Divendres, 21 d'octubre de 2016
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de Barcelona. Institut Barcelona Esports
ANUNCI
Per resolució de la Presidència de data 20 d'octubre de2016, es convoca concurs de projectes de Joves, esport i
cohesió social a la ciutat de Barcelona, segons el text que s'adjunta i les "Bases generals reguladores del concurs de
projectes de Joves, esport i cohesió social a la ciutat de Barcelona" (Barcelona, Buenos Aires i Medellín).
CONVOCATÒRIA DEL PREMI DE PROJECTES DE JOVES, ESPORT I COHESIÓ SOCIAL A LA CIUAT DE
BARCELONA.
El premi estableix dues modalitats: Premi al Banc de projectes i Premi al Laboratori de Projectes.
1) Podran ser candidates aquelles associacions, clubs d'esport, institucions o persones físiques que tinguin com objecte
principal la inclusió social dels joves així com la intervenció social mitjançant l'esport en zones desfavorides de la ciutat
de Barcelona.
2) Podran ser candidates al "Premi al Banc de Projectes" aquells projectes que es trobin en fase de realització o ja
finalitzats.
3) Podran ser candidats al "Premi al Laboratori de projectes" aquells projectes que s'hagin de desenvolupar a mig-llarg
termini. S'estableix com a condició imprescindible la implementació del projecte en un termini no superior als 3 anys des
de la data de l'atorgament del premi. En cas contrari es retornarà la quantitat atorgada.
Contingut del premi.
El jurat pot atorgar un premi de 1.000,00 EUR* a la modalitat de Banc de projectes i un altre premi de 9.000,00 EUR* a
la modalitat de Laboratori de projectes.
(*) Quantia bruta, sense aplicar la corresponent retenció.
A l'import de cadascun dels premis els hi serà d'aplicació les retencions previstes a la vigent legislació tributària. Als
efectes fiscals oportuns es lliurarà, en el seu moment, un certificat per l'import del premi més les retencions pertinents.
Presentació de propostes.
Les propostes a qualsevol de les dues modalitats del "Concurs de projectes de Joves, esport i cohesió social a la ciutat
de Barcelona" deuran ser remeses, preferent, en format digital a info@iniciativametropolis.Barcelona especificant la
modalitat de convocatòria en la que es participa: Banc de projectes o Laboratori de projectes i incloure la documentació
requerida segons a la convocatòria que s'acollin:

Per la categoria de banc de projectes:
- Document escrit que defineixi les línies bàsiques del projecte i els seus objectius (5.000 caràcter màx.).
- Imatges i textos sobre el projecte i referències del context en el que es va desenvolupar (5.000 caràcter màx. i 10
imatges).
- Currículum individual en cas de persones físiques.
- Dades de contacte (nombre, telèfon, e-mail i adreça postal).
Per la categoria de Laboratori de projectes:
- Document escrit que defineixi les línies bàsiques del projecte i els seus objectius (5.000 caràcter màx.).
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- Un màxim de 10 imatges per a facilitar la comprensió del projecte.
- Currículum dels membres del projecte especificant un representant, o currículum individual en cas de persones
físiques.
- Dades de contacte (nombre, telèfon, e-mail i adreça postal).
Termini, lloc i forma de presentació de les candidatures.
El termini de presentació de les propostes serà des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci fins al 30 d'octubre de
2016.
Comitè seleccionador.
La selecció de projectes anirà a càrrec del jurat en base a allò establert en aquesta convocatòria i la les normatives
vigents i estarà integrat per:
President. Sr. Felip Roca i Blasco, representant de la red Metropòlis.
Vicepresidenta primera: Sra. Marta Carranza i Gil-Dolz del Castellar.
Vicepresident segon: Sr. Juan José Escobar López, representant de l'àmbit esportiu de Medellín.
Vicepresidenta tercera: Sra. Jorgelina Bertoni, representant de l'àmbit esportiu de Buenos Aires.
Vocals:
Sr. Sixte Abadia i Naudi, representant de Barcelona;
Sra. Jimena Vallone, representant de Buenos Aires;
Sr. David Mora, representant de Medellín;
Secretari: Sr. Gaspar Maza Gutiérrez, Secretari expert de reconegut prestigi en temes esportius i socials de les ciutats
participants.
Criteris de valoració de les propostes.
Els projectes deuran facilitar respostes a problemes relacionats amb la inclusió social dels joves, en diferents contextos
urbans, plantejant qüestions, detectant conflictes, proposant estratègies de negociació o de participació mitjançant
l'esport.
Te que experimentar amb formes de producció compartida mitjançant tallers i preferentment en col·laboració amb
organitzacions locals.
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El projecte haurà de realitzar-se a la ciutat de Barcelona.
Els projectes de laboratori hauran de produir-se al llarg de 2016-2017.
El jurat podrà desestimar els projectes que no compleixin els requisits.
Barcelona, 20 d'octubre de 2016
El secretari delegat, Miquel Benito López
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