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Altres anuncis – Premis i Honors

ANUNCI d'aprovació de la convocatòria del concurs Premis Punts de Llibre 
de Sant Jordi i autoritzar la seva despesa per l'any 2020, al districte de 
Sarrià-Sant Gervasi.

El dia 16 de gener de 2020 la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona, ha adoptat 

l’acord següent: aprovar la convocatòria per l’any 2020 del concurs Premis Punts de Llibre de 

Sant Jordi del Districte de Sarrià-Sant Gervasi mitjançant la publicació d'anunci en el Butlletí 

Oficial de la Província de Barcelona i en la Gaseta Municipal. Autoritzar la despesa total de 

1.500,00 euros que aniran a càrrec a l’aplicació pressupostària D/48101/33411 del 

pressupost de l'any 2020, per fer front a la disposició i lliurament d'aquests premis.

CONVOCATÒRIA 2020

Base primera. Objecte i finalitat

D’acord amb les Bases dels premis punts de llibre Sant Jordi del districte Sarrià-Sant Gervasi 

aprovades per la Comissió de Govern de data 14 de novembre de 2019, mitjançant el present 

es convoquen els premis corresponents al concurs Punts de Llibre Sant Jordi corresponent a 

l’any 2020, el qual es regirà per l’establert en les esmentades bases i en la present 

convocatòria.

Base segona. Criteris de selecció de les obres

Podrà presentar-se al Premi qualsevol obra que s’ajusti a l’objecte de la convocatòria i al 

concepte comunament acceptat de punt de llibre i que, a criteri del jurat, compleixi amb els 

següents requisits:

El tema és lliure però es pot valorar, si s’escau, que la creació artística faci ús de motius o 

imatges que puguin associar-se al districte o a la seva història.

El format del punt del llibre serà de 5 per 20 cm. El suport utilitzat haurà de ser rígid, tipus 

cartolina o similar. No hi podrà anar enganxat cap element decoratiu amb volum. La tècnica 

utilitzada és lliure, es dibuixarà a una sola cara a color o en blanc i negre. Els treballs que no 

respectin aquests punts no entraran en concurs.

El punt portarà darrera un pseudònim.

Les obres presentades que no reuneixin els requisits anteriors no seran admeses a concurs.

Base tercera. Participants

Podran prendre part en el concurs persones de qualsevol edat. En cas de ser un menor d’edat 

caldrà afegir a les dades de l’autor/a, les dades del tutor/a (les dades d’un tutor/a amb un 

sobre a part, de l’altre sobre amb l’original, el pseudònim i les dades de l’autor/a menor).
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Cada participant només podrà presentar un exemplar al concurs.

Els guanyadors de concursos anteriors hauran d’esperar fins a una tercera convocatòria a 

partir de l’any en què van guanyar per a tornar a presentar-se.

Base quarta. Criteris de valoració

El jurat tindrà en comte els criteris de valoració d’acord amb el següent ordre d’importància:

1. Qualitat

2. Originalitat

3. Que l’obra contingui motius o imatges que puguin associar-se al districte o a la seva 

història

Base cinquena. Premis

Els cinc treballs seleccionats com a guanyadors rebran un premi en metàl·lic de 300 € 

cadascun i se’n farà un tiratge de 1.500 exemplars per cada original guanyador, els quals 

seran lliurats a les llibreries, equipaments i biblioteques el dia de Sant Jordi 2020. El 

pagament dels premis es farà per transferència bancària.

Els premis guanyadors es repartiran de la següent manera:

 Un premi de 300 € per a la categoria mini (fins a 5 anys)

 Un premi de 300€ per a la categoria infantil (de 6 a 12 anys)

 Un premi de 300€ per a la categoria juvenil (de 13 a 16 anys)

 Dos premis de 300 € per a la categoria a partir de 17 anys.

Els punts de llibre seran lliurats al públic pels equipaments i les llibreries del districte amb 

motiu del Dia del llibre de 2020.

El veredicte es farà públic durant el mes d’abril i el lliurament del premis es durà a terme el 

23 d’abril de 2020 o al voltant d’aquesta data.

Si, a criteri del jurat, cap de les obres presentades no reuneix els requisits suficients per ser 

guardonada, el Premi podrà ser declarat desert.

Base sisena. El jurat

El jurat estarà format per la direcció tècnica d’una de les biblioteques del Districte, un 

llibreter/a i un/a artista. Els integrants del jurat seran designats pel Regidor del Districte o en 

qui delegui.

Base setena. Procediment per a concursar i documentació a presentar
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Les bases dels Premis Punts de Llibre Sant Jordi del Districte Sarrià-Sant Gervasi i les 

d’aquesta convocatòria es podran recollir a partir de la segona quinzena de febrer de 2020 a 

l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, carrer Anglí, 31 baixos de dilluns a divendres de les 8:30 a les 

14:30 h. i els dijous de les 8:30h a les 18:30h.

També es podran consultar per Internet ahttp://ajuntament.barcelona.cat/sarria-

santgervasi/ca/

Les persones participants podran presentar una obra com a màxim.

Les obres hauran d’anar acompanyades de la següent informació i documentació:

 Nom i cognoms de l’autor/a

 Dades de contacte de l’autor/a (adreça, telèfon i adreça electrònica)

 Fotocopia del DNI, NIE, o permís de residència de la persona participant. Si no en disposa, 

fotocòpia completa del llibre de família

 Si l’autor o autora és menor de 18 anys: autorització paterna/materna o del tutor/a legal, 

fotocòpia del document acreditatiu de la persona signant de l’autorització i dades de 

contacte de l’autor/a i del tutor/a legal

Les obres, amb la informació i documentació complementària, s’hauran de presentar en mà, 

en sobre tancat, al dors del qual s’indicarà “Premi punts de llibre Sant Jordi 2020 – Districte 

Sarrià-Sant Gervasi” i el pseudònim. S’indicarà a quina categoria es presenta (categoria mini, 

infantil, juvenil o adults). S’entregarà tot mitjançant una instància a l’OAC (Oficina d’Atenció 

al Ciutadà, C/Anglí,31).

La informació complementària anirà també en un sobre tancat dins del sobre que contingui 

l’obra presentada.

Les entitats, escoles i organitzacions que presentin diversos punts de llibre en nom dels seus 

autor/s: podran fer una única instància especificant les dades personals de qui fa l’entrega 

dels punts, a quina organització pertany, i llistant a la instància tots els pseudònims dels 

punts i categoria a les que presenten. L’obra, la informació i la documentació de cada punt i 

autor/a anirà en sobres individuals tancats. Al dors de cada sobre s’indicarà “Premi punts de 

llibre Sant Jordi 2020 – Districte Sarrià-Sant Gervasi” i el pseudònim de cada autor/a. 

S’indicarà a quina categoria es presenta.

El termini de presentació s’obrirà el 09 de març de 2020 i es tancarà el 27 de març de 2020. 

El lliurament dels originals es farà al C/ Anglí, 31 baixos (Oficina d’Atenció al Ciutadà) de 

dilluns a divendres de 8:30 h. a 14:30 h., i dijous de 8:30 h. a 18:30 h.

L’organització podrà posar-se en contacte amb les persones participants per requerir la 

informació i documentació complementària que no hagi estat lliurada.

Els originals de tots els participants s’exposaran a la Seu del Districte del 22 d’abril al 8 de 

maig de 2020. Seguidament l’exposició passarà per les biblioteques del Districte.
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Els punts de llibre no premiats podran ser recollits a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà del C/ Anglí, 

31 baixos del 25 de juny al 17 de juliol de 2020 de dilluns a divendres de les 8:30 h. a les 

14:30 h.

Un cop passat aquest termini el Districte no es responsabilitza dels originals.

Barcelona, 4 de febrer de 2020. El cap del Departament de Serveis Jurídics-Secretaria, Ricard 

González i Soriano.
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