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Altres anuncis – Premis i Honors
ANUNCI Convocatòria 2022 dels premis als millors projectes treballats i
presentats en el programa Camí de la Solidesa per part de les organitzacions
participants.

ANUNCI:
La Comissió de Govern, en sessió de data 27 de juliol del 2022, ha adoptat el següent acord:
"Aprovar la convocatòria 2022 del Premi CAMI DE SOLIDESA, programa per a la millora i
enfortiment d'organitzacions d'Economia Social i Solidària (ESS) formades i liderades
principalment per dones i/o que vulguin apostar per formar treballadores en càrrecs de
responsabilitat, de manera que contribueixin a l'existència d'un teixit socioeconòmic, d'acord
amb les bases reguladores del premi, aprovades per la Comissió de Govern en sessió de data
4 de novembre del 2021.
Convocar l'atorgament del premis CAMI DE SOLIDESA;
Establir que el termini de presentació del projecte d'enfortiment i la fitxa resum per part de
les candidates s'iniciarà l'endemà de la publicació de la convocatòria al BOPB i finalitzarà el
dia 20 de novembre de 2022, a les 21:00 hores.
Publicar la convocatòria al BOPB i a la Gaseta Municipal;
Encarregar a BARCELONA ACTIVA SAU SPM com a ens executor de les polítiques
d'emprenedoria, empresa i ocupació de l'Ajuntament de Barcelona, d'acord amb allò que
preveu l'apartat vuitè de les bases reguladores del premi, la gestió del procediment -excepte
la seva resolució- i el pagament del Premi CAMI DE SOLIDESA.

CONVOCATÒRIA 2022 DELS PREMIS ALS MILLORS PROJECTES TREBALLATS I
PRESENTATS EN EL PROGRAMA CAMÍ DE LA SOLIDESA PER PART DE LES
ORGANITZACIONS PARTICIPANTS
L'Ajuntament de Barcelona, mitjançant BARCELONA ACTIVA SAU SPM, convoca en el marc del
programa Camí de la solidesa el premi als millors projectes d'enfortiment treballats i
presentats en l'àmbit de l'Economia Social i Solidària. Es tracta de la setena edició que els
guardons s'entreguen per a la millora i enfortiment d'organitzacions d'Economia Social i
Solidària (ESS) formades i liderades principalment per dones i/o que vulguin apostar per
formar treballadores en càrrecs de responsabilitat, de manera que contribueixin a l'existència
d'un teixit socioeconòmic amb vocació de transformació social potent i consolidat en diferents
sectors d'activitat.
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Requisits per participar
Poden presentar-se als premis les organitzacions participants del Programa que compleixin
aquests requisits:
-

-

-

Haver participat activament amb una assistència a un mínim del 60% de sessions del
Programa Camí de la Solidesa i no estar de baixa del Programa en el moment de la
presentació al premi.
Presentar un resum del projecte d'enfortiment socioempresarial treballat en format
pdf, com s'explica en la Base 4 de les Bases Generals. En el cas que aquest no
s'hagués finalitzat, s'ha de presentar un resum complet de la feina realitzada amb una
planificació de les següents passes amb fites associades.
Presentar la fitxa del projecte en format pdf, segons el model que es facilitarà.

Jurat
-

-

El Jurat estarà format per dones representatives tant de Barcelona Activa i
l'Ajuntament de Barcelona com d'organitzacions referents de l'Economia Social i
Solidària:
Direcció Executiva de Desenvolupament Socioeconòmic de Proximitat de Barcelona
Activa
Direcció Operativa d'Innovació Socioeconòmica de Barcelona Activa
Programes Empresarials de la Direcció de Serveis a les Empreses de Barcelona Activa
Serveis de Gènere i Polítiques del Temps de l'Ajuntament de Barcelona
Direcció de Serveis d'Economia Social i Solidària i Alimentació Sostenible de
l'Ajuntament de Barcelona
Servei Economia Social Internacional d'ACCIÓ de la Generalitat de Catalunya.
Consell Rector de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya
Organització de segon nivell de finances ètiques
La Confederació, Patronal del Tercer Sector Social de Catalunya
Organització guanyadora del premi de l'edició anterior

El Jurat, mitjançant la valoració dels projectes presentats segons els criteris especificats a la
Base 5 de les Bases Generals, serà l'òrgan que seleccionarà els projectes que es proposaran
pels premis que es concediran.
El Jurat podrà declarar repartir un premi o declarar-lo desert total o parcialment, sigui per
valoració equivalent, manca de candidatures, perquè aquestes no arriben a un nivell suficient
per ser premiades, etc.. En el cas que algun premi quedi desert, el Jurat podrà decidir atorgar
o repartir la dotació d'aquest a altres projectes presentats si donen compliment als requisits
exigits en aquesta. La resolució del Jurat serà inapel·lable.
Premis
El premi es comunicarà en el marc de l'Acte de Lliurament de Premis que es preveu que
tindrà lloc el 21 de febrer de 2023.
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A tots els premis se'ls aplicarà les corresponents retencions i ingressos a compte sent
responsabilitat de la guanyadora, en qualsevol dels casos, declarar el premi segons sigui
necessari i en funció de l'impost al que estigui subjecte.
La dotació del Premi segons CRITERIS D'IMPACTE ASG (Ambiental, Social i de Bon
Govern)és de:
Guanyadora:
-

-

Aportació econòmica de 6.000 euros en metàl·lic
Possibilitat d'incubar-se gratuïtament a la InnoBAdora per un període d'un any en un
lloc fixe i/o flexible. La incubació està supeditada al compliment dels requisits
d'entrada establerts per Barcelona Activa i la disponibilitat d'espai. La incubació
consistirà en la facilitació de lloc de treball físic, l'acompanyament des del pla de
treball acordat i l'accés a les activitats de la InnoBAdora. O en el seu defecte, de rebre
una mentorització a mida
Diploma acreditatiu

Primera finalista:
-

-

Aportació econòmica de 4.000 euros en metàl·lic
Possibilitat d'incubar-se gratuïtament a la InnoBAdora per un període d'un any en un
lloc fixe i/o flexible. La incubació està supeditada al compliment dels requisits
d'entrada establerts per Barcelona Activa i la disponibilitat d'espai. La incubació
consistirà en la facilitació de lloc de treball físic, l'acompanyament des del pla de
treball acordat i l'accés a les activitats de la InnoBAdora. O en el seu defecte, de rebre
una mentorització a mida
Diploma acreditatiu

Segona finalista:
-

-

Aportació econòmica de 2.000 euros en metàl·lic
Possibilitat d'incubar-se gratuïtament a la InnoBAdora per un període d'un any en un
lloc fixe i/o flexible. La incubació està supeditada al compliment dels requisits
d'entrada establerts per Barcelona Activa i la disponibilitat d'espai. La incubació
consistirà en la facilitació de lloc de treball físic, l'acompanyament des del pla de
treball acordat i l'accés a les activitats de la InnoBAdora. O en el seu defecte, de rebre
un mentorització a mida
Diploma acreditatiu

Si la Innobadora no disposa d'unitats de treball disponibles per totes les guanyadores dels
premis, la instal·lació es farà seguint l'ordre de concessió dels premis.
Documentació a lliurar i terminis
El projecte d'enfortiment i la fitxa resum que avaluaran un Comitè tècnic es lliuraran en
format pdf el dia 20 de novembre de 2022 a les 21 hores com a data límit per correu
electrònic a innovaciosocieconòmica@barcelonactiva.cat.
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A mitjans de gener de 2023 hi haurà una presentació davant del Jurat del projecte presentat
per part de cada sol·licitant.
El Jurat valorarà els diferents projectes presentats i l'informe elaborat pel comitè tècnic
segons els criteris especificats.
Les guanyadores i finalistes seran convidades a participar en l'Acte de Lliurament de premis
previst el 21 de febrer de 2023.
Criteris de valoració dels projectes
PREMIS SEGONS CRITERIS D'IMPACTE ASG(AMBIENTAL, SOCIAL I BON GOVERN)
Viabilitat tècnica i sostenibilitat socioeconòmica
Millora en el model organitzatiu
Impacte econòmic en l’organització
Projecte d’enfortiment Presentació pública en la Cloenda del programa
Adaptació al context de crisi i mesures governamentals que afecten
l’activitat econòmica
Treball en xarxa amb altres iniciatives
Generació o manteniment d’ocupació
laborals dignes i igualitàries
Democràcia interna i gestió col·lectiva

de qualitat amb condicions

Elements innovadors
Impacte social

Integració de la perspectiva de l’economia feminista
Resposta a necessitats i reptes socials
Impacte al territori

Participació activa al
programa

Sostenibilitat ambiental i integració de valors ecologistes i
d’economia circular
Esforç i resposta davant possibles dificultats al llarg del programa
Procés de col·lectivització i evolució durant la concreció del projecte
Assistència i seguiment del programa (es valorarà que sigui
col·lectiva)

Gestió del Premi
Als efectes de la tramitació d'aquest Premi, BARCELONA ACTIVA SAU SPM tindrà la
consideració d'entitat col·laboradora, actuarà en nom i per compte de l'Ajuntament de
Barcelona a tots els efectes relacionats amb el Premi, lliurarà i distribuirà els fons públics als
beneficiaris, col·laborarà en la gestió i farà les anotacions pertinents d'entrada com a ingrés i
sortida com a despesa en el seu compte d'explotació.
Més informació
S'adjunten les Bases Generals dels Premis, que també es van publicar al BOPB el 17/11/2021
en el següent enllaç.
Barcelona, 28 de juliol del 2022. La secretaria delegada, M. Eugènia Riera Paino.
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