
 

 

PREMI DONA DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS  

Sant Quirze del Vallès 

 

PRESENTACIÓ 

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.  
 
Altrament, i també en el marc del Dia internacional de les Dones, s’atorgaran dues 
distincions honorífiques a una dona o moviment de dones d’àmbit nacional i a una 
dona o moviment de dones d’àmbit internacional que hagin contribuït a l’impuls del 
paper de les dones.  
 
BASES DE PARTICIPACIÓ 

1.- Convocatòria.  
 
Aquestes bases tenen per objecte la regulació de 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 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.  
 
2.- A qui s’adrecen.  
 
El premi DONA DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS s’atorga amb caràcter individual a 
una dona resident o que hagi desenvolupat en el poble activitats que impulsin el paper 
de la dona en qualsevol àmbit social, cultural, polític, laboral, educatiu, esportiu, 
d’investigació o que hagi contribuït en la defensa de la igualtat entre gèneres, i que 
sigui susceptible d’un reconeixement públic. 
 
Les distincions honorífiques, s’atorguen en reconeixement de la tasca realitzada per 
dones en els àmbits nacional i internacional: 

1. 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. 

2. 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. 

 



 
 
3 . Presentació de candidatures  
 
Es poden presentar les candidatures del 22 d’octubre de 2015 al 15 de gener de 2016, 
a qualsevol de les oficines d’atenció ciutadana municipals. 
 
Per a la concessió del premi i les distincions, és necessari que s’instrueixi l’oportú 
expedient, en el qual s’acrediti els mèrits i circumstàncies de la dona que es pretengui 
reconèixer. 
 
La candidatura pot ser presentada per: 

- 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, o 
- per instància subscrita, si més no, per 50 residents del municipi. 

 
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 (Annex 1). Les bases i l´annex es publicaran a la web de l’Ajuntament de 
Sant Quirze del Vallès de la que podran ser descarregats (www.santquirzevalles.cat) 
 
4. Comissió del Premi Dona de Sant Quirze del Vallès. 
 
Les funcions d’aquest òrgan són: redactar i aprovar aquestes bases, acordar i aprovar 
el calendari del premi, valorar les propostes presentades i seleccionar les 
guanyadores, elevar les propostes seleccionades a l’òrgan municipal competent per a 
la seva aprovació i resolució. 
 
La Comissió del Premi Dona estarà integrada per: 
President/a: 
• Il·lustríssim/a Alcalde/ssa 
Vocals: 
• Regidor/a d’Igualtat 
• Una persona representant de cada grup municipal existent 
• Una persona representant de cada grup de dones inscrites en el Registre 
Municipal. 
Secretari/a: 
• Tècnic/a d’Igualtat 
 
5. Criteris de valoració de les candidatures del premi DONA DE SANT QUIRZE 
DEL VALLÈS.  
 
Aquesta Comissió estudiarà les propostes presentades, i n’elevarà les seleccionades 
al Ple de la Corporació per a la seva resolució. 
 
La puntuació màxima serà de 18 punts. 
 
En la puntuació cal tenir en compte: 
1- Mèrits de la premiada  

• Rellevància de la seva tasca (4 punts):  
 1. Àmbit/s en els quals ha realitzat la seva tasca: laboral, social i/o 
polític, educació, investigació, cultura i/o esports (2 punts) 

- Un àmbit (1 punt) 



- Més d’un àmbit (2 punts) 
2. Repercussió de la seva tasca en l’avenç cap a l’equitat de gènere (2 
punts) 
- Amb la seva tasca ha contribuït a impulsar la presència de les dones 
en un àmbit masculinitzat o en un àmbit on les dones estan 
infrarrepresentades (1 punt) 
- Amb la seva tasca ha contribuït a promoure la igualtat entre dones i 
homes (1punt) 
 

• Repercussió de la seva tasca al municipi (6 punts): 
- Amb la seva tasca ha contribuït a impulsar la presència de les dones 
en un àmbit concret al municipi (1.5 punts) 
- Amb la seva tasca ha contribuït a promoure la igualtat entre dones i - 
homes al municipi (2.5 punts) 
- la seva tasca ha repercutit en benefici del conjunt del municipi (2 
punts) 
 

• Projecció externa de la seva tasca (2 punts). 
 

• Implicació social de la candidata (3 punts): 
 - Col·labora o és membre d’alguna entitat del municipi promovent la 
igualtat entre dones i homes (3 punts) 

 
• Coneixement i representativitat de la persona candidata (3 punts): 
 - Nombre d’entitats o persones que donen suport a la candidatura 
  De 1 a 2 entitats o de 50 a 74 persones (1 punts) 
  De 3 o més entitats o a partir de 75 persones (2 punts) 

2-  Explicació raonada de les entitats o persones impulsores de la candidatura: 
 
Per valorar els mèrits de la candidata es tindrà en compte l’explicació raonada 
presentada per les entitats o persones impulsores de la candidatura. 
 
Els/les membres de la Comissió podran sol·licitar a qui hagi presentant les 
candidatures, els aclariments i la documentació complementària que creguin oportuna. 
 
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. 
 
Qualsevol incidència que no prevegin aquestes bases l’haurà de resoldre la Comissió. 
 
Si la persona guardonada modifica tan profundament la seva conducta que els seus 
actes posteriors la fan no mereixedora del guardó, la Corporació pot revocar l’acte de 
concessió, amb la instrucció prèvia d’un expedient, que tindrà les mateixes 
característiques i garanties que per l’atorgament del premi. 
 
6. Criteris de valoració de les candidatures de les distincions honorífiques. 

L’elecció es farà en base a l’explicació raonada presentada, mitjançant votació per 
majoria simple dels/les membres de la Comissió. 

Els/les membres de la Comissió podran sol·licitar a qui hagi presentant les 
candidatures, els aclariments i la documentació complementària que creguin oportuna. 
 



El veredicte de la Comissió serà inapel·lable podent declarar deserta la distinció si es 
considera que no hi ha cap candidatura que reuneixi les valoracions descrites per a 
rebre distinció honorífica. 
 

7.- Premi del concurs.   

El premi DONA DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS, es materialitza en una reproducció 
en miniatura, de mides 28.5 cm, de resina amb peu de marbre, de l’obra realitzada per 
l’artista local Jaume Cases, anomenada Dona, situada al parc de les Morisques 
d’aquest municipi. 

Les distincions honorífiques es materialitzaran en la presentació i difusió de la tasca 
realitzada per les dones o moviment de dones durant l’acte públic del PREMI DONA 
SANT QUIRZE. 

8.-  Lliurament del premi.  

El lliurament del premi DONA DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS es farà en el decurs 
d’un acte públic convocat en el marc de la celebració del Dia internacional de les 
Dones. 

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 cas. 
 
9- Acceptació de les bases.  
 
La participació en aquest premi suposa la total acceptació de les presents bases. 
L’incompliment d'alguna de les condicions requerides suposarà no poder optar al 
premi objecte de la convocatòria. 
 
PER A MÉS IMFORMACIÓ 
Oficina d’Atenció Ciutadana 
Plaça de la Vila, 1 
Sant Quirze del Vallès 
Tel. 937216800 
oac@santquirzevalles.cat 
 

 


