
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES

ORDRE TSF/116/2017, de 9 de juny, per la qual s'aproven les bases dels Premis de Civisme del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

El Decret 2/2016, de 13 de gener, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels
departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, atribueix al Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies, entre d'altres, les actuacions cíviques, comunitàries i de voluntariat.

D'acord amb l'article 132 del Decret 289/2016, de 30 d'agost, de reestructuració del Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies, correspon a la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària fomentar i divulgar
campanyes de civisme, dirigir i coordinar programes de desenvolupament comunitari, d'inserció social i de
suport a col·lectius, i promocionar l'associacionisme i el voluntariat.

En el marc de les competències de la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària, es vol continuar reconeixent
i impulsant les actuacions cíviques, i també potenciar els valors que promouen aquest civisme com la llibertat
(individual i col·lectiva), la democràcia, la igualtat, el pluralisme, la pau, la justícia, la solidaritat, la cohesió
social, l'equitat de gènere, el desenvolupament sostenible, la cultura i l'educació, entre d'altres, sota els
principis de cohesió i benestar socials, foment de la participació, el pluralisme i la convivència social, cultural o
religiosa.

Aquesta Ordre consta d'un únic article que aprova les bases generals a l'annex 1 i les bases específiques de
cada premi als annexos 2, 3, 4, 5 i 6.

Atesos la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el seu Reglament de desplegament,
aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol;

Atès el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances
públiques de Catalunya;

En ús de les atribucions que en confereix la legislació vigent i, en concret, l'article 92.3 del Text refós de la Llei
de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre,

 

Ordeno:

 

Article únic

S'aproven les bases generals i específiques que han de regir la convocatòria dels Premis de Civisme del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies que s'indiquen a continuació:

Annex 1, Bases generals.

Annex 2, Bases dels Premis de Civisme per a obres i treballs sobre civisme en llengua catalana, Premi Serra i
Moret.

Annex 3, Bases dels Premis de Civisme a l'actuació cívica juvenil, Premi Jaume Ciurana.

Annex 4, Bases dels Premis de Civisme als mitjans de comunicació.

Annex 5, Bases del Premi de Civisme a la innovació.

Annex 6, Bases del Premi de Civisme a la ciutadania i virtut civil.

 

 

Disposició derogatòria
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Es deroga l'Ordre TSF/235/2016, de 2 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels Premis de
Civisme del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

 

 

Disposició final

Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC.

 

Barcelona, 9 de juny de 2017

 

Dolors Bassa i Coll

Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

 

 

Annex 1

Bases generals

 

–1 Objecte

Els Premis de Civisme tenen per objectiu estimular i premiar accions, treballs, innovacions, entitats i persones
que, des d'àmbits professionals i franges d'edat ben diferents, tractin el civisme o proposin reflexions,
actuacions i millores al seu entorn. El conjunt de totes cinc categories dels Premis de Civisme, amb la diversitat
de modalitats que ofereixen, pretenen arribar a un espectre social al més ampli possible.

 

–2 Procediment

2.1 A l'efecte de donar compliment a l'article 18.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, en relació amb l'article 96 bis del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya,
aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i a l'Acord del Govern de 28 de febrer de 2017, pel
qual s'aprova el Model integral de gestió de subvencions i ajuts de la Generalitat de Catalunya, el text íntegre
de la convocatòria es publica al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

2.2 El procediment de concessió d'aquests Premis és el de concurrència competitiva.

2.3 La tramitació d'aquests Premis correspon a la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària i la resolució, a
la persona titular de la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària. La resolució dels Premis es notifica
mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya
(http://tauler.gencat.cat), sens perjudici que es puguin utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics.
Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

Correspon al jurat especialitzat la redacció de l'acta de la reunió de valoració de les obres presentades i
determinar les premiades.

Les resolucions amb les obres premiades s'han de comunicar com a màxim el 5 de desembre.

 

–3 Destinataris, participació i àmbit

3.1 Els Premis de Civisme tenen com a destinatàries les persones físiques més grans de 18 anys així com les
persones jurídiques que compleixin el que disposa l'apartat 4 de les bases generals.

3.2 Els i les participants poden presentar més d'un treball i concursar en més d'una categoria.

3.3 Tots els treballs que presentin els participants han d'estar redactats en llengua catalana.
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–4 Requisits de participació

4.1 Els sol·licitants no poden incórrer en cap de les circumstàncies que estableix l'article 13 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions.

4.2 Han de presentar una declaració sobre si han demanat o han obtingut ajuts públics o privats per a la
mateixa activitat, i fer-hi constar la relació detallada i la quantitat sol·licitada o obtinguda.

4.3 Les persones sol·licitants han de complir la normativa sobre la propietat intel·lectual.

4.4 S'han d'adherir al codi ètic que figura com a annex al model tipus de bases reguladores de l'Acord
GOV/85/2016, de 28 de juny.

4.5 Les persones físiques i les persones jurídiques que es presentin com a sol·licitants han de respectar el que
estableix la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.

4.6 Les persones o entitats que treballin amb menors d'edat han de reunir les condicions següents:

4.6.1 Complir l'obligació que estableix l'article 13.5 de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del
sistema de protecció a la infància i l'adolescència. El personal de les entitats les activitats de les quals suposin
l'accés i exercici a les professions, oficis i activitats que impliquin contacte habitual amb menors, no pot haver
estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou
l'agressió i abús sexual, l'assetjament sexual, l'exhibicionisme i la provocació sexual, la prostitució, i
l'explotació sexual i la corrupció de menors, així com per tràfic d'éssers humans.

4.6.2 En cas que, en qualsevol de les diferents modalitats de premis, es presentin fotografies, vídeos o altres
suports on surtin persones físiques identificades o identificables, cal tenir a disposició del Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies l'autorització dels pares o tutors o de la mateixa persona per utilitzar la seva
imatge. Pel que fa a la participació de menors als Premis de Civisme, també cal tenir a disposició del
Departament l'autorització corresponent dels pares o tutors.

4.7 Les entitats sense ànim de lucre han d'estar inscrites en el registre corresponent.

4.8 Les persones físiques empresàries han d'estar donades d'alta en el cens de l'impost sobre activitats
econòmiques en els supòsits en què sigui obligatori.

4.9 En el cas d'entitats amb plantilla igual o superior a 25 persones, han de complir l'obligació, d'acord amb els
agents socials, d'utilitzar mitjans per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de
sexe. S'han d'indicar els mitjans per prevenir i detectar casos d'assetjament per raó de sexe, i intervenir-hi als
seus centres de treball, d'acord amb els agents socials, de conformitat amb la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del
dret de les dones a eradicar la violència masclista.

4.10 Les entitats amb un nombre de 50 treballadors o més han de complir la quota legal de reserva de llocs de
treball a la plantilla de l'empresa que preveu l'article 42 del Text refós de la Llei general de drets de les
persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de
novembre, de donar ocupació almenys a un 2% de persones treballadores amb discapacitats sobre el nombre
total de les de l'entitat, o de l'aplicació de les mesures alternatives de caràcter excepcional que regulen el Reial
decret 364/2005, de 8 d'abril, i el Decret 86/2015, de 2 de juny.

4.11 En el cas de centres laborals, cal fer constar en català, almenys, els rètols i les informacions de caràcter
fix i que continguin text que figurin a l'interior dels centres laborals adreçats a les persones que hi treballen,
d'acord amb la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

4.12 Els centres i establiments oberts al públic estan obligats a atendre en qualsevol de les llengües oficials a
Catalunya i a redactar en català, almenys, la senyalització i els cartells d'informació general de caràcter fix i els
documents d'oferta dels serveis per als usuaris i consumidors, d'acord amb la Llei 1/1998, de 7 de gener, de
política lingüística.

4.13 Les fundacions i associacions han d'haver adaptat els seus estatuts a la disposició transitòria primera de
la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i a la
Llei 5/2011, del 19 de juliol, de modificació de l'anterior.

4.14 Les fundacions han d'haver complert el deure de presentar els comptes anuals davant del protectorat,
d'acord amb article 336-3 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, aprovat per la Llei 4/2008, de 24 d'abril.

4.15 Les empreses no han d'haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències
fermes condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de
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sexe o de gènere.

4.16 El compliment del conjunt dels requisits s'ha d'acreditar per mitjà d'una declaració responsable que inclou
el formulari de sol·licitud.

 

–5 Exclusions

Queden excloses de la convocatòria d'enguany les obres, treballs i accions que, en les dues convocatòries
immediatament anteriors dels Premis de Civisme, s'hagin premiat.

 

–6 Sol·licituds

Les sol·licituds per participar en aquests premis i els treballs corresponents s'han de presentar preferentment
de forma electrònica emplenant el formulari disponible a l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de
Catalunya (http://tramits.gencat.cat) o a l'apartat Tràmits del web del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies (http://treballiaferssocials.gencat.cat), sens perjudici d'utilitzar el canal presencial.

Per presentar la sol·licitud electrònicament, s'admeten els sistemes de signatura electrònica avançada i segells
electrònics avançats que es fonamenten en un registre fiable de la identitat d'usuaris o basats en certificats
reconeguts o qualificats de signatura electrònica. Concretament, s'admeten els que considera l'apartat 6.2 del
Protocol d'identificació i signatura electrònica, aprovat per l'Ordre GRI/233/2015, de 20 de juliol, que són els
mecanismes següents:

Per a persones físiques:

Certificat reconegut o qualificat de signatura avançada idCAT que emet el Consorci d'Administració Oberta de
Catalunya.

Certificat del DNI electrònic.

El mecanisme idCAT-mòbil.

Per a persones jurídiques:

Certificats reconeguts o qualificats emesos a favor d'una persona jurídica o un ens sense personalitat jurídica i
custodiats per una persona física, titular del certificat, la qual el pot emprar per actuar en nom de l'empresa o
de l'ens indicat en el certificat.

Els mecanismes emprats per a la identificació de persones físiques que autentiquin la identitat d'un ciutadà que
declara representar una persona jurídica, concretament els que estableix l'apartat de persones físiques.

La sol·licitud presencial s'ha de presentar a les oficines de registre del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies (http://treballiaferssocials.gencat.cat/registres) o bé a qualsevol dels llocs que preveu la Llei 39/2015,
d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. El termini de presentació
de sol·licituds l'estableix la convocatòria corresponent.

En el cas que es produeixi una interrupció no planificada en el funcionament dels sistemes electrònics durant
l'últim dia establert per a la presentació de la sol·licitud, es podrà dur a terme durant els tres dies hàbils
consecutius.

 

–7 Documentació

7.1 Els treballs es poden presentar enviant un correu electrònic a l'adreça premiscivisme.tsf@gencat.cat amb
l'enllaç corresponent a la transferència d'arxius feta mitjançant WeTransfer al lloc web
http://www.wetransfer.com

7.2 En el cas de sol·licituds presencials, els treballs es poden presentar enviant un correu electrònic a l'adreça
premiscivisme.tsf@gencat.cat amb l'enllaç corresponent a la transferència d'arxius feta mitjançant WeTransfer
(http://www.wetransfer.com) o adjuntant a la sol·licitud una còpia en suport digital CD, DVD o USB.

7.3 Els treballs s'han de presentar en el mateix moment de la sol·licitud.

7.4 De conformitat amb l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, l'acreditació dels requisits que indica la base
general 4 s'ha de dur a terme mitjançant la declaració responsable corresponent, que s'ha d'incorporar al
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formulari de sol·licitud.

7.5 Segons l'apartat 8.2 de l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, la inexactitud, falsedat o omissió de caràcter
essencial en qualsevol dada o document que acompanyi la sol·licitud del premi deixen sense efecte aquest
tràmit, des del moment en què es coneguin i amb l'audiència prèvia a la persona interessada, i, en
conseqüència, comporten la inadmissió de la sol·licitud del premi, sens perjudici que puguin ser causa de la
seva revocació si es coneixen amb posterioritat a la concessió.

7.6 En el cas d'empreses o organitzacions de 25 o més treballadors, i d'acord amb l'Acord del Govern 85/2016,
de 28 de juny, cal indicar els mitjans dels quals es disposa per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i
d'assetjament per raó de sexe, i d'intervenir-hi als seus centres de treball.

 

–8 Disponibilitat pressupostària

L'atorgament d'aquests Premis està supeditat a les disponibilitats pressupostàries i a la possibilitat de la
reducció parcial o total dels Premis esmentats, abans que no se'n dicti la resolució definitiva, com a
conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera.

 

–9 Inadmissió i desistiment

9.1 L'incompliment dels requisits no esmenables o del termini de presentació de sol·licituds, segons la presents
bases reguladores, comporta la inadmissió de la sol·licitud.

9.2 Prèviament a la concessió dels Premis, la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària ha de resoldre sobre
l'admissió o el desistiment de les sol·licituds i ha de notificar la resolució d'inadmissió o desistiment a les
persones interessades mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de
Catalunya (http://tauler.gencat.cat), sens perjudici que pugui utilitzar addicionalment altres mitjans
electrònics.

 

–10 Publicitat

D'acord amb l'article 18.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en relació amb
l'article 96 bis del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu
3/2002, de 24 de desembre, i l'Acord del Govern de 28 de febrer de 2017, pel qual s'aprova el model integral
de gestió de subvencions i ajuts de la Generalitat de Catalunya, en relació amb el procediment de publicació de
convocatòries, la relació de guanyadors s'ha de publicar al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat
de Catalunya (http://tauler.gencat.cat) l'endemà de l'acte de lliurament de premis.

 

–11 Pagament

El pagament o lliurament dels Premis es fa efectiu a l'acte de lliurament de premis que la Direcció General
d'Acció Cívica i Comunitària organitza expressament.

 

–12 Justificació

La justificació es fa efectiva amb la memòria que han de presentar les candidatures als Premis junt amb la
resta de documentació de la sol·licitud i l'acta de la reunió deliberatòria del jurat corresponent a cada
categoria.

 

–13 Jurat i premis

La composició del jurat, els criteris de valoració i els premis, els especifiquen els apartats corresponents de
cada categoria dels annexos 2, 3, 4, 5 i 6.

 

–14 Lliurament de premis
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El veredicte del jurat és públic i el lliurament de premis té lloc a l'acte de concessió dels Premis de Civisme que
convocarà la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

 

–15 Difusió

15.1 Els treballs premiats es poden publicar en l'àmbit de civisme i valors del lloc web del Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies i en altres suports digitals.

Per a més informació sobre aquests Premis, es pot consultar la pàgina web
http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/civisme_i_valors/premis_civisme/.

15.2 D'acord amb l'article 3.2.1 del Reial decret 439/2007, de 30 de març, pel qual s'aprova el Reglament de
l'impost sobre la renda de les persones físiques, la Generalitat de Catalunya ha de valorar la idoneïtat per
editar i difondre sense ànim de lucre els treballs guanyadors, i disposa d'un termini de sis mesos, comptats des
de la data del lliurament dels Premis; passat el termini esmentat, les obres s'han de tornar definitivament als
seus autors si ho sol·liciten.

15.3 Tant si la publicació i la difusió són a càrrec de la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària com si són
a càrrec de l'autor, cal fer constar que l'obra ha guanyat els Premis de Civisme.

 

–16 Obligacions dels beneficiaris

16.1 Proporcionar en tot moment la informació que els sigui demanada respecte del premi concedit i sotmetre's
a les actuacions de comprovació i control de l'òrgan instructor, de la Intervenció General de la Generalitat, de
la Sindicatura de Compte i d'altres òrgans competents, d'acord amb la normativa aplicable.

16.2 Complir les obligacions que regulen els articles 90 bis i 92 bis del Text refós de la Llei de finances
públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

16.3 Les entitats privades a què es refereixen els articles 3.4.a) i 3.4.b) de la Llei 19/2014, del 29 de
desembre, han de complir les obligacions de transparència del títol II de la mateixa Llei que els siguin
aplicables.

16.4 De conformitat amb el que estableix la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes,
els beneficiaris de les subvencions han de presentar una declaració responsable en què manifestin que
compleixen el que preveu aquesta Llei.

16.5 Adherir-se als principis ètics i regles de conducta als quals les persones beneficiàries han d'adequar
l'activitat, en compliment de l'article 55.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre.

 

–17 Recuperació dels treballs

Els treballs no premiats es poden recollir, o sol·licitar-ne l'enviament quan es tracti de localitats allunyades de
Barcelona, fins al termini que estableixi la convocatòria. Si no se sol·liciten, la Generalitat no es fa càrrec dels
materials.

 

–18 Dades de caràcter personal

D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les
dades de caràcter personal s'han de tractar amb la finalitat de gestionar i tramitar les convocatòries que
regulen aquestes bases, d'acord amb els principis de seguretat i confidencialitat que estableix la normativa
sobre protecció de dades.

 

–19 Acceptació de les bases

La participació en aquests Premis suposa l'acceptació plena de tots els punts d'aquestes bases.
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Annex 2

Bases dels Premis de Civisme per a obres i treballs sobre civisme en llengua catalana, Premi Serra i Moret

 

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, mitjançant la Direcció d'Acció Cívica i Comunitària, convoca
aquest Premi que porta el nom de qui va ser prohom català, sociòleg, articulista, escriptor i autor de l'obra
cabdal Ciutadania catalana, però, per damunt de tot, de qui va ser un català exemplar per les nombroses
actuacions a favor del civisme.

Els Premis de Civisme per a obres i treballs sobre civisme en llengua catalana, que des de l'any 1982 pretenen
estimular la recerca i el tractament del civisme, tenen l'antecedent històric en el Premi Prat de la Riba, que la
Generalitat de Catalunya va instituir l'any 1935 per guardonar el millor llibre sobre formació i educació
cíviques.

 

–1 Destinataris

Els Premis de Civisme per a obres i treballs sobre civisme en llengua catalana, Premi Serra i Moret, tenen com
a destinataris persones físiques majors de 18 anys, així com persones jurídiques que compleixin amb el que
disposa l'apartat 4 de les bases generals.

 

–2 Categories

Poden optar al Premi Serra i Moret les obres i treballs que tractin sobre el civisme, en qualsevol de les seves
vessants, escrits en llengua catalana, en les modalitats i categories següents:

2.1 Assaig: assaig sobre qualsevol tema relacionat amb el civisme. Obra inèdita o publicada.

2.2 Pedagogia: treball pedagògic. Obra inèdita o publicada.

2.3 Les obres han d'haver estat redactades en els cinc anys anteriors a la publicació de la convocatòria.

 

–3 Presentació de les obres

3.1 Les obres d'assaig s'han de presentar en interlineat 1,5 i lletra Arial, cos 12, i s'han d'elaborar amb
qualsevol processador de textos i desar en format Word (.doc) o Adobe Reader (.pdf).

3.2 Les obres de treballs pedagògics s'han de presentar en interlineat 1,5 i lletra Arial, cos 12, i s'han
d'elaborar amb qualsevol processador de textos i desar en format Word (.doc) o Adobe Reader (.pdf). S'han de
lliurar en forma d'unitat didàctica o de treball experimental i han d'anar acompanyats, si escau, del material
addicional corresponent. No s'estableixen límits pel que fa a l'extensió.

 

–4 Premis

Es concedeix un sol premi per categoria, els quals es determinen a la Resolució de la convocatòria
corresponent.

 

–5 Jurat i criteris de valoració

5.1 El jurat qualificador de les dues categories està presidit per la persona titular de la Direcció General d'Acció
Cívica i Comunitària. Cada categoria disposa d'un jurat específic format per tres persones de prestigi reconegut
en l'àmbit corresponent, escollides pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, tal com s'indica a
continuació:

Premi Serra i Moret, assaig; una persona experta en civisme de l'àmbit polític, una persona experta en civisme
de l'àmbit de l'associacionisme i una persona experta en civisme de l'àmbit social.

Premi Serra i Moret, treball pedagògic; tres persones expertes en pedagogia de l'àmbit universitari.

Les tasques desenvolupades com a membre del jurat no són retribuïdes.
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5.2 La composició del jurat ha de tendir a la representació equilibrada de dones i homes.

5.3 Com a criteri troncal de valoració, es té en compte l'impacte social a favor de la inclusió social i la lluita
contra la pobresa.

5.4 El jurat puntua les obres presentades seguint els criteris següents:

L'aprofundiment o grau de reflexió en el tractament del civisme dins dels àmbits de la inclusió social i la lluita
contra la pobresa (màxim 5 punts).

L'originalitat en el raonament i el plantejament de la temàtica (màxim 5 punts).

La capacitat comunicativa del discurs tant escrit com visual (màxim 3 punts).

La qualitat en el conjunt del treball presentat (màxim 5 punts).

La representació no estereotipada d'homes i dones en relació amb el gènere, així com la contribució de les
dones en els àmbits de divulgació dels treballs, i l'ús no sexista ni androcèntric dels llenguatges emprats
(màxim 2 punts).

5.5 El jurat pot declarar deserts els premis d'una o de les dues categories. El jurat també pot fer altres
mencions honorífiques als treballs que no hagi premiats, però que per la seva qualitat puguin ser objecte de
reconeixement públic.

 

 

Annex 3

Bases dels Premis de Civisme a l'actuació cívica juvenil, Premi Jaume Ciurana

 

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, mitjançant la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària,
convoca aquest Premi d'acord amb el Grup d'Antics Escoltes i Guies de la Fundació Josep Sans.

Aquest Premi va ser instituït per l'Associació Mossèn Batlle en record i homenatge a Jaume Ciurana i Galceran,
antic escolta i soci de l'entitat.

Els Premis de Civisme a l'actuació cívica juvenil volen fomentar en el jovent els valors de la responsabilitat, la
capacitat associativa, l'esperit de servei i el compromís vers la societat, l'amor i el respecte per la natura.

 

–1 Destinataris

El Premi Jaume Ciurana a l'actuació cívica juvenil té com a destinataris els grups formats, com a mínim, per sis
joves de més de dotze anys, que estiguin integrats en organitzacions sense ànim de lucre, i que hagin dut a
terme alguna acció cívica meritòria, de manera voluntària i gratuïta. En el cas que l'acció cívica s'hagi portat a
terme per menors d'edat, l'entitat on hi siguin integrats farà de sol·licitant.

 

–2 Categories

2.1 Es pot optar al Premi Jaume Ciurana en les categories següents:

Actuació cívica a favor de les persones.

Actuació cívica a la millora de l'entorn natural.

2.2 Les actuacions presentades s'han d'haver dut a terme durant l'any anterior a l'any de publicació de la
convocatòria.

 

–3 Presentació d'obres

Els treballs s'han de presentar en interlineat 1,5 i lletra Arial, cos 12, i s'han d'elaborar amb qualsevol
processador de textos i desar en format Word (.doc) o Adobe Reader (.pdf).
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–4 Premis

4.1 Es concedeixen tres premis per cada categoria, els quals es determinen a la Resolució de la convocatòria
corresponent.

4.2 En cap cas es lliuraran els premis en efectiu a un grup de menors no vinculat a cap associació.

 

–5 Jurat i criteris de valoració

5.1 El jurat qualificador el presideix la persona titular de la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària. Així
mateix, el jurat està format per una persona representant de la família Ciurana, dues persones representants
del Grup d'Antics Escoltes i Guies de la Fundació Josep Sans, i la persona titular de la Direcció General de
Joventut o la persona en qui delegui. Les tasques desenvolupades com a membre del jurat no són retribuïdes.

La composició del jurat ha de tendir a la representació equilibrada de dones i homes.

5.2 Com a criteri troncal de valoració es té en compte l'impacte social a favor de la inclusió social i la lluita
contra la pobresa.

5.3 El jurat ha de puntuar les obres presentades d'acord amb els criteris següents:

5.3.1 A favor de les persones.

Quantitat de persones involucrades en el projecte: si són 6 persones, els correspon 1 punt, i si en són 20 o
més, 5 punts (màxim 5 punts).

Quantitat de persones destinatàries de l'acció (màxim 3 punts).

Justificació de l'acció (màxim 5 punts).

Grau comunicatiu de valors de l'acció desenvolupada (màxim 5 punts).

La representació de les aportacions de les dones en la construcció, el manteniment i la transformació de la
societat en les obres presentades, i l'ús no sexista ni androcèntric dels llenguatges emprats (màxim 2 punts).

5.3.2 Millora de l'entorn natural.

Quantitat de persones involucrades en el projecte: si són 6 persones, els correspon 1 punt, i si en són 20 o
més, 5 punts (màxim 5 punts).

Valor mediambiental i comunitari de l'acció (màxim 5 punts).

Justificació de l'acció (màxim 5 punts).

Grau comunicatiu de valors de l'acció desenvolupada (màxim 3 punts).

La representació no estereotipada d'homes i dones en relació amb el gènere, així com la contribució de les
dones en els àmbits de divulgació dels treballs, i l'ús no sexista ni androcèntric dels llenguatges emprats
(màxim 2 punts).

5.4 El jurat pot declarar deserts els premis d'una o de les dues categories. El jurat també pot fer altres
mencions honorífiques als treballs que no s'hagin premiat, però que per la seva qualitat puguin ser objecte de
reconeixement públic.

 

 

Annex 4

Bases dels Premis de Civisme als mitjans de comunicació

 

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, per mitjà de la Direcció
General d'Acció Cívica i Comunitària, convoca els Premi de Civisme als mitjans de comunicació, referent al
civisme i els valors cívics, als àmbits televisiu, radiofònic, premsa escrita i Internet.
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Aquests Premis guardonen els treballs o conjunts de produccions que hagin sobresortit pel tractament de valors
de civisme i hagin exercit un impacte social determinat.

 

–1 Destinataris

Els Premis de Civisme als mitjans de comunicació tenen com a destinataris persones físiques majors de 18
anys, així com persones jurídiques que compleixin amb el que disposa l'apartat 4 de les bases generals.

 

–2 Categories

2.1 Poden optar als Premis de Civisme als mitjans de comunicació els treballs i produccions duts a terme en el
període anual anterior al de la data de la convocatòria, que hagin excel·lit pel tractament del civisme i que
s'hagin publicat o emès en els diferents àmbits de la comunicació.

2.2 Les categories d'aquests Premis són:

Treballs televisius.

Treballs radiofònics.

Treballs per a la premsa escrita.

Treballs per a Internet.

 

–3 Presentació d'obres

3.1 Poden aspirar als Premis de Civisme als mitjans de comunicació qualsevol tipus de produccions
radiofòniques o televisives (programes informatius o d'entreteniment, curts, concursos, debats, anuncis i
sèries), treballs periodístics (articles, reportatges, entrevistes, notícies i cròniques), o projectes publicats a
Internet que tinguin un clar plantejament cívic.

3.2 S'hi pot concórrer mitjançant una candidatura presentada per una institució, un organisme o una entitat
pública, o hi poden concórrer els mateixos autors dels programes o treballs periodístics.

 

–4 Premis

Es concedeixen quatre primers premis, un premi per cada categoria, els quals es determinen a la Resolució de
la convocatòria corresponent.

 

–5 Jurat i criteris de valoració

5.1 El jurat el presideix la persona titular del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat
de Catalunya, i està format, a més, per:

La persona titular de la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària, per la persona titular responsable de
l'Oficina de Premsa del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, dues persones expertes, i de prestigi
reconegut, en el món de la comunicació, i una persona experta en gènere i comunicació.

Les tasques desenvolupades com a membre del jurat no són retribuïdes.

5.2 La composició del jurat ha de tendir a la representació equilibrada de dones i homes.

5.3 Com a criteri principal de valoració es té en compte que els treballs i produccions presentats hagin excel·lit
pel tractament del civisme. El jurat ha de puntuar les obres d'acord amb els criteris següents:

Aprofundiment o grau de reflexió en el tractament del civisme dins dels àmbits de la inclusió social i la lluita
contra la pobresa (màxim 5 punts).

Originalitat en el raonament i plantejament de la temàtica (màxim 5 punts).

Capacitat comunicativa del discurs tant escrit com visual (màxim 5 punts).
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Impacte social i de gènere (màxim 3 punts).

La representació no estereotipada d'homes i dones en relació amb el gènere, així com la contribució de les
dones en els àmbits de divulgació dels treballs, i l'ús no sexista ni androcèntric dels llenguatges emprats
(màxim 2 punts).

5.4 Si el jurat ho creu convenient, els Premis poden quedar deserts en una o més categories. El jurat també
pot fer altres mencions honorífiques als treballs que no hagi premiat, però que per la seva qualitat puguin ser
objecte de reconeixement públic.

 

 

Annex 5

Bases del Premi de Civisme a la innovació

 

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, mitjançant la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària,
convoca el Premi de Civisme a la innovació.

Més enllà del civisme passiu expressat en les normes que faciliten la convivència, el civisme actiu, el que
s'origina per iniciativa d'individus concrets, es troba en permanent innovació. És un civisme expressat en
accions que busquen respostes concretes davant dels canvis i les exigències a les quals ens sotmet el convuls
món actual. Podem dir que es tracta de la cara més pragmàtica i a la vegada més creativa del civisme.

De la mà de ciutadans o col·lectius inquiets, les noves propostes sorgeixen per superar reptes o, senzillament,
per fer créixer el capital social comunitari. Les innovacions es poden incorporar en jornades, accions solidàries,
formacions, tallers, programes, campanyes, etc., que després d'un diagnòstic concret, suposen una millora en
el terreny del civisme.

El Premi de Civisme a la innovació té l'objectiu de premiar les accions que, un cop posades en pràctica, hagin
suposat una innovació en la millora del civisme i la convivència, tant d'un col·lectiu específic com del conjunt
de la societat. Aquestes accions han de tenir una incidència directa en les persones i poden estar emmarcades
en les noves tecnologies o eines tecnològiques o bé tenir aquests suports, si això facilita la implantació del fet
innovador.

 

–1 Destinataris

Els Premis de Civisme tenen com a destinataris persones físiques majors de 18 anys, així com persones
jurídiques que compleixin amb el que disposa l'apartat 4 de les bases generals.

 

–2 Categories

2.1 El Premi de Civisme a la Innovació té una categoria.

2.2 Els treballs presentats han d'haver estat creats dins dels dos anys anteriors a la publicació de la
convocatòria.

 

–3 Presentació d'obres

3.1 S'hi pot concórrer mitjançant una candidatura presentada per una institució, un organisme o una entitat
pública, o hi poden concórrer els mateixos autors de l'acció o fet innovador.

3.2 Poden aspirar al Premi de Civisme a la innovació qualsevol tipus d'acció o producció que suposi una
innovació en el camp del civisme i la convivència.

3.3 S'ha de presentar una memòria explicativa on constin els objectius, la descripció de l'acció portada a
terme, els destinataris de l'acció i la descripció detallada del fet innovador pel qual es presenta a concurs. A la
memòria cal especificar quins són els valors cívics principals que s'han desenvolupat en el treball o obra
presentada.

La memòria s'ha de presentar en interlineat 1,5 i lletra Arial, cos 12, i s'ha d'elaborar amb qualsevol
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processador de textos i desar en format Word o PDF. En el cas de vídeos, s'han de presentar en format
comprimit MPG, AVI, MP3 o MP4.

 

–4 Premi

Es concedeix un sol premi a la categoria, el qual es determina a la Resolució de la convocatòria corresponent.

 

–5 Jurat i criteris de valoració

5.1 El jurat el presideix la persona titular de la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària i està format per
tres persones més reconegudes per la seva vàlua en la innovació:

Una persona experta en innovació de l'àmbit universitari, una persona experta en innovació de l'àmbit
associatiu i una persona experta en innovació de l'àmbit municipal.

Les tasques desenvolupades com a membre del jurat no són retribuïdes.

5.2 La composició del jurat ha de tendir a la representació equilibrada de dones i homes.

5.3 Com a criteri principal de valoració es té en compte que els treballs i produccions presentats hagin excel·lit
per la innovació en el camp del civisme i dels valors.

5.4 El jurat ha de puntuar les obres d'acord amb els criteris següents:

Grau d'innovació de l'acció o el treball: si són poc innovadores, els correspon 1 punt; si són innovadores, 3
punts, i si són molt innovadores, 5 punts (màxim 5 punts).

Grau d'incidència social (màxim 5 punts).

Viabilitat i durabilitat en el temps: si tenen poca durabilitat, els correspon 1 punt, i si en tenen molta, 5 punts
(màxim 5 punts).

Qualitat expositiva de la memòria (màxim 3 punts).

La representació no estereotipada d'homes i dones en relació amb el gènere, així com la contribució de les
dones en els àmbits de divulgació dels treballs, i l'ús no sexista ni androcèntric dels llenguatges emprats
(màxim 2 punts).

5.5 Si el jurat ho creu convenient, el Premi pot quedar desert. El jurat també pot fer altres mencions
honorífiques als treballs que no hagi premiat, però que per la seva qualitat puguin ser objecte de
reconeixement públic.

 

 

Annex 6

Bases del Premi de Civisme a la ciutadania i virtut civil

 

Els canvis que en els darrers anys estan transformant la societat catalana troben en la societat civil les
persones que fan públic aquest corrent actiu, lluitador i catalanista en el qual es troba immers el país. És la
capacitat transformadora la que permet avançar en els designes dels temps i són moltes les persones i les
organitzacions que van interpretant aquests canvis de la realitat social, cultural i cívica que ens envolta en la
mesura que s'avança, per tal de donar respostes positives i compromeses per assolir el repte gegantí de
construir un nou país.

Més enllà de persones concretes, els processos de transformació nacional són difícils d'assolir si no hi ha la
participació de tothom; cal sumar esforços i aportar el millor de cadascú. La multitud d'activitats i iniciatives de
tota mena que genera aquest moviment social posa l'èmfasi en la voluntat de canvi, de millora, que ha de
conduir Catalunya cap a un estat socialment més just, econòmicament més pròsper i políticament més lliure i
més democràtic.

En aquest procés transformador tenen una rellevància especial l'esperit constructiu i la cohesió social com a
elements troncals de les iniciatives que porten a terme els diferents actors. El caràcter pacífic i integrador que
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tots ells manifesten que ha de continuar sent un model a seguir.

El Premi de Civisme a la ciutadania i virtut civil vol reconèixer persones o organitzacions que destaquin per
l'excel·lència de la seva tasca i trajectòria de servei al país.

 

–1 Destinataris

Els Premis de Civisme tenen com a destinataris persones físiques majors de 18 anys, així com persones
jurídiques que compleixin amb el que disposa l'apartat 4 de les bases generals.

 

–2 Categories

2.1 El Premi de Civisme a la ciutadania i virtut civil té una categoria.

2.2 Aquest Premi no està limitat a un període d'actuació concret.

 

–3 Presentació d'obres

3.1 Cal presentar una memòria explicativa on es detallin els arguments de la proposta per la qual es presenta
la candidatura al Premi, el valor col·lectiu del treball desenvolupat i les conseqüències socials de l'acció de
l'organització candidata.

3.2 En cas de persones concretes, s'ha de presentar una memòria curricular que argumenti les aportacions
desenvolupades pel candidat o candidata, tant en el camp teòric (llibres, textos, publicacions, etc.) com en el
de l'acció i la participació ciutadana.

3.3 La memòria s'ha de presentar en interlineat 1,5 i lletra Arial, cos 12, i s'ha d'elaborar amb qualsevol
processador de textos i desar en format Word o PDF. En el cas de vídeos, s'han de presentar en format
comprimit MPG, AVI, MP3 o MP4.

3.4 S'hi pot concórrer mitjançant una candidatura presentada per una institució, un organisme o una entitat
pública, o hi poden concórrer les mateixes persones físiques o jurídiques interessades.

 

–4 Premi

Es concedeix un sol premi a la categoria, el qual es determina a la Resolució de la convocatòria corresponent.

 

–5 Jurat i criteris de valoració

5.1 El jurat el presideix la persona titular de la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària i està format per
tres persones reconegudes per la seva vàlua en el camp social i la ciutadania:

Una persona experta en l'àmbit de l'acció solidària, una persona experta en l'àmbit de la cultura i una persona
experta en l'àmbit dels drets fonamentals i les llibertats.

Les tasques desenvolupades com a membre del jurat no són retribuïdes.

5.2 La composició del jurat ha de tendir cap a la representació equilibrada de dones i homes.

5.3 Com a criteri principal de valoració es té en compte l'oportunitat social i comunitària continguda en la
memòria presentada, així com l'excel·lència de les propostes exposades vers la construcció d'una nova
governança.

5.4 El jurat ha de puntuar les obres seguint els criteris següents:

Grau d'acceptació social de les propostes referenciades a la memòria: si són poc acceptades, els correspon 1
punt, i si són molt acceptades, 5 punts (màxim 5 punts).

Grau de transformació de l'acció col·lectiva proposada (màxim 5 punts).

Viabilitat i durabilitat en el temps: si tenen poca durabilitat, els correspon 1 punt, i si en tenen molta, 5 punts
(màxim 5 punts).
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Qualitat pedagògica de l'exposició d'idees (màxim 3 punts).

La representació no estereotipada d'homes i dones en relació amb el gènere, així com la contribució de les
dones en els àmbits de divulgació dels treballs, i l'ús no sexista ni androcèntric dels llenguatges emprats
(màxim 2 punts).

5.5 Si el jurat ho creu convenient, el Premi pot quedar desert. El jurat també pot fer altres mencions
honorífiques als treballs que no hagi premiat, però que per la seva qualitat puguin ser objecte de
reconeixement públic.

 

(17.164.045)
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