


Els Premis Fem Mataró 2030 tenen com a objectiu reconèixer i potenciar iniciatives
d’innovació social que treballin per l’assoliment dels reptes de ciutat i potenciïn aliances sota

un model de governança col·laboratiu.

Amb la segona edició dels Premis Fem Mataró, l’Ajuntament fa un pas més en la seva aposta
per les iniciatives ciutadanes, perquè caminant plegats, la governança compartida sigui una

realitat.



Mataró presenta tres grans reptes de ciutat definits a
l’Agenda Urbana 2030: 

Generar oportunitats
equitatives per a la inclusió
de totes les persones en la
ciutat a través de l’activitat

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
físic. 



Quí es pot presentar als Premis?

 Entitats sense ànim de lucre, domiciliades a Mataró
 Inscrites al Registre Municipal d’Entitats de l'Ajuntament de Mataró
abans del 12 de maig de 2022. 
Que es trobin al corrent de les seves obligacions tributàries
 No tinguin deutes amb l’Ajuntament de Mataró
 Hagin justificat qualsevol subvenció municipal finalitzada



Els projectes han de comptar amb una entitat impulsora, que actua com a
sol·licitant, i almenys una entitat col·laboradora, que actua com a participant. 

És opcional incorporar com a participant una o més iniciatives d’economia social
i solidària i/o organització no formal col·laboradores.

En el nom de les entitats impulsores dels projecte i de la resta de
participants, restarà en l'anonimat fins el moment del lliurament dels Premis.



ENTITAT IMPULSORA 
 

 +

Per establir sinergies entre entitats, en els projectes hi ha de
participar:

 

ENTITAT
COL·LABORADORA 

+

Entitat col·laboradora,
iniciatives d’economia

social i solidària, i/o
organització no formal.

 



ENTITAT
IMPULSORA
(sol·licitant)

Presenta el projecte i es fa responsable de la seva implementació.
 

Pot presentar un sol projecte, dirigit a 1 de les 3 categories.
 



ENTITAT
COL·LABORADORA

(participant)

Participa de forma activa en el projecte que ha presentat una
entitat impulsora.

 
 Cada entitat col·laboradora pot participar en diversos projectes,

sense limitació per nombre o categories.
 



ALTRES
COL·LABORADORS

(participants)

Es pot incorporar com a participant en el projecte:
 una o més  entitats, 

iniciatives d’economia social i solidària
 i/o 

organitzacions no formals col·laboradores.
 



Requisits dels participants

 Els projectes premiats s’han d’executar al llarg del 2023.
 Han de tenir incidència en una de les tres categories definides. 
 Han de ser viables des del punt de vista tècnic i econòmic.
 Han de ser innovadors i inèdits i no poden comptar amb subvenció
municipal.
 Han de complir la normativa i les ordenances vigents.
 En el redactat del projecte han de Preservar l’anonimat.
 Quedaran exclosos els projectes on només hi participa una entitat. 



Categories i premis:

CATEGORIA 1

 Premi a la millor iniciativa
per generar oportunitats

per a la inclusió de totes les
persones a la ciutat a través
de l’activitat econòmica i la

vida comunitària.

CATEGORIA 2

Premi a la millor iniciativa
per captar, generar i retenir

talent per construir una
ciutat rica en diversitat.

CATEGORIA 3

Premi a la millor iniciativa
per millorar la qualitat de

vida de les persones a nivell
personal, de la ciutat i de

l’entorn natural.



CATEGORIA 1 CATEGORIA 2

10.000 €

CATEGORIA 3

10.000 €10.000 €

i suport en la promoció i presència als mitjans de
comunicació.



Categoria 1

 Premi a la millor iniciativa per generar oportunitats per a la inclusió de totes les persones a
la ciutat a través de l’activitat econòmica i la vida comunitària.

 

El projecte ha de contribuir a organitzar activitats 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'enfortiment dels llaços comunitaris.
 



Categoria 2

 Premi a la millor iniciativa per captar, generar i retenir talent per construir una ciutat rica
en diversitat

 

El projecte ha de contribuir i potenciar la formació i la capacitació de diferents
col·lectius, 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 iniciativa per millorar la qualitat de vida de les persones a nivell personal,
de la ciutat i de l’entorn natural

 
El projecte per millorar la salut de les persones, a través de l‘entorn urbà i natural

(accions per reduir la petjada ecològica, conservació i difusió del patrimoni natural,
biodiversitat i ecosistemes terrestres i marins de la ciutat; reduir la contaminació;

transformació del model energètic i de mobilitat urbana; l’impuls de l’economia circular;
adaptació al canvi climàtic; o millora de l'educació i sensibilització ambiental).

 
 



 Jurat
 

President: Cap de Servei d’Estratègia i Governança
Vicepresidenta: Cap de Projectes Transversals

Vocals:
Tècnica del Servei d'Estratègia i Governança

Tècnica de l'Agència de Suport i Serveis a les Entitats
Uns persona experta, en nom de Tecnocampus

Una persona experta en innovació social
Una persona experta en l’àmbit del govern obert 

 



Criteris de valoració

30 punts

Contribució i
orientació

estratègica cap als
els reptes del
Mataró 2030

Dimensió
col·laborativa

Dimensió
Innovadora

Qualitat del
Projecte

30 punts 30 punts 45 punts



Presentació
 Del 13 de juny al 2 d'octubre de 2022

 
Via telemàtica, a través de

https://seu.mataro.cat, a l'apartat d'Entitats, 
Premis Fem Mataró 2030.

Tota la documentació es pot consultar a
https://www.entitatsmataro.cat







Documentació

 Els arxius referents als formularis i sol·licituds de les entitats, 
 quedaran custodiats per l’Agència de Suport i Serveis a les

Entitats, per preservar l’anonimat de les propostes, fins que el jurat
hagi revisat i valorat els projectes i decidit quins són els guanyadors de

cada categoria.
 



Formulari de sol·licitud de participació.
Model 1. Declaració responsable de l’entitat impulsora.
Model 2. Declaració responsable de cadascuna de les entitats que
col·laboren.
Model 3. Declaració responsable de les organitzacions no formals i/o
col·lectius, empreses, administracions i/o centres de coneixement.

Els documents custodiats són:
 

 
 



Model 4. Memòria tècnica i econòmica, ha de contenir: categoria,
objectius, metodologia, pressupost, cronograma, etc. L’extensió
màxima ha de ser de 15 DIN A-4, cos 12, tipus de lletra: Arial. 
Opcionalment es podrà presentar qualsevol altra informació o
documentació gràfica que es consideri pertinent.
El redactat del projecte ha de mantenir l’anonimat de l’entitat
impulsora i col·laboradores. 

La proposta de PROJECTE ha d’incloure: 
 



PRESENTACIÓ DE
SOL·LICITUDS:

 
DEL 13 DE JUNY AL 2
D'OCTUBRE DE 2022 

Fases

AVALUACIÓ DE LES
PROPOSTES:

 
OCTUBRE - NOVEMBRE

2022

LLIURAMENT DELS PREMIS
FESTA DEL VOLUNTARIAT:

 
30 DE NOVEMBRE DE 2022

 



 L’abonament del premi es realitzarà per transferència d’una sola
vegada a les entitats impulsores premiades.

El premi estarà subjecte al que determini la normativa fiscal vigent.

Els Premis
 



Durant el primer trimestre de 2023 les entitats guanyadores hauran de lliurar
una memòria explicativa del procés (accions, dades, balanç econòmic,
avaluació...).
Es realitzarà una reunió trimestral per avaluar la implementació del projecte
per part de les entitats guanyadores.
Un cop finalitzada la implementació dels projectes, i durant el primer
trimestre de l’any 2024, les entitats premiades lliuraran una memòria explicativa
de tot el procés.

Seguiment i avaluació
 



Per resoldre dubtes, 
podeu dirigir-vos a: 

93 758 26 92 
participacio@ajmataro.cat

 



MOLTES GRÀCIES


