
BASES REGULADORES DELS PREMIS FEM MATARÓ 2030 A ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE, PER
AL DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INNOVADORS D’ESTRATÈGIA DE CIUTAT. EDICIÓ 2022

Ar�cle 1. OBJECTIU DE LA CONVOCATÒRIA

Els Premis Fem Mataró van néixer amb la voluntat de potenciar projectes innovadors, crea�us i inèdits que
generin  valor  públic  per  afrontar  necessitats  i  reptes  socials  que  apor�n  noves  maneres  d’encarar  el
futur de la ciutat de Mataró. 

La convocatòria s’adreça a en�tats sense ànim de lucre que actuen de manera directa a Mataró, per tal de
promoure projectes que apor�n solucions innovadores als  reptes de ciutat i  potenciïn aliances sota un
model de governança col·labora�u. 

Par�nt  com  de  l’Estratègia  Mataró  2022,  la  ciutat  de  Mataró  està  impulsant  un procés  de  reflexió
compar�da orientada la innovació i a l’aprenentatge que ha de permetre detectar quins són els nous reptes
estratègics i missions de la ciutat a mig i llarg termini.

El procés Mataró Agenda Urbana 2030 és un procés de reflexió on es vol comptar amb tota la ciutadania i
agents del territori per definir la ciutat que volem per a les generacions futures.

A través de les persones Comissionades (agents expertes) del Mataró Agenda Urbana 2030 s’han definit 3
grans reptes: 

� Generar oportunitats equita�ves per a la  inclusió de totes les persones en la ciutat  a través de
l’ac�vitat econòmica i la vida  comunitària.

� Captar, generar i retenir talent per construir una ciutat rica en diversitat. 
� Millorar  la  qualitat  de  vida  de  les  persones  mitjançant  la  cura  de  l’entorn  humà,  la  ciutat

construïda i l’hàbitat ;sic.

Aquests tres reptes pretenen ser transversals en els futurs projectes que es puguin desenvolupar, per tant
es nodreixien un dels altres tenint tres conceptes com a elements clau:  les persones, la sostenibilitat i la
digitalització. 

Sota aquest context, els agents socials  són un actor imprescindible en aquest espai de reflexió i de presa de
decisió col·lec�va. En aquest sen�t, els Premis Fem Mataró tenen com a objec�u reconèixer i potenciar
inicia�ves d’innovació social que treballin per a l’assoliment dels reptes de ciutat.

Ar�cle 2. BENEFICIARIS

Podran concórrer als premis les en�tats sense ànim de lucre, domiciliades a Mataró, legalment cons�tuïdes
i inscrites al Registre Municipal d’En�tats abans de la publicació d’aquestes bases. Per fer-ho, hauran de
formalitzar una sol·licitud expressa en els termes i condicions regulades. 

Tipus de par�cipació de les en�tats beneficiaries i limitacions: 

En�tat impulsora (sol·licitant):

- S’entén com a en�tat impulsora aquella en�tat que presenta el projecte i es fa responsable de la
seva implementació. 

- Cada en�tat impulsora pot presentar un sol projecte, que haurà d’estar dirigit a una de les tres
categories dels premis. 

Col·laborador/a (par�cipant):

- S’entén com a col·laborador/a aquella en�tat, inicia�va d’economia social i solidària o organització
no formal que par�cipa de manera directa en el projecte que ha presentat una en�tat impulsora,
concretant quina és la seva par�cipació en el projecte en el que es presenta. 

- Cada en�tat o organització no formal pot par�cipar com a col·laborador en diversos projectes,
sense limitació per nombre o categories.
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En el cas de les organitzacions no formals, que no es�guin registrades en el Registre Municipal d’En�tats,
aquestes hauran d’acreditar la seva trajectòria en l’àmbit, amb la presentació de currículum que demostri
la seva incidència com a ciutadania ac�va.

Per tant,  cada projecte �ndrà una única en�tat impulsora i  haurà de tenir com a mínim una en�tat
col·laboradora i pot incorporar com a par�cipant en el projecte una o més inicia�ves d’economia social i
solidària i/o organització no formal col·laboradores.

Les en�tats hauran de: 

- Trobar-se  al  corrent  del  pagament  de  les  seves  obligacions  tributàries  amb  l’Agència  Estatal
d’Administració Tributària, la Seguretat Social i no tenir cap deute pendent amb l’Ajuntament de
Mataró.

- Haver jus�ficat qualsevol subvenció municipal que li hagi sigut concedida amb anterioritat, sempre i
quan el període de jus�ficació es�gui finalitzat.

Ar�cle 3. REQUISITS DELS PROJECTES 

- Els projectes han de ser presentats per una en�tat impulsora que compleixi els requisits de l’ar�cle
2 i, com a mínim, comptar amb la col·laboració d’una altra en�tat per a la seva implementació. Per
tant, quedaran exclosos els projectes on només hi par�cipi una sola en�tat a =tol individual. 

- Els projectes presentats han de tenir incidència directa en una de les tres categories definides en
relació als reptes iden�ficats en el procés de reflexió estratègica procés  Mataró Agenda Urbana

2030.

- Els projectes han de ser viables des del punt de vista tècnic i econòmic.

- Els projectes hauran de ser innovadors i basar-se en models de ges�ó que incorporin fórmules de
par�cipació   col·labora�va.   Els  projectes  presentats  han de  ser  originals  i  inèdits.  En  queden
exclosos tots aquells que  s’hagin presentant en la convocatòria municipal de subvencions, que ja
es�guin finançats a través d’una subvenció nomina�va per part de l’Ajuntament de Mataró o que
s’hagin resultat guanyadors  en  edicions anteriors dels premis FEM MATARÓ. 

- Queden exclosos els  projectes  que  tenen com a finalitat  única realitzar  una  diagnosi,  estudi  o
publicació. 

- Els projectes hauran de complir la norma�va i ordenances municipals. 

- Els projectes es definiran i seran atorgats aquest any 2022, i s’hauran d’executar en el termini d’un
any a par�r de la seva proclamació.

- En cap cas es revelarà el nom de les en�tats impulsores dels projectes que es presenten i altres
par�cipants, per tal de poder preservar l’anonimat davant el jurat. 

Ar�cle 4. CATEGORIES

En el marc dels Premis Fem Mataró 2030 es reconeixerà una inicia�va que apor� un valor diferencial per a
cada categoria. Les 3 categories en la present edició són les que es defineixen a con�nuació: 

CATEGORIA 1. Premi a la millor inicia�va per generar oportunitats per a la inclusió de totes les persones a
la ciutat a través de l’ac�vitat econòmica i la vida comunitària

El  projecte  ha de contribuir  a  organitzar  ac�vitats  i  impulsar  dinàmiques  en  diferents  sectors:  esport,
educació,  comerç,  etc.  que  ajudin  a  la  inclusió  social,  a  la  igualtat  d’oportunitats  i  a  combatre  les
desigualtats mitjançant l'ocupació i/o l'enfor�ment dels llaços comunitaris.

CATEGORIA 2. Premi a la millor inicia�va per captar, generar i retenir talent per construir una ciutat rica
en diversitat

2



El projecte ha de contribuir  i  potenciar la formació i la capacitació de diferents col·lec�us, en diferents
sectors, i retenir el talent existent, aconseguint incrementar el capital cultural de les persones i que puguin
desenvolupar-lo a la ciutat.

CATEGORIA 3. Premi a la millor inicia�va per millorar la qualitat de vida de les persones a nivell personal,
de la ciutat i de l’entorn natural

El projecte ha de contribuir a millorar la salut de les persones a nivell Bsic i emocional,  a par�r de la millora
de la vida a l‘entorn urbà i natural a Mataró. El projecte pot desenvolupar accions orientades a la reducció
de la petjada ecològica; la conservació i difusió del patrimoni natural,  la biodiversitat i  els ecosistemes
terrestres i marins de la ciutat; la reducció de la contaminació; la transformació del model energè�c i de
mobilitat urbana; l’impuls de l’economia circular; la mi�gació i adaptació al canvi climà�c; o la millora de
l'educació i sensibilització ambiental de la ciutadania.

Ar�cle 5. DOTACIÓ DELS PREMIS I ALTRES BENEFICIS

Els premis reconeixeran 3 projectes com a guanyadors, un per a cada categoria:

� Premi a la millor inicia�va per generar oportunitats per a la inclusió de totes les persones a la  
ciutat  a través de l’ac�vitat  econòmica i  la vida comunitària,  amb una dotació econòmica de
10.000 euros.

� Premi a la millor inicia�va per captar, generar i  retenir talent per construir una ciutat rica en  
diversitat, amb una dotació econòmica de 10.000 euros.

� Premi a la millor inicia�va per millorar la qualitat de vida de les persones a nivell personal, de la  
ciutat i de l’entorn natural,  amb una dotació econòmica de 10.000 euros.

A més de la dotació econòmica,  l’Ajuntament de Mataró donarà suport en la promoció i  presència als
mitjans de comunicació de la ciutat per donar a conèixer els projectes guanyadors, des de la proclamació
del veredicte del jurat i fins a la finalització de la seva execució. 

Els  premis  s'atorgaran a  l'en�tat impulsora del  projecte que haurà de ser  la  mateixa que cons� en el
formulari de sol·licitud i que signi la declaració responsable.

El premi està subjecte al que determini la norma�va fiscal vigent en matèria de premis.

Ar�cle 6. CRITERIS DE VALORACIÓ

Per a la selecció de les propostes premiades es cons�tuirà un jurat específic (definit en l’ar�cle 7).  Els
criteris de valoració seran els següents: 

CRITERIS DE SELECCIÓ
PUNTUACIÓ

MÀXIMA

1. DIMENSIÓ ESTRATÈGICA Fins a 30 punts

1.1

Contribució  i  orientació  estratègica cap  als  els  reptes  del  Mataró

2030:
� Repte 1.  Generar oportunitats equita�ves per a la inclusió

de totes les persones.
� Repte 2.  Captar, generar i retenir talent per construir una

ciutat rica en diversitat.
� Repte  3.  Millorar  la  qualitat  de  vida  de  les  persones

mitjançant la cura de l’entorn humà, la  ciutat construïda i
l’hàbitat ;sic. 

Fins a 20 punts

1.2
Alineament  amb  els  Objec�us  de  Desenvolupament  Sostenible
(ODS)

Fins a 10 punts
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2. DIMENSIÓ COL·LABORATIVA Fins a 30 punts

2.1

Col·laboració  d’en�tats,  inicia�ves d’economia  social  i  solidària  o
organitzacions no formals

Col·laboració de 2 en�tats o més 7 punts

Col·laboració altres organitzacions no formals 3 punts

2.2
Promoció de dinàmiques col·labora�ves entre ciutadania, empresa,
administració i/o centres de coneixement.

Fins a 10 punts

2.3
Aportació econòmica de finançament propi per part de les en�tats
par�cipants o recursos complementaris de finançament extern

Fins a 5 punts

2.4
Aportació  de  processos  d'apoderament  de  la  ciutadania  per
construir una societat més justa i inclusiva

Fins a 5 punts

3. DIMENSIÓ INNOVADORA Fins a 30 punts

3.1 Grau d’innovació de l’enfocament Fins a 15 punts

3.2 Grau d’innovació i crea�vitat en la metodologia Fins a 15 punts

4. QUALITAT DEL PROJECTE Fins a 45 punts

4.1 Transferibilitat del projecte Fins a 5 punts

4.2 Viabilitat del projecte amb posterioritat al primer any Fins a 10 punts

4.3 Perspec�va de gènere Fins a 5 punts

4.4 Perspec�va d’interseccionalitat Fins a 5 punts

4.5 Sostenibilitat mediambiental Fins a 5 punts

4.6 Sistema i mecanismes d’avaluació Fins a 5 punts

4.7 Pla de comunicació del projecte Fins a 5 punts

4.8 Coherència entre la proposta tècnica i l’econòmica Fins a 5 punts

Ar�cle 7. JURAT

Amb la finalitat de garan�r l'eficàcia i la transparència del procés, es nomenarà un jurat per tal d'avaluar
l'elegibilitat de les en�tats sol·licitants i el mèrit de les seves propostes a través dels criteris establerts. 

El jurat estarà format per: 

- President: senyor Jordi Arderiu, Cap de Servei d’Estratègia i Governança de l’Ajuntament de Mataró

- Vicepresidenta: senyora Mei Ros Gener, Cap de Projectes Transversals de l’Ajuntament de Mataró

Vocals:

- Senyora  Maria  Ramos, Tècnica de  l’Àrea  de  Presidència  i  Estrategia,  Servei  d'Estratègia  i
Governança de l’Ajuntament de Mataró.

- Senyora Àngels Cas�llo, Tècnica de l’Ajuntament de Mataró, de l’Àrea d’Acció Comunitària, Agència
de Suport i Serveis a les En�tats.

- Senyor Eloi Serrano, Director de la Cátedra de Economía Social Tecnocampus, en representació del
Tecnocampus. 

- Senyora Carme Rovira Riera, Pedagoga, experta en innovació social. 

- Senyor Roger Buch, expert en l’àmbit del govern obert. 

Secretària:
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- Cris�na Iglesias, Tècnica de l’Agència de Suport i Serveis a les En�tats, que actuarà en qualitat de
secretarària, amb veu i sense vot. 

El President del jurat �ndrà les funcions de convocar les reunions de deliberació, ordenar els debats i elevar
a la Regidora competent la decisió del Jurat per a atorgar els premis.

Les decisions del jurat seran inapel·lables. El premi podrà declarar-se desert, però no repar�r-se entre dos o
més projectes per categoria.

Per  a  l’anàlisi  i  valoració  conjunta  de  les  propostes  presentades,  el  jurat  podrà  comptar  amb
l’assessorament tècnic per part dels serveis municipals. 

El  jurat  elevarà  el  seu  veredicte  a  la  Regidora  Delegada  de  relacions  amb  la  ciutadania,  en�tats  i
equipaments de proximitat  a fi que adop� l’acord d’atorgament del premi. 

Un cop realitzat l’acte d’atorgament de premis, els resultats de les valoracions del jurat es faran públics al
portal  web de  l’Agència  de Suport  i  Serveis  a  les  En�tats  i  a  la  web municipal,  amb el  detall  de  les
puntuacions  ob�ngudes  per  a  cada  proposta  i  garan�nt  en  tot  moment  l’anonimat  de  les  en�tats
par�cipants. 

Ar�cle 8. PROCEDIMENT I TERMINI DE PRESENTACIÓ DE PROPOSTES 

8.1. Presentació de propostes i documentació a presentar 

Els projectes  es presentaran telemà�cament fent  constar la iden�ficació “PREMIS FEM MATARÓ 2030,
EDICIÓ 2022”.

Dins la sol·licitud telemà�ca s’adjuntaran els arxius referents als formularis i sol·licituds de les en�tats, que
quedaran custodiats  per l’Agència de Suport i  Serveis a les En�tats, a fi de preservar l’anonimat de les
propostes, fins que hagin estat revisats i valorats per el jurat i s’hagin decidit els projectes guanyadors de
cada categoria. Aquests arxius hauran de portar el =tol iden�fica�u del projecte i el nom del formulari o
model a aportar, i en cap cas el nom de les en�tats que hi par�cipen, per tal de poder preservar l’anonimat.

Els arxius que quedaran custodiats són:

- Formulari de sol·licitud de par�cipació on s’inclouen les dades iden�fica�ves de l’en�tat impulsora
que  lidera  el  projecte,  dades  de  la  persona  de  contacte  de  l’en�tat  durant  la  tramitació  i
no�ficacions, entre d’altres. Formulari que quedarà en custòdia pel seu anonimat.

- Model 1. Declaració responsable de l’en�tat impulsora que lidera el projecte de no incórrer en cap
causa  de  prohibició  o  d'incompa�bilitat,  així  com  d'estar  al  corrent  de  les  seves  obligacions
tributàries i de la Seguretat Social i no tenir deutes amb l’Ajuntament de Mataró, en els termes
previstos a l'ar�cle 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

- Model  2.  Declaració  responsable  de  cadascuna  de  les  en�tats  que  col·laboren  en  el  projecte
indicant el seu compromís de par�cipació. Així com de no incórrer en cap causa de prohibició o
d'incompa�bilitat, a més d'estar al corrent de les seves obligacions tributàries i  de la Seguretat
Social i no tenir deutes amb l’Ajuntament de Mataró, en els termes previstos a l'ar�cle 13 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

- Model  3.  Declaració  responsable  de  les  organitzacions  no  formals  i/o  col·lec�us,  empreses,
administracions  i/o  centres  de  coneixement  que  estableixen  dinàmiques  col·labora�ves  amb
l’en�tat impulsora per �rar endavant el projecte, indicant el seu compromís de par�cipació, a més
d'estar al corrent de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social i no tenir deutes amb
l’Ajuntament de Mataró i en el cas de les organitzacions no formals, el seu currículum on es detalli
la seva trajectòria i incidència com a ciutadania ac�va.

La proposta presentada també haurà d’incloure els següents arxius, que seran valorats pel jurat del Premi,
en els quals en cap cas es podrà especificar els seu noms o referències que els iden�fiquin, ja que sinó
seria exclòs de la valoració per part del jurat: 

5



- Memòria tècnica i econòmica. Basada en el guió (model 4) on s'inclouen els con�nguts que com a
mínim ha de contenir el projecte (categoria, objec�us, metodologia, pressupost, cronograma...).
L’extensió màxima de la Memòria ha de ser de 15 DIN A-4, cos 12, �pus de lletra: Arial. El projecte
ha de mantenir l’anonimat de l’en�tat impulsora i tothom qui hi col·labori. 

- Opcionalment  es  podrà  presentar  qualsevol  altra  informació  o  documentació  gràfica  que  es
consideri per�nent.

La documentació necessària per poder realitzar la sol·licitud de par�cipació als premis estarà disponible al
Portal d'En�tats hYps://en�tatsmataro.cat i al web municipal. 

La presentació de propostes l’haurà de fer el President/a de l’en�tat impulsora, telemà�cament, a par�r
del 13 de juny de 2022. 

Els  premis  s'atorgaran a  l'en�tat impulsora del  projecte que haurà de ser  la  mateixa que cons� en el
formulari de sol·licitud i que signi la declaració responsable.

Per a qualsevol dubte o sol·licitud d’informació els par�cipants es poden adreçar a la següent adreça de
correu electrònic: par�cipacio@ajmataro.cat.

8.2. Lloc i termini de presentació de propostes

La  presentació  de  propostes  es  realitzarà  per  via  telemà�ca,  u�litzant  la  Seu  Electrònica
(hYps://seu.mataro.cat) de l’Ajuntament de Mataró,  des del 13 de juny fins al 2 d’octubre de 2022, inclòs.

Ar�cle 9. LLIURAMENT DE PREMIS

La  proclamació  del  veredicte  i  l’atorgament  dels  premis  es  produirà  en  el  transcurs  de  la  Festa  del
Voluntariat, que es realitzarà el dijous 30 de novembre de 2022, al lloc i hora que es farà públic en el seu
moment, al Portal d’en�tats i a les xarxes socials de Par�cipació.

L’abonament del premi es realitzarà per transferència a favor de les en�tats sobre les quals s’hagi resolt la
convocatòria dels premis en el compte corrent indicat en la documentació de sol·licitud. El pagament es
realitzarà d’una sola vegada, per a la seva totalitat, a les en�tats premiades,  un cop feta la tramitació
administra�va corresponent.

Ar�cle 10. SEGUIMENT I AVALUACIÓ DELS PROJECTES

Amb  l’objec�u  de  garan�r  l’òp�m desenvolupament  dels  projectes  premiats,  es  realitzarà  una  reunió
trimestral per avaluar la implementació del projecte amb les en�tats guanyadores dels premis. A aquestes
reunions hi assis�ran tècnics municipals de referència i membres de l’en�tat impulsora, així com membres
de les en�tats col·laboradores quan se sol·lici�.  Per tal de fer un bon seguiment les en�tats hauran de
presentar una memòria trimestral.

Els objec�us principals d’aquestes reunions seran:

- Realitzar el seguiment i avaluació con�nuada del desenvolupament del projecte.

- Revisar  la  memòria  trimestral  i  valorar  la  correcta  execució  del  projecte,  podent  fer-hi  les
consideracions i aportacions que siguin necessàries.

- En el supòsit que les en�tats premiades sol·lici�n l’ampliació de la durada de l’execució del projecte
una vegada iniciat, els responsables tècnics hauran  d’autoritzar o denegar aquesta ampliació.

- Aturar el projecte d’execució en el moment que es consideri oportú, si no s’estan complint els seus
objec�us o el con�ngut de les presents bases.

Ar�cle 11. JUSTIFICACIÓ

Un cop finalitzada la implementació dels projectes, i durant el primer trimestre de l’any 2024, les en�tats
premiades lliuraran una memòria explica�va de tot el procés. La memòria haurà de recollir les accions
desenvolupades, dades de difusió i par�cipació, el balanç econòmic i l’impacte i avaluació del projecte, que

6



serviran per jus�ficar la seva realització d’acord amb els paràmetres i caracterís�ques exposades en la fase
de sol·licitud.

Els  tècnics  municipals  de referència  hauran de valorar  si  l’execució del  projecte  s’ajusta a  la proposta
presentada o no.

En  cas  de  no  jus�ficar  l’execució  del  projecte  o  que  l’execució  no  s’ajus�  a  la  proposta  presentada
inicialment,  podrà  comportar  l’inici  del  procediment  de  reintegrament  del  premi,  element  que  podrà
obligar a retornar la totalitat de l’import percebut.

Ar�cle 12. PUBLICITAT

Qualsevol  comunicació,  publicació  o  acció  publicitària  relacionada  amb les  inicia�ves  premiades haurà
d’esmentar la present convocatòria, i incloure en els suports gràfics que es generin, els logo�ps i elements
gràfics d’imatge corpora�va que es determinin per part de l’Ajuntament de Mataró. Per altra banda, el
català s’haurà d’u�litzar en els elements de difusió generats per les ac�vitats del projecte i també durant la
realització d’aquestes ac�vitats. 

Ar�cle 13. OBLIGACIONS DELS PARTICIPANTS 

Obligacions de l’en�tat impulsora:
- Estar inscrita al Registre Municipal d’En�tats.

- Estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

- Presentar per registre la proposta amb tots els models complerts, dins el termini de presentació.

Obligacions de l’en�tat col·laboradora:
- Estar inscrita al Registre Municipal d’En�tats.

- Estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

- Par�cipar en el projecte, especificant quina serà la seva par�cipació.

- Complimentar el model 2 que l’en�tat impulsora entrarà per registre.

Obligacions de les organitzacions no formals: 
- El seu currículum on es detalli la seva trajectòria i incidència com a ciutadania ac�va, que l’en�tat

impulsora entarà per registre. 

- Par�cipar en el projecte, especificant quin és el seu compromís.

- Complimentar el model 3 que l’en�tat impulsora entarà per registre. 

Obligacions de les en�tats premiades:
- Executar el projecte en els termes inclosos a la sol·licitud.

- Contractar  les  assegurances de  responsabilitat  civil  i  accidents  necessàries  per  a  l’execució del
projecte.

- Complir amb l’establert per la llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció
a la infància i a l’adolescència, en cas que el projecte guanyador compor� l’exercici de professions,
oficis i/o ac�vitats que impliquen un contacte habitual amb menors d’edat.

- Assis�r a les reunions de seguiment i avaluació.

- Sotmetre’s  a  les  actuacions  de  comprovació  i  seguiment,  aportant  quanta  informació  li  sigui
requerida a les reunions de seguiment i avaluació.

- Jus�ficar  en  termini  la  realització  de  l’ac�vitat  i  els  resultats  ob�nguts  i  l’aplicació  dels  fons
percebuts.

- Fer difusió del projecte fent referència als Premis. 

Ar�cle 14. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I DIFUSIÓ DELS PROJECTES
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Les en�tats, en acceptar les bases, cedeixen, no de manera exclusiva, els drets de propietat intel·lectual
consistents en la reproducció, divulgació i publicació del projecte a l’Ajuntament de Mataró, sense perjudici
dels drets morals que pugui ostentar per la seva condició d’autor.

Les  en�tats  premiades  autoritzen  a  l’Ajuntament  a  fer  la  difusió  del  projecte  que  cregui  convenient:
reproducció en paper i digital, díp�cs, audiovisuals, exposició i publicació.

Totes les inicia�ves premiades entraran a formar part d’un recull d’experiències amb l’objec�u de posar en
valor i visualitzar la feina desenvolupada pels agents socials.

Ar�cle 15. PROTECCIÓ DE DADES

Les en�tats guanyadores dels Premis es comprometen a tractar les dades  personals de què disposin com a
conseqüència  de  l’aplicació/implantació  de  les  propostes  guanyadores  d’acord  amb  la  norma�va
corresponent. De la mateixa manera, es comprometen a no cedir a tercers les dades esmentades, o els
arxius que les contenen, així com a guardar-les amb estricta confidencialitat d’acord amb el Reglament (UE)
2016/679, de 27 d'abril de 2016, rela�u a la protecció de les persones Bsiques pel que fa al tractament de
dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i la norma�va estatal que correspongui.

Ar�cle 16. DISPOSICIÓ FINAL

La par�cipació  en aquests  premis  comporta,  per  part  de les  en�tats  impulsores  i  col·laboradores  dels
projectes presentats, l’acceptació íntegra d’aquestes bases i condicions generals, així com de les obligacions
que se’n deriven. 

En tot el no previst en aquestes bases seran d’aplicació les bases generals reguladores per a la concessió de
subvencions  per  l’Ajuntament  de  Mataró  i  els  seus  organismes  autònoms,  aprovades  pel  Ple  de
l’Ajuntament  en data 4  de  desembre de 1997 (BOP de data 23/12/1997),  la  Llei  38/2003, general  de
subvencions, el seu reglament de desenvolupament aprovat pel RD 887/2006, de 21 de juliol  i la resta de
disposicions legals aplicables en matèria de règim local pel que fa al procediment per a la concessió de
subvencions públiques.

La interpretació de les presents bases correspon a la  Regidora Delegada de relacions amb la ciutadania,
en�tats i equipaments de proximitat. Per qües�ons relacionades amb els treballs, la seva presentació i el
veredicte del jurat, es podrà consultar a aquesta.
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