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PREMI BARCELONA A L’EMPRESA INNOVADORA EN
CONCILIACIÓ I TEMPS

Aquest premi vol reconèixer, promoure i divulgar la tasca
d’aquelles empreses compromeses en millorar la gestió del
temps per aconseguir la conciliació entre la vida laboral, familiar i
personal. Empreses que treballen implementant mesures d’usos
del temps per facilitar que els treballadors i treballadores puguin
organitzar-se millor i, al mateix temps, millorar l’organització empresarial.
En moments difícils com els que estem vivint, en què la crisi
econòmica i social està generant molta incertesa i estrès en el
món del treball, és més important que mai defensar mesures que
contribueixin a la millora de la qualitat de vida de les persones.
Valorar empreses que comparteixen i construeixen en comú,
col·laboren per generar coneixements. Són empreses socialment
responsables que cooperen per la innovació, proximitat i sostenibilitat. Perquè, junt al bagatge acumulat de les anteriors edicions,
amb la present volem contribuir a l’horitzó de fer de Barcelona
una ciutat de referència en empreses compromeses socialment.
En aquesta 4a edició del Premi, es vol reconèixer a tots i totes les
professionals que han col·laborat amb la seva gestió i presa de
decisions a conciliar la vida familiar i laboral, fet que sens dubte
afavoreix que Barcelona sigui un lloc on es generin bones pràctiques en la gestió del temps.

Bases específiques

PREMI BARCELONA
A L'EMPRESA INNOVADORA EN
CONCILIACIÓ I TEMPS
L’Ajuntament de Barcelona a través del Comissionat
d'Economia Cooperativa, Social i Solidària impulsa el
Premi Barcelona “Empresa Innovadora en Conciliació
i Temps”, que pretén reconèixer les bones pràctiques
de les empreses que afavoreixen la gestió del temps i
la conciliació de les persones que treballen en la seva
organització.
Té l’objectiu de fomentar mesures de promoció de la
família i la infància, i afavorir la conciliació de la vida laboral, familiar i personal.

BASE PRIMERA

OBJECTIU
Amb aquest premi es pretén:
 Reconèixer públicament la tasca de les empreses de la ciutat que desenvolupen mesures innovadores en gestió del
temps, flexibilitat i equilibri de la vida laboral, familiar i personal.
 Promoure la visibilitat de les empreses compromeses a facilitar l’harmonització del temps en la seva organització, i
ajudar així a sensibilitzar la societat en aquesta matèria.
 Contribuir al coneixement i l’intercanvi, generant un banc
de bones pràctiques en l’àmbit del temps i la conciliació a
les empreses.

BASE SEGONA

PARTICIPANTS
De conformitat amb allò que disposen les bases generals, poden
optar a aquest premi les persones jurídiques de qualsevol activitat
o sector que tinguin la seu a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
Les empreses i entitats participants, que poden pertànyer o no
a la Xarxa d’empreses NUST, hauran d’haver desenvolupat alguna bona pràctica en matèria de temps i conciliació durant l'any
2015.

BASE TERCERA

CATEGORIES
Les empreses podran optar al premi en una de les modalitats
següents:
Empreses de menys de 10 treballadors/es
Empreses a partir de 10 treballadors/es
Empreses de més de 50 treballadors/es

BASE QUARTA

CRITERIS DE VALORACIÓ
Per a la convocatòria de 2015 del Premi Barcelona “Empresa
Innovadora en Conciliació i Temps”, els àmbits de les bones
pràctiques que es valoraran per part del jurat seran:
Gestió del temps i flexibilitat horària
Flexibilitat en l’espai i el temps / teletreball
Millora de les mesures de conciliació recollides
en textos legals
Serveis i altres mesures en temps i conciliació
Sensibilització en mesures de temps i conciliació
Es valorarà el conjunt de mesures que estiguin relacionades
amb els criteris esmentats anteriorment.

No es valorarà aquella informació no directament relacionada
amb la bona pràctica.
El jurat podrà demanar tota la informació complementària que
consideri necessària en relació amb les propostes presentades.

BASE CINQUENA

PREMI
En un acte públic es lliurarà un premi de reconeixement de la
bona pràctica duta a terme per l'empresa en l'àmbit del temps i
la conciliació.
A més, el jurat podrà atorgar una menció especial a una empresa
membre de la Xarxa NUST que hagi presentat una bona pràctica
en aquesta convocatòria.
L’Ajuntament de Barcelona farà difusió i publicitat de les empreses
premiades a través d’un acte públic i dels seus canals de difusió,
i promourà que altres institucions i organitzacions que treballen
en àmbits relacionats amb la temàtica del premi també ho facin.
Les empreses premiades podran fer publicitat del premi rebut
en capçaleres, anuncis i memòries, especificant l’any en què
van ser premiades, així com publicar o difondre la concessió del
premi en qualsevol mitjà de comunicació.

BASE SISENA

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR
De conformitat amb allò que disposen les bases generals, les
empreses candidates hauran de presentar la documentació
següent:
Butlleta de la bona pràctica degudament emplenada,
que es facilita a la pàgina web del Programa de Temps
i Economia de les Cures de l’Ajuntament de Barcelona:
www.bcn.cat/usosdeltemps.
Compromís del legal representant de l’empresa
d’aportar, en cas de ser premiada, la documentació
relativa a la personalitat de l’empresa i a la seva condició de legal representant. En el cas que no la presenti,
s’entendrà que es renuncia al Premi.
Les sol·licituds per optar al premi s’hauran de presentar a
qualsevol oficina del Registre General de l’Ajuntament de Barcelona (inclosos els registres de districte: Oficines d'Atenció
Ciutadana), i a més caldrà enviar-ne una còpia electrònica a
empresesnust@bcn.cat.
Cada sol·licitud s’haurà de presentar al Registre en un sobre,
indicant a l’exterior: “Candidatura al Premi Barcelona Empresa Innovadora en Conciliació i Temps” i el nom de l’empresa.
Queda garantit el tractament correcte de la documentació aportada i de les dades facilitades per les empreses en
virtut de la legislació sobre protecció de dades.

BASE SETENA

TERMINIS DE PRESENTACIÓ
El període d’admissió de propostes és del dia 1 al 31 d’octubre
de 2015.

BASE VUITENA

ACCEPTACIÓ DE LES BASES
De conformitat amb allò que disposen les bases generals, la
presentació d’una bona pràctica per a la concessió del premi
implica l’acceptació d’aquestes bases.

PER A MÉS INFORMACIÓ:

Programa de Temps i Economia de les Cures
Comissionat d'Economia Cooperativa, Social i Solidària
Passeig de Sant Joan, 75. Tel. 93 2564601
www.bcn.cat/usosdeltemps
A/e: empresesnust@bcn.cat

OFICINES D’ATENCIÓ CIUTADANA (OAC) 			
DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA
OAC de Ciutat Vella, Ramalleres, 17
OAC de l’Eixample, Aragó, 328
OAC de Sants-Montjuïc, Creu Coberta, 104
OAC de Les Corts, pl. Comas, 18
OAC de Sarrià-Sant Gervasi, Anglí, 31
OAC de Gràcia, pl. Vila de Gràcia, 2
OAC d’Horta-Guinardó, Lepant, 387
OAC de Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 1
OAC de Sant Andreu, pl. Segre 24-32, 1
OAC de Sant Martí, pl. Valentí Almirall, 1
OAC de la, pl. Sant Miquel, 3
Horari d'atenció al públic:

Dilluns, dimarts, dimecres i divendres, de 8.30 a 14.30 h
Dijous, de 8.30 a 19.30 h
OAC de la, pl. Sant Miquel: de dilluns a dissabte de 8.30 a 20 h

Telèfon 010. Establiment: 0,373 €. Cost/min: 0,089 €. Tarifat per segons. IVA inclòs.

