte
que s’hagi distingit per la seva aportació
especial de caire cultural, social, cívic,
científic o tècnic.

Premi d’honor de Gràcia a títol col·lectiu
per a entitats, grups, associacions,
empreses, etc. del districte que s’hagin
distingit per la seva aportació especial de
caire cultural, social, cívic, científic o tècnic.

Premi a la millor acció en defensa de la
sostenibilitat i el medi ambient dins el
territori del districte.

Premi a la millor iniciativa pedagògica,
esportiva i d’educació reglada i no
reglada desenvolupada per algun centre
escolar, entitat o col·lectiu del districte.

Premi a la millor tasca o acció en
defensa dels valors cívics, de l’entorn
ciutadà i dels drets civils.

Premi a un establiment o projecte
comercial que s’hagi distingit per la seva
acció modernitzadora i adaptació als

nous temps, mantenint alhora l’esperit del
comerç tradicional del barri.

Premi a la millor iniciativa o acció en
defensa de les llibertats nacionals de
Catalunya i/o divulgació o promoció de
la llengua catalana.

Premi a la millor tasca de recerca o
divulgació històrica en defensa de la
recuperació de la memòria col·lectiva
dels territoris que conformen l’actual
districte de Gràcia. En el cas que el
premi recaigui en un treball de recerca, el
Districte de Gràcia se’n reserva el dret de
publicació.

Premi a la millor actuació comunicativa
i/o de difusió de l’actualitat dels
territoris que conformen l’actual
districte de Gràcia per a una persona,
projecte comunicatiu o mitjà que s’hagi
distingit per la seva tasca de difusió de
la vida i activitats del districte de Gràcia,
en qualsevol suport escrit, telemàtic o
audiovisual.

             El jurat estarà format per:

- Regidora del Districte (presidenta del jurat).

- Presidenta del Consell de Districte.

- Conseller de Cultura i Participació.

- Representant del món escolar.

- Representant del G6.
- Representant del sector de medi ambient.

- Representant de l’àmbit cultural.

- Representant de l’àmbit comercial.

- Representant del Tercer Sector social.
- Periodista, conductor/a de l’acte de
  lliurament de premis.
- Medalla d’honor de la ciutat 2014, a títol
  col·lectiu.

La presidenta del jurat escollirà, en base
a aquesta relació, les persones que en
formaran part.

            En el cas dels dos premis d’honor,
no hi ha cap limitació pel que fa al període
de temps que cal tenir en compte a 
l’hora de valorar els mèrits. En tots els 
altres premis, les accions susceptibles de 
ser guardonades han de referir-se a tot 
l’any 2014.

4.             Qualsevol persona, entitat o
col·lectiu del districte podrà fer arribar al
jurat propostes -degudament raonades- de
candidatures als diversos premis. Cal fer
arribar aquestes propostes de candidatura
fins al dia 9 de març de 2015, data límit, al
registre de l’Oficina d’atenció ciutadana del
Districte de Gràcia, situat a la plaça de la
Vila de Gràcia, 2, o per correu electrònic a
l’adreça: participagracia@bcn.cat.

5.             El jurat podrà sol·licitar a les
candidatures tota aquella ampliació
d’informació o documentació acreditativa
que consideri necessària.

6.             El jurat, si ho considera oportú, es
reserva el dret de proposar una candidatura 
a qualsevol de les modalitats premiades o el 
dret a declarar desert un premi.

7.             La decisió del jurat serà inapel·lable.
En tot allò no previst en aquestes bases
serà d’aplicació la legislació administrativa
pertinent.

8.             Tots els guardons tindran caràcter
simbòlic. Els guardonats rebran un objecte
commemoratiu del premi.

10.                   El fet de presentar qualsevol
proposta de candidatura implica la total
acceptació d’aquestes bases.

Gràcia, febrer de 2015

9.             El lliurament dels premis es realitzarà
en el decurs del mes d’abril de 2015.

Barcelona, a

Adjunto document complementari a la proposta.
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