15a BARCELONA,
EDICIÓ LA MILLOR
PREMI BOTIGA
DEL MÓN
Barcelona és una ciutat d’un arrelat caràcter
comercial. El seu creixement ha estat possible
perquè ha sabut afrontar amb esforç i valentia els
moments difícils de la seva història. És per això
que, actualment, Barcelona és una ciutat oberta,
creativa i participativa, amb una diversitat cultural
i comercial que atrau el sector turístic i empresarial internacional.
Ara, precisament, ens trobem davant un d’aquests
reptes, del qual ben segur sortirem enfortits gràcies
a la capacitat de superació, adaptació als canvis i
positivitat davant el futur dels comerços barcelonins.
Amb ja quinze anys d’història, els premis «Barcelona,
la millor botiga del món» s’han consolidat com
un homenatge que, any rere any, l’Ajuntament de
Barcelona ret, amb orgull, als molts comerciants
que col·laboren, ja sigui amb la seva implicació
personal o associativa, a afavorir el desenvolupament i la potenciació del comerç de proximitat de
la nostra ciutat i, així, a situar-la com un referent
arreu del món.
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BASES PARTICULARS
I ESPECÍFIQUES

1

L’Ajuntament de Barcelona convoca anualment el Premi Barcelona, la millor botiga del món, amb
l’objectiu de contribuir a la dinamització i millora de la iniciativa empresarial comercial, així com a
un millor coneixement del món del comerç de la nostra ciutat. Amb aquesta finalitat es convoca la
15a edició del premi Barcelona, la millor botiga del món, per distingir les iniciatives, contribucions
i establiments comercials corresponents a l’any 2011 que hagin tingut incidència en la millora del
sector comercial. El premi constarà de cinc modalitats:

1.1 Premi a la millor iniciativa empresarial comercial de l’any.
1.2 Premi a la millor iniciativa agrupada per a la dinamització comercial de la ciutat.
1.3 Premi a la tasca de contribució a la promoció i coneixement del comerç de la

ciutat.
1.4 Premi a l’establiment comercial.
1.5 Premi “Barcelona, els millors mercats del món”.

Es considera que poden optar al premi totes aquelles iniciatives, contribucions o establiments
2 comercials
que es puguin integrar en algun dels àmbits descrits en el primer apartat i que compleixin les condicions que es detallen en el punt 7 sobre descripció dels àmbits.

3 Els guardonats s’elegiran a través d’un jurat, designat per l’Alcalde, integrat pels membres següents:
• El/la president/a del Consell del Fòrum Ciutat i Comerç amb veu però sense vot o persona en
qui delegui.
• 5 representants del món empresarial de la ciutat: un per les escoles d’administració d’empreses,
un per les entitats financeres, un pels mitjans de comunicació, un per la distribució comercial i
un pel món de la publicitat.
• 2 experts coneixedors del món del comerç.
Actuarà com a Secretari/ària del Jurat, el Secretari de l’Ajuntament de Barcelona o persona en qui
delegui.

modalitats del premi s’atorgaran per majoria de vots o podran ser declarades no adjudicades,
4 aLescriteri
del jurat.
En cas que algun dels membres del jurat, per causa de força major, no pogués assistir-hi i emetre
el seu vot el dia del veredicte, l’haurà de fer arribar per escrit a la secretaria del Premi.

5 El premi consistirà en el lliurament d’un guardó commemoratiu per a cada especialitat.
En tot allò que no preveuen aquestes bases particulars, caldrà atenir-se al que disposa la Normativa
6 general
reguladora de les subvencions a atorgar per l’Ajuntament, aprovada pel Ple del Consell
Municipal el dia 4 de febrer de 2005.

7 Descripció dels àmbits
7.1 Premi a la millor iniciativa empresarial comercial de l’any: adreçat a reconèixer la iniciativa

empresarial que signifiqui una notable aportació al sector comercial de la ciutat, pel sistema
de venda, els productes, els llocs d’ubicació, la prestació de serveis als consumidors, etc. La
iniciativa s’haurà d’haver començat durant l’any 2011.
7.2 Premi a la millor iniciativa agrupada per a la dinamització comercial de la ciutat: adreçat a

premiar la iniciativa privada agrupada que representi una aportació significativa a la dinamització comercial d’una zona o un carrer de la ciutat, d’un subsector comercial concret o del
conjunt del comerç de la ciutat. La iniciativa haurà d’haver estat promoguda per una entitat
associativa sense afany de lucre i s’haurà d’haver desenvolupat en la seva totalitat o en part
durant l’any 2011.
7.3 Premi a la tasca de contribució a la promoció i coneixement del comerç de la ciutat: reco-

neixement al comerciant de la ciutat de Barcelona que hagi tingut una llarga trajectòria de
contribució, suport o dinamització del comerç de la ciutat.
7.4 Premi a l’establiment comercial: reconeixement a la singularitat de determinats establiments

comercials que representin una imatge distintiva del comerç de la ciutat de Barcelona, per les
seves característiques de decoració, per la gamma de la seva oferta de productes, per l’antiguitat, per la qualitat del seu servei al consumidor, etc.
7.5 Premi “Barcelona, els millors mercats del món”: Aquest premi serà convocat per l’Institut

Municipal de Mercats de Barcelona que redactarà les bases del premi així com el termini per
a presentar-se i el lloc on lliurar la documentació necessària. L’IMMB també nomenarà el jurat
que deliberarà sobre el mateix. El lliurament del premi es realitzarà conjuntament amb la resta
de modalitats. Per a més informació podeu consultar el web de mercats www.bcn.cat/mercats

En els cinc àmbits del premi es valoraran el suport i els treballs realitzats per a l’adaptació del
comerç a la normalització lingüística del català.
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QUI POT
PARTICIPAR-HI?
Poden ser proposats com a candidats totes aquelles iniciatives, contribucions o establiments
comercials que es puguin integrar en algun dels àmbits descrits en el primer apartat i que compleixin les condicions que es detallen en les modalitats descrites en l’apartat 7.

QUÈ CAL FER
PER PARTICIPAR-HI?
Les candidatures s’han de presentar al Fòrum Ciutat i Comerç
Llacuna, 162, 3a planta, 08018 Barcelona. (tel. 93 326 40 77)
La data límit de presentació de les candidatures és el dia 15 de juliol de 2012.
La proposta s’acompanyarà de la documentació següent:
• Full de proposta de candidatura. Podeu descarregar del web www.bcn.cat/comerc els formularis de les candidatures si preferiu omplir-ho per mitjans informàtics.
• Memòria explicativa de la iniciativa, establiment o trajectòria professional.
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Proposta de candidatura al premi Barcelona, la millor botiga del món en la modalitat:

7.1 Premi a la millor iniciativa empresarial comercial de l’any: adreçat a reconèixer la iniciativa

empresarial que signifiqui una notable aportació al sector comercial de la ciutat, pel sistema
de venda, els productes, els llocs d’ubicació, la prestació de serveis als consumidors, etc. La
iniciativa s’haurà d’haver començat durant l’any 2011.

Nom comercial de l’establiment:

Adreça:

Telèfon:

Mòbil:

Persona de contacte:

E-mail:

Associació de comerciants a la qual pertany:

Data d’inici de la iniciativa:
Descripció de la iniciativa empresarial:

Explicació de per què creu que mereix el premi:
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Proposta de candidatura al premi Barcelona, la millor botiga del món en la modalitat:

7.2 Premi a la millor iniciativa agrupada per a la dinamització comercial de la ciutat: adreçat a

premiar la iniciativa privada agrupada que representi una aportació significativa a la dinamització comercial d’una zona o un carrer de la Ciutat, d’un subsector comercial concret o del
conjunt del comerç de la ciutat. La iniciativa haurà d’haver estat promoguda per una entitat
associativa sense afany de lucre i s’haurà d’haver desenvolupat en la seva totalitat o en part
durant l’any 2011.

Nom de l’entitat:

Adreça:

Telèfon:

Mòbil:

Persona de contacte:

E-mail:

Entitat a la qual pertany:

Data de desenvolupament de l’activitat:
Descripció de la iniciativa:

Explicació de per què creu que mereix el premi:
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Proposta de candidatura al premi Barcelona, la millor botiga del món en la modalitat

7.3 Premi a la tasca de contribució a la promoció i coneixement del comerç de la ciutat: reco-

neixement al comerciant de la ciutat de Barcelona que hagi tingut una llarga trajectòria de
contribució, suport o dinamització del comerç de la ciutat.

Nom del candidat/a proposat/da:

Persona de contacte:

E-mail:

Adreça:

Telèfon:

Descripció de la seva trajectòria professional:

Explicació de per què creu que mereix el premi:

Mòbil:
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Proposta de candidatura al premi Barcelona, la millor botiga del món en la modalitat:

7.4 Premi a l’establiment comercial: reconeixement a la singularitat de determinats establiments

comercials que representin una imatge distintiva del comerç de la ciutat de Barcelona, per les
seves característiques de decoració, per la gamma de la seva oferta de productes, per l’antiguitat, per la qualitat del seu servei al consumidor, etc.

Nom comercial de l’establiment:

Adreça:

Telèfon:

Mòbil:

Persona de contacte:

E-mail:

Associació de comerciants a la qual pertany:

Descripció de l’activitat comercial:

Explicació de per què creu que mereix el premi:

