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Mitjançant acord de Junta de Govern Local de data 2 de novembre de 2021, s’aproven
les bases i la convocatòria del Premi Dona de Sant Quirze del Vallès, d’acord amb el
redactat següent:
“BASES REGULADORES DEL PREMI DONA DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS

Pàg. 1-6

El premi DONA DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS s’atorga en el marc del 8 de març,
Dia internacional de les dones i té per objectiu reconèixer i visibilitzar socialment el
valor del treball realitzat per dones que hagin contribuït a millorar la situació de les
dones del municipi en tots els àmbits i a avançar cap a relacions equitatives entre
dones i homes.
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1- OBJECTE D’AQUESTES BASES
L’objecte d’aquestes bases és fixar els criteris i regir el procediment per a la concessió
del premi DONA DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS, que l’Ajuntament de Sant Quirze
del Vallès atorga anualment com a reconeixement públic a una dona o entitat de dones
del municipi, i dues distincions a la tasca realitzada per una dona o moviment de dones
a nivell nacional i una dona o moviment de dones a nivell internacional.

Data 4-11-2021

2- PREMIS DEL CONCURS
El premi DONA DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS, es materialitza en una reproducció
en forma d’agulla inspirada en l’obra realitzada per l’artista local Jaume Cases,
anomenada Dona, situada al parc de les Morisques d’aquest municipi.
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D’altra banda també s’atorgaran dues distincions honorífiques durant l’acte
d’atorgament del Premi Dona Sant Quirze del Vallès.
3- A QUI S’ADRECEN ELS PREMIS
El PREMI DONA DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS s’atorga amb caràcter individual a
una dona o entitat de dones resident o que hagi desenvolupat en el poble activitats
que impulsin el paper de les dones o que hagi contribuït en la defensa de l’equitat de
gènere, i que sigui susceptible d’un reconeixement públic.

·

Dona o moviment de dones mereixedores de reconeixement en l’àmbit de
Catalunya per la seva contribució a l’impuls del paper de la dona en tots els
àmbits.

·

Dona o moviment de dones mereixedores de reconeixement en l’àmbit
internacional per la seva contribució a l’impuls del paper de la dona en tots els
àmbits.

Aquest document és una còpia impresa del document electrònic amb referència 13526766644013514765 , ha estat generat amb
l’aplicació informàtica BUROWEB i signat electrònicament.
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Les DISTINCIONS HONORÍFIQUES, s’atorguen en reconeixement de la tasca
realitzada per dones en els àmbits nacional i internacional:

1

4- QUI POT PRESENTAR LES CANDIDATURES

També es publicarà a un mitjà de comunicació local.
La sol·licitud es podrà presentar:
Presencialment: Mitjançant model normalitzat a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, o espai
que s’habiliti en el moment de la convocatòria, sense perjudici d’allò que preveu
l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, sobre el Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques.
En línia: Mitjançant registre electrònic a través de la pàgina web municipal
www.santquirzevalles.cat a l’apartat de tràmits on es trobarà tota la informació i models
i documentació.
En qualsevol dels supòsits, les propostes hauran d’anar acompanyades d’una
valoració motivada i de les dades sol·licitades en el formulari de proposta de
candidatura.
Les bases i el model de sol·licitud es publicaran al web de l’Ajuntament de Sant Quirze
del Vallès del qual podran ser descarregats (www.santquirzevalles.cat).
6- ÒRGANS COMPETENTS PER A LA INSTRUCCIÓ I LA PROPOSTA DE
CONCESSIÓ
Per a la concessió del premi i les distincions, és necessari que s’instrueixi l’oportú
expedient, en el qual s’acreditin els mèrits i circumstàncies de la dona que es pretengui
reconèixer. L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament
dels premis serà Drets Civils i Gènere.
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El termini per a la presentació de les sol·licituds s’aprovarà anualment mitjançant
decret d’alcaldia i s’iniciarà a l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí
Oficial de la Província.
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5- TERMINI, FORMA I LLOC DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS

Data 4-11-2021

-

La Presidència
Mitjançant una proposició signada per la tercera part dels membres que
integren la Corporació Municipal
Les entitats o institucions locals inscrites al Registre municipal d’Entitats
Per instància subscrita, si més no, per 50 residents del municipi.
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-

A

La candidatura pot ser presentada per:

Les funcions d’aquest òrgan són:
-

Redactar aquestes bases

B

En finalitzar el termini de presentació de sol·licituds, l’equip tècnic de Drets Civils i
Gènere convocarà la Comissió del Premi Dona de Sant Quirze del Vallès.

La Comissió del Premi Dona estarà integrada per:
President/a:
- Il·lustríssim/a Alcalde/ssa
Vocals:
-

Regidor/a de Drets Civils i Gènere

-

Una persona representant de cada grup municipal existent

-

Una persona representant de cada grup de dones inscrites en el Registre
Municipal que formi part de la Mesa de Feminismes i LGTBI

-

Una persona representant de cada una de les Meses de participació
constituïdes

-

Una persona representant del Consell Escolar

-

Una persona representant de la Federació d’Associacions de Veïns

-

Una persona representant de l’Associació de Comerciants

-

Una persona representant de l’Associació d’Empresàries

Secretari/a:
- Un/a tècnic/a municipal
7- APROVACIÓ DEL CALENDARI ANUAL
El Servei de Drets Civils i Gènere, convocarà la Comissió de valoració anualment per
tal de definir el calendari anual de treball en els següents termes:
-

Revisar les bases i proposar modificacions.
Definir data de presentació de candidatures
Fixar data per l’inici de la difusió del premi
Fixar data per la reunió de la comissió per a la valoració de les candidatures i
proposta de la guanyadora
Presentació de la proposta als òrgans de seguiment
Presentació de la proposta al Ple
Data de lliurament del premi

A

Elevar les propostes seleccionades a l’òrgan municipal competent per a la seva
aprovació i resolució.
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-
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Valorar les propostes presentades i seleccionar les guanyadores
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-

Data 4-11-2021

Acordar i aprovar el calendari del premi
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-
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Aquest calendari de treball s’aprovarà junt amb la convocatòria del premi.
8- CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES CANDIDATURES

La Comissió estudiarà les propostes presentades, i n’elevarà les seleccionades al Ple
de la Corporació per a la seva resolució.
El veredicte de la Comissió serà inapel·lable podent declarar desert el premi si es
considera que no hi ha cap candidatura que reuneixi les valoracions descrites per a ser
premiada.
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Els/les membres de la Comissió podran sol·licitar a qui hagi presentant les
candidatures, els aclariments i la documentació complementària que creguin oportuna.

A

La valoració de mèrits es farà en base a l’explicació raonada presentada per les
entitats o persones impulsores de la candidatura. L’elecció es farà mitjançant votació
per majoria simple dels/les membres de la Comissió.

10- TERMINI DE RESOLUCIÓ, DE NOTIFICACIÓ I RÈGIM DE RECURSOS
El termini màxim per emetre i notificar la resolució és de tres mesos a partir de la data
de finalització del termini de presentació de la sol·licitud. Transcorregut aquest termini
sense que s’hagi notificat la resolució expressa, les persones interessades poden
entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.
La notificació es realitzarà pel mitjà que consti a la sol·licitud, sense perjudici d’allò que
preveu l’article 41 de la llei 39/2015 d’1 d’octubre de Procediment Administratiu comú
de les Administracions Públiques.
S’entendrà que les persones beneficiàries accepten tàcitament el premi, així com les
condicions imposades en la concessió, si en el termini de 10 dies naturals des de la
notificació de l’acord no manifesten expressament les seves objeccions.
Contra l’acord definitiu es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini
de dos mesos a comptar des del dia següent a la seva notificació. Potestativament, es
pot interposar recurs de reposició davant del mateix òrgan que l’ha dictat en el termini
d’un mes a comptar des del dia següent a la seva notificació.
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L’acte es celebrarà a un espai adequat per a aquest esdeveniment, amb assistència
d’aquelles autoritats i representacions que s’estimin convenients, ateses les
circumstàncies de cada convocatòria.

Data 4-11-2021

El lliurament del premi DONA DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS i de les seves
distincions honorífiques es farà en el decurs d’un acte públic convocat en el marc de la
celebració del Dia internacional de les Dones.
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9- LLIURAMENT DELS PREMIS
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Qualsevol incidència que no prevegin aquestes bases l’haurà de resoldre la Comissió.

Si la persona, entitat o moviment de dones guardonades modifiquen tan profundament
la seva conducta que els seus actes posteriors les fan desmereixedores del guardó, la
Corporació pot revocar l’acte de concessió, amb la instrucció prèvia d’un expedient i
del corresponent tràmit d’audiència. Serà la Comissió del Premi Dona la que determini

B

11- REVOCACIÓ DEL PREMI

l’abast que hagi de tenir la revocació del premi atenent a la conducta que hagi motivat
la revocació del premi.

14- VIGÈNCIA
Les presents bases reguladores seran vigents a partir de la seva aprovació i publicació
al tauler d’anuncis municipal i fins que la Corporació no decideixi la seva revocació o
modificació.
15- TRACTAMENT DE DADES
L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès és responsable del tractament de les dades i
documents facilitats per les persones interessades i les tractarà seguint els criteris
següents:
-

Finalitat: gestionar les comunicacions i tràmits administratius per al
reconeixement i Premi Dona Sant Quirze del Vallès. Les dades de la premiada
o distingides es difondran i es faran públiques.

-

Legitimació: consentiment de la persona interessada, excepte en tractaments
del compliment d’interès o exercici de poders públics.

-

Destinataris: òrgan administratiu. No es contemplen transferències
internacionals i es poden comunicar dades als interessats en el procediment o
ens autoritzats per llei.

-

Conservació: l’establert legalment o mentre existeixi la finalitat del tractament.
Quan no siguin necessàries se suprimiran aplicant les mesures de seguretat
adequades, amb especial atenció a les dades protegides.

-

Drets: es pot accedir, rectificar, suprimir, oposar-se i limitar les dades, així com
retirar el consentiment, en qualsevol moment davant de l'Ajuntament (Plaça
de la Vila, 1, 08192) o per registre electrònic al web municipal:
www.santquirzevalles.cat

https://bop.diba.cat
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Tanmateix, seran d’aplicació també la resta de disposicions legals aplicables en
matèria de règim local pel que fa al procediment per a la concessió de subvencions
públiques.

Data 4-11-2021

En tot allò no previst en aquestes bases particulars, i d’acord amb la disposició
addicional 10a de la Llei 38/2003, general de subvencions, aquest premi s’ajustarà al
contingut d’aquesta llei, llevat d’aquells aspectes en els que, per l’especial naturalesa
de les subvencions, no resulti aplicable.
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13- RÈGIM JURÍDIC

B

La participació en aquest premi suposa la total acceptació de les presents bases.
L’incompliment d'alguna de les condicions requerides suposarà que la proposta
efectuada no pugui optar al premi objecte de la convocatòria.

A

12- ACCEPTACIÓ DE LES BASES

La convocatòria i el termini per a la presentació de sol·licituds restaran suspesos en el
cas que es presentin al·legacions a l’aprovació de les bases
RECURSOS

L’aprovació de les bases és un acte de tràmit, no posa fi a la via administrativa,
i no pot ser impugnat separadament. Tanmateix, els legitimats activament
poden interposar qualsevol recurs ajustat a Dret. L’aprovació de la convocatòria
és una resolució, posa fi a la via administrativa, i pot ser impugnat per mitjà de
recurs contenciós administratiu, interposat davant dels jutjats contenciosos
administratius de Barcelona, en el termini de dos mesos. Potestativament, es
pot interposar recurs de reposició davant de l’òrgan que ha dictat l’acte, si
exerceix una competència pròpia, o davant de l’òrgan titular de la competència,
si qui el dicta l’exerceix per delegació, en el termini d’un mes. Tanmateix, els
legitimats activament poden interposar qualsevol recurs ajustat a Dret.
Sant Quirze del Vallès, a la data de la signatura.
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Elisabeth Oliveras Jorba
Alcaldessa
Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès
Signat el 03/11/2021 a les 11:03:09
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El termini per a la presentació de candidatures serà del 05/11/2021 i el 25/01/2022.
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Aquestes bases esdevindran definitivament aprovades si durant el termini d’informació
pública no es formulen al·legacions.

Data 4-11-2021

L’acord i el text íntegre aprovat, se sotmeten a informació pública mitjançant la
publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província, per un període de 20 dies
hàbils a comptar des de l’endemà d’aquesta publicació, a fi i efecte que es pugui
examinar i presentar les al·legacions que es cregui adient.
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La informació addicional i detallada de la Política de Privacitat es pot consultar a
l’apartat web de l’Ajuntament: Seu electrònica > Protecció de dades personals”

A

Les dades seran tractades de conformitat amb la Llei Orgànica 3/2018 i el
Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril, així com
amb la normativa aplicable en matèria de protecció de dades. Per qualsevol dubte
contacteu amb protecciodedades@santquirzevalles.cat
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