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PREMIS VOLUNTARIAT DE LA FEDERACIÓ CATALANA DEL VOLUNTARIAT SOCIAL 

 

La Federació Catalana del Voluntariat Social, mitjançant la unitat territorial de les comarques de 
Girona, amb la col·laboració de la Fundació Antoni Serra Santamans i  Festival Strenes, convoca el 
XXI Premis Voluntariat. 

OBJECTIU 

 

Col·laborar amb els projectes de les entitats de voluntariat social federades a les comarques de 
Girona. 

BASES 
 

1. Poden participar-hi totes les entitats membres de la Federació Catalana del Voluntariat 
Social que tinguin activitat a les comarques de Girona 

 
2. Cada entitat pot presentar un màxim de dos projectes 

 
3. Es lliuraran dos premis per import de 1.500,00€ cadascun.  

 
4. Els projectes s’han d’adreçar a les persones participants dels programes de l’entitat, i per 

dur-los a terme, cal comptar amb la participació de persones voluntàries.  
 

5. Els projectes s’han de presentar a la seu de la Federació Catalana del Voluntariat Social a 
Girona:  C. Rutlla, 22 
                    17002 GIRONA 
 

6. El termini de presentació dels projectes finalitza el dimarts dia 6 de novembre de 2018  
 

7.  El projecte ha de contenir, com a mínim:            Títol del projecte 
Objectius 
Àmbit territorial d’actuació 
Nombre de voluntaris 
Destinataris del projecte 
Calendari de les activitats 
Pressupost 

 
8. Els projectes s’han de presentar dins d’un sobre tancat, on hi hagi l’original i tres còpies 

grapats. En el sobre hi haurà únicament el nom del projecte. 
 

En un altre sobre tancat, on hi consti únicament el nom del projecte, hi haurà les dades de 

l’entitat que presenta el projecte: 

   Nom de l’entitat 

   Adreça 

   Població 

   Telèfon 

   Responsable de l’entitat 

   Correu electrònic 
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9. Un jurat format per persones expertes en acció social i voluntariat, juntament amb un  
    representant de les empreses/entitats que donaran els premis, emetran una valoració dels 

projectes i adjudicaran els premis, seguint els següents criteris de valoració:  

a) La qualitat del projecte o activitat presentat (fins a un màxim de 4 punts). 

b) L’activitat del voluntariat en l’execució del projecte (fins a un màxim de 2 punts).  

c) Nombre i tipologia de les persones que intervenen en l'execució del projecte presentat, 
a més dels voluntaris (fins a un màxim d’1 punts).  

d) Sostenibilitat econòmica del projecte o activitat (fins a un màxim de 2 punt).  

e) Difusió del projecte o activitat (fins a un màxim d’1 punt).  

La convocatòria anual del Premi pot contenir criteris que requereixin la valoració dels projectes, 
així com la ponderació corresponent, en funció de les circumstàncies de la mateixa 
convocatòria. 

La puntuació màxima que es pot obtenir és de 10 punts, sens perjudici del que preveu el 
paràgraf anterior. La puntuació mínima que cal aconseguir per poder guanyar el Premi és de 7 
punts.  

En cas d’empat en la puntuació final, s’ordena la llista en funció de la ponderació dels criteris 
següents: en primer lloc, els que hagin obtingut una puntuació més alta en el criteri a); en cas 
que la puntuació sigui la mateixa, els que hagin obtingut una puntuació més alta en el criteri b).  

Si malgrat la ponderació de criteris existís un empat, de forma excepcional es podria donar el 
Premi ex aequo, però en aquest cas la dotació es dividiria entre els projectes o activitats 
premiats de manera equitativa.  

Si cap sol·licitud arriba a aconseguir un mínim de 7 punts, el Premi es declara desert.  

10. La resolució de l’adjudicació es donarà a conèixer durant la celebració de la 13a Nit del 

Voluntariat de la ciutat de Girona que es durà a terme el divendres dia 16 de novembre de 

2018 al pavelló d’esports municipal de Fontajau. 

11. El premi es lliurarà en la seva totalitat. 
 

12. L’entitat beneficiària del premi, haurà de presentar una memòria del projecte abans del 30 
d’octubre de 2019. 

 
13. L’entitat beneficiària quan faci difusió del projecte, haurà de fer constar que ha obtingut el 

premi voluntariat 2018 atorgat per la Federació Catalana del Voluntariat Social.  
 

14. El projecte s’haurà de dur a terme abans del 30 de setembre de 2019 
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15. Si l’entitat beneficiària, no realitzés el projecte premiat, tindrà l’obligació de retornar el premi 
que es destinaria a un altre projecte de l’any de la convocatòria. 

16. D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal, les dades de caràcter personal dels sol·licitants es tracten amb la finalitat de 
gestionar i tramitar aquesta convocatòria d’acord amb els principis de seguretat i 
confidencialitat que la normativa sobre protecció de dades estableix. 

 

Girona, 9 d’ octubre de 2018 
 
 
 
 
Amb la col·laboració: 
 
 

                                     


