
 

BASES  ESPECÍFIQUES  QUE  HAN  DE  REGIR  ELS  PREMIS  MUNCUNILL  A  LA
INNOVACIÓ 2023

0. Preàmbul

La ciutat de Terrassa s’ha situat com una de les capitals de la innovació a Catalunya i al
conjunt de l’Estat, com reconeix el títol de “Ciutat de la Ciència i la Innovació”, atorgat pel
govern espanyol,  i que ens va integrar a la Red INNPULSO des de la seva creació, l’any
2010. La clau d’aquest posicionament és un treball intens i rigorós, la capacitat de cooperació
público-privada  i  el  foment  del  talent  i  del  coneixement  com  a  instruments  de
desenvolupament i de creació de riquesa, benestar i justícia social.

L’Ajuntament de Terrassa crea els Premis Muncunill a la Innovació l’any 2017 amb l’objectiu
de reconèixer anualment la labor realitzada per aquelles persones, institucions i/o empreses
que promouen la innovació com a model integral des de diferents sectors d’activitat millorant
la qualitat de vida de les persones i servint d’exemple a la societat.

Les persones, institucions i/o empreses premiades tindran màxima exemplaritat i reconeguda
transcendència nacional en cadascuna de les categories que els premis inclouen.

1. Definició de l’objecte:

L'objecte d'aquestes bases és la fixació dels principis que regeixen les normes generals de
funcionament dels Premis Muncunill a la Innovació 2023. 

2. Categories dels Premis:

Les categories dels Premis són les següents:

2.1.  Premi Muncunill  a la Innovació local:  a la persona,  institució  o  empresa que hagi
desenvolupat tasques que constitueixin una aportació innovadora rellevant per a la ciutat de
Terrassa i per a la societat en general. 

2.2.  Premi Muncunill  a la Innovació Empresarial  d’àmbit  estatal  a l’empresa que hagi
desenvolupat tasques que constitueixin una aportació innovadora rellevant per a la societat en
el sector empresarial o de l’emprenedoria.

2.3.  Premi Muncunill  a la  Innovació Cultural  d’àmbit estatal  a la persona,  institució o
empresa que hagi desenvolupat tasques que constitueixin una aportació innovadora rellevant
per a la societat en el sector cultural.
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2.4.  Premi  Muncunill  a  la  Innovació  Social  d’àmbit  estatal  a  la  persona,  institució  o
empresa que hagi desenvolupat tasques que constitueixin una aportació innovadora rellevant
per a la societat en el sector social.

2.5. Premi Muncunill a la Innovació honorífic 2023 a la persona que hagi desenvolupat una
tasca innovadora de gran rellevància durant la seva carrera professional.

 

3. Composició dels Jurats de les categories local, empresarial, cultural i social. 

Es constituirà un jurat independent per a les categories local, empresarial, cultural i social. 

Cadascun  dels  jurats  estarà  integrat  per  5  membres  de  reconeguda  trajectòria  i  prestigi
professional dins del seu àmbit (local, empresarial, cultural i social), tenint en compte la paritat
de sexes i que el seu treball repercuteixi directament en la societat.

Els membres del jurat seran seleccionats pel Comitè Organitzador dels Premis Muncunill a la
Innovació, format íntegrament per personal de l’Ajuntament de Terrassa.

4. Premi Muncunill a la Innovació honorífic

El Comitè Organitzador dels Premis Muncunill a la Innovació determinarà anualment el Premi
Muncunill a la Innovació honorífic, tenint en compte:

- La seva trajectòria i prestigi professional.

- La seva contribució com a exemple d’innovació en el seu àmbit.

- Que el seu treball repercuteixi directament en la societat.

5. Funcions dels jurats 2023

5.1 Cadascú  dels  membres  del  jurat  de  la  categoria  local  proposarà  a  dues  persones,
institucions  o  empreses de Terrassa  com a candidates a obtenir  el  Premi  Muncunill  a  la
Innovació en la categoria local.

5.2 Cadascú dels membres dels jurats de les categories empresarial, cultural i social d’àmbit
estatal  proposaran  a  dues  persones,  institucions  o  empreses  de  l’Estat  Espanyol  com a
candidates a obtenir el Premi Muncunill a la Innovació en les categories empresarial, cultural i
social d’àmbit estatal.

5.3 Els membres dels jurats de cadascuna de les categories hauran de valorar les propostes
que no hagin fet ells mateixos, per tant, hauran de valorar un total de vuit propostes. 
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6. Requisits de les persones, empreses o institucions proposades.

Per ser proposat pels membres del Jurat com a candidat/a als Premis Muncunill a la Innovació
en qualsevol de les categories, s’ha de d’haver fet un esforç significatiu que hagi derivat en
una innovació destacada i reconeguda per la societat durant l’any en curs.

Els membres dels Jurats no poden proposar, a cap categoria, treballadors/es de l’Ajuntament
de Terrassa ni d’empreses municipals.

6.1 Categoria local 2023

El premi s’atorgarà a la persona, institució o empresa que hagi desenvolupat tasques que
constitueixin una aportació innovadora rellevant per a la ciutat de Terrassa i per a la societat
en general.

6.2 Categoria empresarial d’àmbit estatal 2023

El  premi  s’atorgarà a  l’empresa  que  hagi  desenvolupat  tasques  que  constitueixin  una
aportació innovadora rellevant per a la societat en el sector empresa o de l’emprenedoria.

6.3 Categoria cultural d’àmbit estatal 2023

El premi s’atorgarà a la persona, empresa o institució que hagi desenvolupat tasques que
constitueixin una aportació innovadora rellevant per a la societat en el sector cultural.

6.4 Categoria social d’àmbit estatal 2023

El premi s’atorgarà a la persona, empresa o institució que hagi desenvolupat tasques que
constitueixin una aportació innovadora rellevant per a la societat en el sector social.

7. Criteris de valoració 2023

Per a l'avaluació de les propostes en les categories local,  empresarial, cultural  i  social  es
tindran en compte els següents criteris: 

- Grau d’innovació (Disruptiva/Millora/Tecnològica).

- Millora/Impacte de la qualitat de vida de la ciutadania.

- Millora/Impacte al major nombre de ciutadans/es possibles. 

- Projecció Internacional. 
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8. Puntuacions

En les quatre categories, cada apartat a avaluar es puntuarà entre l’1 i el 5, essent 1 el mínim
i 5 el màxim.

Els membres del jurat no poden votar els projectes que ells mateixos han proposat.

En cas d’empat, decidirà el vot del president, que serà la persona de major edat del Jurat.

9. Deliberacions dels jurats

9.1 Les deliberacions dels jurats són secretes i individuals.

9.2 Els membres dels jurats actuaran amb independència, equanimitat i rigor en el procés de
selecció.

9.3 El vot és indelegable.

9.4 El premi s’atorgarà a una sola candidatura i per majoria de vots del jurat. En cas d’empat,
decidirà el vot del president (la persona de més edat).

9.5 Les decisions dels jurats seran inapel·lables.

10.  Forma  i  lloc  de  presentació  de  les  persones,  empreses  o  institucions
proposades.

Els membres del Jurat han de comunicar al Servei d’Innovació mitjançant un formulari el nom
de les persones, empreses o institucions que proposen, que inclou un briefing explicatiu del
perquè d’aquesta decisió. Cada membre del jurat ha de fer dues propostes.

11. Terminis

Els membres dels jurats hauran d’haver presentat les seves propostes en la data establerta
pel Servei d’Innovació de l’Ajuntament de Terrassa.

Els membres dels jurats hauran d’haver votat el total de propostes presentades en el marc de
la seva categoria en la data establerta pel Servei d’Innovació de l’Ajuntament de Terrassa.
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12. Comunicacions i notificacions

La comunicació dels membres dels jurats es farà mitjançant la pàgina web de l’Ajuntament de
Terrassa. 

La comunicació dels guanyadors/ores (un per  a cada categoria) es farà pública  durant  la
cerimònia de lliurament dels premis, que tindrà lloc el dia 4 de maig de 2023, a les 18:30
hores, al Teatre Principal de Terrassa.

Per poder rebre el premi, les persones guardonades hauran de ser-hi presents a la cerimònia
de lliurament.

13. Dotació

Cada Premi Muncunill a la Innovació està dotat amb una escultura d’Anna Taratiel, símbol 
distintiu d’aquest guardó. No hi ha dotació econòmica.

14. Disposició final primera.

En  tot  allò  no  previst  en  aquestes  bases  s'estarà  al  que  disposi  l'Ordenança  de  bases
generals  reguladores  de  les  subvencions  de  l'Ajuntament  de  Terrassa,  aprovada  per
l'Ajuntament en Ple el 30 de març de 2017, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la
Llei general de subvencions, i la resta de normativa concordant.
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