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Dilluns, 13 d'agost de 2012

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Barcelona. Institut Barcelona Esports

ANUNCI d’informació pública

La Presidenta de l’IBE en data 1 d’agost de 2012 va adoptar la següent resolució:

“Aprovar inicialment la modificació de les Bases del Premi Dona i Esport;

Publicar-les en el  Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), així com una referència de l’anunci en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC);

Sotmetre-les a informació pública per un termini de 20 dies hàbils a partir del dia següent al de la publicació de l’anunci  
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de conformitat amb els articles 48.1 i 86 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l’article 124.2 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS); i

Tenir-les per aprovades definitivament, sempre i quan no s’hagin formulat al·legacions durant el període d’informació 
pública.

Donar compte al Consell Rector de l’IBE en la propera sessió que celebri.”

Les esmentades Bases se sotmeten a informació pública, d’acord amb els articles 86.2 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú; l’article 52.2 de la Llei 
26/2010, de 3 d’agost, règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; i l’article 124.2 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), durant un 
termini de 20 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província  
de Barcelona.

Les Bases es poden examinar a la Secretaria de l’Institut Barcelona Esports, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores (Av.  
de l’Estadi núm. 40 de Barcelona), per formular-hi les reclamacions o al·legacions que es considerin pertinents.

El lloc de presentació de les reclamacions o al·legacions és l’Oficina del Registre General de l’Ajuntament de Barcelona 
ubicada a la seu de l’Institut Barcelona Esports, Av. de l’Estadi núm. 40 de Barcelona. També podran presentar-se a 
qualsevol altra oficina de l’esmentat Registre.

BASES GENERALS REGULADORES DEL “PREMI DONA I ESPORT”

1) PREMI

El “Premi Dona i Esport” s’atorgarà per cadascuna de les modalitats de premis que s’estableixin.

2) MODALITATS DE PREMIS

S’estableixen les modalitats de premis següents:

2.1) Premi Mireia Tapiador a la Promoció de l’Esport.
2.2) Premi a la Dona Esportista.
2.3) Premi al Mitjà de Comunicació.

3) CONTINGUT DEL PREMI

El “Premi Dona i Esport” té estrictament caràcter honorífic, motiu pel qual en cap cas suposarà una quantitat econòmica 
per als/a les premiats/des.

Els/Les premiats/des rebran un objecte commemoratiu.

El premi serà lliurat durant la tardor de l’any en curs. C
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4) OBJECTE DEL PREMI

4.1) L’objecte del Premi Mireia Tapiador a la Promoció de l’Esport és reconèixer els mèrits de la candidata que resulti 
premiada per la seva tasca de difusió i promoció de l’esport.

4.2) L’objecte del Premi a la Dona Esportista és reconèixer els mèrits de la candidata que resulti premiada per la seva 
trajectòria esportiva en competició o la consecució d’alguna fita esportiva.

4.3) L’objecte del Premi al Mitjà de Comunicació és reconèixer els mèrits del/la candidat/a que resulti premiat/da per la 
tasca de promoció i difusió de fets, activitats i èxits relacionats amb les dones i l’esport.

5) PERIODICITAT DEL PREMI

El “Premi Dona i Esport” s’atorgarà anualment.

6) CANDIDATS/ES AL PREMI

No podran ser candidats/es al “Premi Dona i Esport” els/les premiats/des en anteriors edicions d’aquest premi. Podran 
ser candidats/es els/les que s’hagin presentat a edicions anteriors del premi i no hagin resultat premiats/des.

6.1) Podran ser candidates al “Premi Mireia Tapiador a la Promoció de l’Esport” les dones que hagin destacat en la seva 
tasca de difusió i promoció de l’esport.

6.2) Podran ser candidates al “Premi Dona Esportista” les dones que hagin destacat en la seva trajectòria esportiva en 
competició o hagin aconseguit alguna fita esportiva.

6.3) Podran ser candidats/tes al “Premi Mitjà de Comunicació” les persones físiques o jurídiques que hagin destacat per 
la tasca de promoció i difusió de fets, activitats i èxits relacionats amb les dones i l’esport.

Als efectes d’aquestes bases, s’entendran per “dones” les persones físiques majors d’edat i amb aquesta consideració 
de  gènere,  d’acord  amb  la  normativa  vigent.  S’entendran  per  “persones  físiques”  aquelles  majors  d’edat,  amb 
independència  del  seu  gènere,  d’acord  amb  la  normativa  vigent.  S’entendran  per  “persones  jurídiques”  aquelles 
públiques o privades, que estiguin vàlidament constituïdes i  tinguin aquesta consideració, d’acord amb la normativa 
vigent.

7) CANDIDATURES AL PREMI

Les  candidatures  a  qualsevol  de  les  modalitats  del  “Premi  Dona  i  Esport”  podran  ser  proposades  pels/per  les 
mateixos/es candidats/es o bé per altres persones físiques o jurídiques.

Cada candidat/a només podrà figurar en una candidatura, indicant a quina modalitat de premi opta. En cas que es 
presenti més d’una candidatura del/la mateix/a candidat/a a diferents modalitats dels premis, només es tindrà en compte 
l’última candidatura presentada.

8) LLOC DE PRESENTACIÓ DE LES CANDIDATURES

Les candidatures al “Premi Dona i Esport” es presentaran al Registre General de l’Ajuntament de Barcelona o a les 
diferents oficines d’atenció ciutadà de l’Ajuntament de Barcelona i s’adreçaran a la Presidenta de l’Institut Barcelona 
Esports.  També podran presentar-se per les formes previstes a l’article 38.4 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de  
règim jurídic de les administracions publiques i del procediment administratiu comú, en la redacció donada per la Llei  
4/1999, de 13 de gener.

Les candidatures presentades en la forma prevista a l’article 38.4, no seran admeses encara que consti que es van 
lliurar abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, tret que es remeti a la Secretaria Jurídica de l’IBE 
per fax (934023033) la justificació de la data de remissió de la candidatura en el mateix dia que s’envia.

En cas de presentació de candidatures a les Oficines de Correus, es lliuraran a aquestes dependències, abans de la  
finalització del termini de presentació de candidatures, en sobre obert, per ser datades i segellades pel funcionari de 
Correus. Només així s’entendrà que van tenir la seva entrada el dia de la seva presentació a Correus i, per tant, podran 
ser admeses a la convocatòria, sempre i quan es doni compliment al citat anteriorment.
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La no presentació de les candidatures en temps i forma determinarà la inadmissió dels/les respectius/ves candidats/tes 
proposats/des en tals candidatures a la convocatòria del “Premi Dona i Esport”.

9) FORMA DE PRESENTACIÓ DE LES CANDIDATURES

Les candidatures al “Premi Dona i Esport” es realitzaran per escrit i en un sobre. En el sobre s’indicarà “Premi Dona i  
Esport”. Dintre del sobre s’inclourà la documentació següent:

9.1) Fotocòpia del DNI de la candidat/a, si és una persona física; o fotocòpia del CIF de la candidat/a, si és una persona 
jurídica.

9.2) Model de candidatura, signat i degudament emplenat pel/r la candidat/a; i per la persona física o el/la representant  
legal de la persona jurídica, en el cas que aquesta hagi proposat el/la candidat/a. S’adjunta com a Annex 1.

9.3) Model d’autorització, signat i degudament emplenat pel/r la candidat/a; i per la persona física o el/la representant 
legal de la persona jurídica, en el cas que aquesta hagi proposat el/la candidat/a. S’adjunta com a Annex 2.

9.4) Breu informació sobre la candidatura, en relació amb la modalitat de premi a la que opta.

En el Model de candidatura s’haurà d’indicar a quina de les modalitats de premi opta el/la candidat/a.

Cada candidat/a només podran optar a una de les diferents modalitats de premi.

10) TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES CANDIDATURES

El termini de presentació de les candidatures es determinarà en cada convocatòria del “Premi Dona i Esport”.  Si el 
darrer dia de presentació recaigués en dia inhàbil, el termini s’entendrà ampliat fins el dia hàbil següent.

11) ESMENA DE LES CANDIDATURES

Si  les candidatures  no reuneixen  els  requisits  que assenyalen  aquestes bases i  els  exigits,  en el  seu cas,  per  la 
normativa específica aplicable, es requerirà a les persones físiques o jurídiques que van proposar-les per a què en el 
termini de 10 dies hàbils, esmenin la falta o acompanyin els documents preceptius. Si no evacuen aquests requeriments 
d’esmena en temps i forma, les seves candidatures es tindran per desistides.

12) JURAT

En el “Premi Dona i Esport” es constituirà un Jurat. El funcionament del Jurat s’ajustarà a les previsions normatives 
vigents respecte al funcionament dels òrgans col·legiats de les Administracions Públiques.

13) COMPOSICIÓ DEL JURAT

El Jurat estarà integrat per un mínim de 6 membres i un màxim de 15 membres. Podran ser membres del Jurat les  
persones físiques majors d’edat. En la mesura del possible, s’intentarà que les persones membres del Jurat siguin 
persones  de  reconegut  prestigi  en  l’àmbit  esportiu.  Les  persones  membres  del  Jurat  seran  designades  en  cada 
convocatòria  del  “Premi Dona i  Esport”  per  qui  ocupi  la presidència de l’Institut  Barcelona Esports.  El  Jurat  estarà 
compost pels membres següents:

13.1) President/a. La Presidència del Jurat l’ostentarà qui presideixi l’Institut Barcelona Esports. La Presidència del Jurat 
presidirà, moderarà i dirigirà les sessions de deliberació del Jurat.

13.2) Vicepresident/a. La Vicepresidència del Jurat l’ostentarà qui designi la Presidència del Jurat entre les persones 
membres del Jurat. La Vicepresidència del Jurat substituirà a la Presidència del Jurat en els casos de vacant, absència, 
malaltia o alguna altra causa legal.

13.3) Vocals. Hi haurà un mínim de 3 vocals i un màxim de 9 vocals.

13.4) Secretari/ària. La Secretaria del Jurat l’ostentarà qui ocupi la Secretaria Jurídica de l’Institut Barcelona Esports. La 
Secretaria del Jurat aixecarà actes i convocarà i donarà fe de les sessions que celebri el Jurat, amb el vist-i-plau de la 
Presidenta del Jurat.
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14) CONVOCATÒRIA DE LES SESSIONS DEL JURAT

Correspon a la Secretaria del Jurat, a proposta de la Presidència del Jurat, convocar totes les sessions del Jurat. La 
Secretaria del Jurat haurà de notificar la convocatòria als membres del Jurat amb una antelació mínima de 72 hores 
abans de la sessió.

15) QUÒRUM DE CONSTITUCIÓ DEL JURAT

Per a la vàlida constitució del Jurat es requereix l’assistència d’un terç del nombre de membres del Jurat, que mai podrà 
ser inferior a 6. En tot cas, es requereix l’assistència del/la President/a i del/la Secretari/ària del Jurat o de qui els/les  
substitueixin.

16) DELIBERACIONS DEL JURAT

Els acords del Jurat s’adoptaran per majoria simple de vots dels membres del Jurat.

16.1) President/a. La Presidència del Jurat tindrà veu i vot. En cas d’empat, la Presidència del Jurat disposarà de vot de 
qualitat.

16.2) Vicepresident/a. La Vicepresidència del Jurat tindrà veu i vot.

16.3) Vocals. Els Vocals del Jurat tindran veu i vot.

16.4) Secretari/ària. La Secretaria del Jurat tindrà veu, però no tindrà vot.

En cas de vacant, absència, malaltia o altra causa legal, els membres del Jurat podran delegar el seu vot, sempre i quan 
es notifiqui a la Secretaria del Jurat amb una antelació mínima de 24 hores abans de la sessió.

Les persones membres del Jurat no podran ser candidats/tes, però podran proposar candidatures.

17) FUNCIONS DEL JURAT

17.1)  La funció del  Jurat  al  “Premi  Mireia  Tapiador  a  la  Promoció de  l’Esport”  serà valorar  totes les candidatures 
presentades i emetre el veredicte sobre quina candidata ha resultat premiada.

17.2) La funció del Jurat al “Premi a la Dona Esportista” serà realitzar una selecció de 3 a 5 candidates de totes les 
candidatures  presentades  per  tal  que  es  procedeixi  a  la  votació  d’aquestes  mitjançant  votació  popular  a  través 
d’Internet.

17.3) La funció del Jurat al “Premi al  Mitjà de Comunicació” serà una selecció de 3 a 5 candidats/tes de totes les 
candidatures  presentades  per  tal  que es  procedeixi  a  la  votació  d’aquests/tes  mitjançant  votació  popular  a  través 
d’Internet.

El Jurat podrà interpretar i resoldre qualsevol aspecte no previst en les presents bases.

18) CRITERIS DE VALORACIÓ I SELECCIÓ DE LES CANDIDATURES

18.1) El Jurat valorarà totes les candidatures presentades al “Premi Mireia Tapiador a la Promoció de l’Esport”. En 
aquesta valoració, el Jurat tindrà en compte els criteris de valoració següents:

Edat i anys dedicada a la promoció de l’esport, és a dir, que demostri una trajectòria dilatada.

Participació en diferents vessants: esportista, docència, gestió, entre d’altres.

Que destaqui en la transmissió dels valors positius de l’esport.

18.2) El  Jurat valorarà totes les candidatures presentades al  “Premi a la Dona Esportista”, per tal  de realitzar una 
selecció de 3 a 5 candidates. En aquesta selecció, el Jurat tindrà en compte els criteris de valoració següents:

Participació en competicions internacionals.
Ressò mediàtic com a conseqüència dels èxits obtinguts.
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18.3) El Jurat valorarà totes les candidatures presentades al “Premi al Mitjà de Comunicació”, per tal de realitzar una  
selecció de 3 a 5 candidats/tes. En aquesta selecció, el Jurat tindrà en compte els criteris de valoració següents:

Donar una imatge neutra, no estereotipada, de les dones.
Potenciar i donar visibilitat a les dones en el món de l’esport.
Promoure la llibertat d’elecció esportiva de les dones.
Donar a conèixer models de dones esportistes que es puguin convertir en un referent per a les noies.
Ús del llenguatge inclusiu i no sexista.

19) VEREDICTE DEL JURAT

El Jurat adoptarà la seva decisió amb total independència i atenent especialment als mèrits dels/les candidats/tes.

El Jurat, mitjançant acord motivat, podrà declarar desert qualsevol de les modalitats de premis.

El veredicte del Jurat és inapel·lable.

20) ATORGAMENT DEL PREMI

Les diferents modalitats de premis seran atorgades per resolució de la Presidència del  Jurat, en base al  veredicte 
adoptat pel Jurat i les votacions populars a través d’Internet.

20.1) El “Premi Mireia Tapiador a la Promoció de l’Esport” serà atorgat per resolució de la Presidència del Jurat, en base 
al veredicte adoptat pel Jurat.

20.2) El “Premi a la Dona Esportista” serà atorgat per resolució de la Presidència del Jurat, en base al resultat de la 
votació popular a través d’Internet.

20.3) El “Premi al Mitjà de Comunicació” serà atorgat per resolució de la Presidència del Jurat, en base al resultat de la  
votació popular a través d’Internet.

21) NOTIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ D’ATORGAMENT DEL PREMI

La resolució d’atorgament del premi es notificarà als membres del Jurat i a les persones físiques i jurídiques que hagin 
proposat les candidatures.

22) PUBLICITAT I DIFUSIÓ DEL PREMI

L’Institut Barcelona Esports podrà donar publicitat i difondre, per qualsevol tipus de mitjà i per temps indefinit, el nom o 
la  denominació  dels/les  candidats/tes,  premiats/des  o no,  així  com de les persones  físiques  o  jurídiques que van 
proposar les candidatures.

ANNEX 1

MODEL DE CANDIDATURA

CANDIDAT/A

Nom i cognoms o denominació:
DNI o CIF:
Adreça:
Telèfons:
Fax:
Adreça electrònica:

MODALITAT DE PREMI A LA QUE OPTA. Marqueu només una de les 3 modalitats.

O Premi Mireia Tapiador a la Promoció de l’Esport

O Premi a la Dona Esportista

O Premi al Mitjà de Comunicació C
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PERSONA FÍSICA O JURÍDICA QUE PROPOSA LA CANDIDATURA. Empleneu només en cas que la candidatura sigui  
proposada per una persona física o jurídica diferent al/la candidat/a.

Nom i cognoms o denominació:
DNI o CIF:
Adreça:
Telèfons:
Fax:
Adreça electrònica:

Lloc i data:

Signatura del candidat/a

Signatura de la persona física o del/la legal representant de la persona jurídica que proposa la candidatura

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades Personals, l’informem que les seves 
dades personals incloses en aquest annex seran incorporades al fitxer “Usuaris de Serveis Esportius” de l’Ajuntament 
de  Barcelona  amb  la  finalitat  de  “Gestionar  els  Serveis  Esportius  promoguts,  desenvolupats  o  oferts  directa  o 
indirectament  per  l'Ajuntament”.  Les  seves  dades  no  seran  cedides  a  tercers.  Vostè  consent  expressament  en  el 
tractament de les seves dades per la finalitat indicada. Ens autoritza a publicar el vostre resultat en aquest Premi Dona i  
Esport, i a enviar-vos publicitat d’altres serveis esportius promoguts per l’Ajuntament de Barcelona.

Podeu exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-vos per escrit al Registre General de 
l’Ajuntament: Pl. Sant Jaume 2, 08002 Barcelona.

ANNEX 2

MODEL D’AUTORITZACIÓ

CANDIDAT/A

Nom i cognoms o denominació:
DNI o CIF:
Adreça:
Telèfons:
Fax:
Adreça electrònica:

MANIFESTA:

Que accepta les Bases del “Premi Dona i Esport”.
Que compleix tots i cadascun dels requisits que estableixen les bases per a poder presentar-se com a candidat/a al 
premi.
Que acceptarà el premi, en cas que resulti premiat/da.
Que autoritza a l’Institut Barcelona Esports a donar publicitat i difondre, per qualsevol tipus de mitjà i per temps indefinit,  
el seu nom o denominació, com a candidat/a al premi.

Empleneu només en cas que la candidatura sigui proposada per una persona física o jurídica diferent al/la candidat/a.

Que accepta ser proposat/da com a candidat/a en la candidatura que proposa la persona física i jurídica següent:

Nom i cognoms o denominació:
DNI o CIF:
Adreça:
Telèfons:
Fax:
Adreça electrònica:
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Lloc i data:

Signatura del candidat/a

Signatura de la persona física o del/la legal representant de la persona jurídica que proposa la candidatura

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades Personals, l’informem que les seves 
dades personals incloses en aquest annex seran incorporades al fitxer “Usuaris de Serveis Esportius” de l’Ajuntament 
de  Barcelona  amb  la  finalitat  de  “Gestionar  els  Serveis  Esportius  promoguts,  desenvolupats  o  oferts  directa  o 
indirectament  per  l'Ajuntament”.  Les  seves  dades  no  seran  cedides  a  tercers.  Vostè  consent  expressament  en  el 
tractament de les seves dades per la finalitat indicada. Ens autoritza a publicar el vostre resultat en aquest Premi Dona i  
Esport, i a enviar-vos publicitat d’altres serveis esportius promoguts per l’Ajuntament de Barcelona.

Podeu exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-vos per escrit al Registre General de 
l’Ajuntament: Pl. Sant Jaume 2, 08002 Barcelona.

Barcelona, 1 d’agost de 2012
La secretària del Consell Rector, Amina Omar i Nieto
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