BASES PREMIS A LA CONVIVÈNCIA I EL CIVISME
2017
Introducció
El Programa d’Actuació Municipal inclou mesures dirigides a que els nostres carrers, les nostres places i els
nostres parcs siguin espais de convivència i de civisme perquè Esplugues de Llobregat sigui una ciutat per
viure amb tranquil·litat.
El nostre Model de Ciutat es basa en la Convivència democràtica, que és la condició de relacionar-se amb
les demés persones a través de la comunicació permanent fonamentada en el respecte mutu, la tolerància
entre les persones, el respecte vers a el medi en el qual vivim i el respecte per les coses que el conformen,
tot orientat al bé comú.
La convivència està fonamentada en diferents valors: solidaritat, respecte, responsabilitat, cooperació, tolerància, etc, tots ells com a via per fomentar la cohesió social i garantir el benestar de les persones i el desenvolupament social.
Per respectar la convivència democràtica hi ha una obligació ètica, subjectiva i normativa: tot esser humà te
el dret a un tacte igualitari i el deure de respectar les normes contribuint al benestar dels altres membres de
la comunitat. Això és el que anomenem Civisme.
La Regidoria de Drets Civils i Ciutadania té per objectiu l’articulació de polítiques públiques per promoure,
defensar i garantir els drets fonamentals de la ciutadania, fomentant les actuacions orientades a la promoció
del civisme, la cooperació, la corresponsabilitat, la solidaritat i la participació ciutadana, amb la inalitat
de ga-rantir la convivència veïnal i preservar la cohesió social per tal que ningú pugui ser discriminat o
vegi vulnerats els seus drets socials.
Es per això que volem impulsar els Premis a la Convivència i el Civisme, que van sorgir a l’any 2014 en el marc
del II Fòrum Educatiu Local, promoguts pel Grup Impulsor del Projecte Educatiu de Ciutat amb el propòsit de
fomentar i promoure els valors de la convivència i les actituds i comportaments cívics en el nostre municipi.
Aquests premis són el reconeixement públic a les persones i entitats que porten a terme activitats, projectes i
programes dirigits a la millora de la convivència i del civisme a la nostra ciutat.

Regulació
1. Objecte
L’objecte d’aquestes bases és definir els requisits per participar i el procediment a seguir per a l’atorgament dels
Premis a la Convivència i el Civisme, edició any 2017.
2. Finalitat
L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat convoca la segona edició dels Premis a la Convivència i el Civisme. La
finalitat dels premis és reconèixer públicament aquelles activitats que promoguin la convivència i el civisme al
nostre municipi.
Els premis tenen una periodicitat bianual i, per tant, en aquesta edició es premiaran les actuacions, projectes o
bones pràctiques desenvolupades en el termini comprès entre els anys 2015 i 2016.
3. Organització
El Departament de Participació, Drets Civils i Ciutadania de l’Ajuntament serà l’encarregat de l’organització i gestió
dels premis.
4. Candidats i candidates
Poden optar als Premis de Convivència i Civisme totes les entitats ciutadanes que desenvolupin la seva activitat al
municipi, i els ciutadans i ciutadanes d’Esplugues de Llobregat a títol individual.
5. Presentació de candidatures i documentació
Per tal de participar i presentar la candidatura cal omplir l’imprès específic que es facilitarà als Punts d’Atenció
a la Ciutadania de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, o es podrà descarregar a la seu electrònica del web:
http://www.esplugues.cat
És requisit imprescindible presentar, juntament amb la sol·licitud, el projecte detallat de l’activitat. En el projecte
s’haurà d’especificar, com a mínim, els punts següents:
1) Finalitat
2) A qui va dirigit l’activitat
3) Descripció detallada de l’acció desenvolupada: calendari d’execució, recursos utilitzats ( humans, materials,
tècnics...)
4) Resultats i avaluació
Les sol·licituds i els documents que l’acompanyen es presentaran al registre municipal, Punts d’Atenció a la Ciutadania, en el període que s’especifica a continuació.
El termini de presentació de candidatures estarà comprès entre l’1 i el 31 de març de 2017.
6. El Jurat
El Jurat estarà format per representants de la Taula de Convivència de Can Vidalet, representants de grup impulsor
del PEC, representants dels partits polítics i tècnics de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.

7. Valoració de les candidatures presentades
El Jurat valorarà els projectes presentats per cadascuna de les candidatures en funció dels criteris següents:
• El foment i la promoció de la convivència i el civisme en els termes establerts en aquestes bases
• La definició, la concreció i el rigor metodològic del projecte
• La creativitat i la innovació de l’activitat
• Els resultats i l’impacte en la comunitat
• Les perspectives de sostenibilitat
• Caràcter transversal del projecte (que els agents implicats provinguin de diferents àmbits i sectors )
El Jurat podrà sol·licitar informació complementària si així ho estima convenient, i resoldrà totes les qüestions
plantejades al llarg del procediment, no previstes en aquestes bases.
8. Lliurament del Premi
El veredicte del Jurat i el lliurament del premi es realitzarà en un acte públic, al mes de maig de 2017.
El premi consisteix en una dotació econòmica de 300 euros i un reconeixement públic de la candidatura guanyadora mitjançant l’entrega d’un diploma.
La resta de candidatures tindran una menció pública expressa i un reconeixement mitjançant el lliurament d’un
diploma.

Informació:
Àmbit
Contacte
Adreça
--------------------------------------------------------------------aparra@esplugues.cat
Àrea de Serveis a les Persones
Drets Civils
Tel. 93 371 33 50
c. Mestre Joaquim Rosal, núm. 5
De 9 a 14.30 h
08950 Esplugues de Llobregat
Lliurament de sol·licituds:
Adreça
Horari
----------------------------------------------------------------------------------------------------Pl. Santa Magdalena, 24
De dilluns a divendres
900 30 00 82
De 8.30 a 19.00 h
Av. Verge de la Mercè, 1
93 371 02 66

.

