ÀREA DE DRETS DE LA CIUTADANIA I PROMOCIÓ ECONÒMICA
Regidoria de Drets Civils i Gènere
mi

CONVOCATÒRIA DE LA VUITENA EDICIÓ DEL MEMORIAL ÀLEX SEGLERS - ANY
2019 - AJUNTAMENT DE SABADELL

Bases reguladores
Les bases especifiques reguladores per a l’atorgament de guardons del Memorial Àlex
Seglers aprovades en sessió de la Junta de Govern de data 18 d’abril de 2016 i publicades
al Diari Oficial de la Generalitat en data 29 d’abril de 2016.
(http://ca.sabadell.cat/fitxes/xml/internet/tramit/documents/160429_Anunci_al_DOG__Bases
_i_Convocatoria.pdf)
Objecte
El Memorial Àlex Seglers té per objecte atorgar, mitjançant concurrència competitiva, un
reconeixement a la tasca feta per persones individuals, entitats i/o institucions en la
promoció de la valors que sustentin la convivència a Catalunya i que prenguin com a base
comuna el respecte a la diversitat de cultures, de creences, que contribueixin al diàleg entre
persones de diverses creences i per a la defensa dels drets humans i dels valors del Món
contemporani.
Les finalitats perseguides pels programes, persones, entitats i/o institucions que es presentin
a l'atorgament del reconeixement s'hauran d'ajustar a les línies de treball següents:
- De convivència i cohesió social, així com a favor dels valors fonamentals següents:
equitat, esforç, respecte, amor, optimisme, confiança, austeritat, llibertat, responsabilitat
i hospitalitat.
- De foment del diàleg entre diferents opcions de posicions religioses i de pensament.
- De defensa dels drets humans, en especial dels drets de les persones més
vulnerables.
- De laïcitat com a respecte a la diversitat d'opcions religioses i de pensament i als seus
valors.
- De formulació d'un horitzó civil comú, fonamentat en els principis democràtics
compartits.
- De compromís social vers la millora de la nostra societat des d'una perspectiva ètica.
Guardons
Els guardons per a la vuitena edició del Memorial Àlex Seglers consistiran en obres d’art
originals creades per la ceramista Maria Bosch i el pintor Ramon Puig “Werens”.
Beneficiaris
El Memorial Àlex Seglers podrà anar referit a persones, entitats i/o institucions que hagin
destacat en alguna de les finalitats esmentades en l’apartat 2 de les bases reguladores, en
l’àmbit de Catalunya, ja sigui per la seva trajectòria o bé per actuacions i obres concretes.
Els participants hauran d’estar al corrent en el compliment de les seves obligacions fiscals
amb l’Ajuntament, la Generalitat i l’Estat, així com de les seves obligacions amb la Seguretat
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Social i no incórrer en cap de les circumstàncies que impossibiliten obtenir la condició de
beneficiari de subvencions, de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de
subvencions.
Sol·licituds
Per a la tramitació de la participació serà preceptiu que s’aporti la documentació mitjançant
model normalitzat d’instància que es detalla a l’apartat sisè de les bases reguladores i que
es presenti a qualsevol dels registres de l’Ajuntament de Sabadell o per qualsevol mitjà
recollit a l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de
les administracions públiques.
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les
normes que la regulen.
Documentació que ha d’acompanyar les sol·licituds
- Biografia o trajectòria de la persona, grup, entitat o institució proposada
- Informació completa sobre l'aportació concreta proposada com a mereixedora del
Memorial.
- Argumentari de defensa.
- Annex 1 degudament complimentat.
Criteris de valoració
Per decidir entre les candidatures presentades, el Jurat valorarà les trajectòries, actuacions
i/o obres presentades atenent als criteris següents:
- La plasmació del valors fonamentals de la convivència.
- L'especial atenció de les accions adreçades joves, dones i a la diversitat.
- L'impacte social i incidència transformadora en el món local.
- L'oportunitat de les aportacions i la innovació.
- El valor testimonial.
Termini
El termini de presentació de sol·licituds serà des del dia següent de la publicació de
l’extracte de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat fins al 3 de juny, ambdós
inclosos, per a la convocatòria 2019.
Resolució i notificació
La resolució de l’atorgament proposat pel jurat podrà proposar, si escau, l'atorgament dos
guardons: un per a persones individuals i un altre per a entitats o institucions i correspondrà
a la regidoria delegada corresponent, d’acord amb l’actual estructura municipal executiva.
La resolució es notificarà mitjançant exposició pública en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament
de Sabadell (Pl. de Sant Roc, 14).
El lliurament dels guardons es durà a terme en un acte públic presidit per la persona referent
del Consistori, coincidint amb la data del natalici del Sr. Àlex Seglers el 30 de setembre,
sempre subjecte a les necessitats de disponibilitat del Jurat.
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Contra la resolució que posarà fi a la via administrativa, es pot interposar, amb caràcter
potestatiu, recurs de reposició en el termini d’un mes, o recurs contenciós administratiu, en
el termini de dos mesos, sens perjudici de la interposició de qualsevol altre que es consideri
oportú.

Sabadell, 11 de febrer de 2019
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