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Dimarts, 30 d'octubre de 2012

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Barcelona. Institut Barcelona Esports

ANUNCI

Per  resolució  de la  Presidenta  de  data 10 d’octubre  de  2012 es convoca concurs  públic  per  a  la  presentació  de 
candidatures al Premi Dona i Esport, segons el text que s’adjunta i les “Bases generals reguladores del Premi Dona i  
Esport”, aprovades definitivament per resolució de la Presidenta de l’IBE de data 1 d’agost de 2012 i publicades al 
Butlletí Oficial de la Província de data 13 d’agost de 2012.

CONVOCATÒRIA DEL VI PREMI DONA I ESPORT.

El premi estableix tres modalitats: Premi Mireia Tapiador a la Promoció de l’Esport, Premi a la Dona Esportista i Premi al  
Mitjà de Comunicació.

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.

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.

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.

3) Podran ser candidats/tes al “Premi Mitja 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.

Presentació de candidatures:

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 nomes 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.

Forma, termini i lloc 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:

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

b) 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. Aquest model de candidatura s’adjunta 
com a Annex 1 a les “Bases generals reguladores del Premi Dona i Esport”.

c) 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. Aquest Model d’autorització s’adjunta com a 
Annex 2 a les “Bases generals reguladores del Premi Dona i Esport”.

d) 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.

El termini de presentació de candidatures serà de 20 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà al dia de la publicació 
d’aquest anunci.
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Les candidatures al “Premi Dona i Esport” es presentaran al Registre General de l’Ajuntament de Barcelona o a les 
diferents oficines d’atenció ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona i s’adreçaran a la Presidenta de l’IBE. 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.

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 Publiques. El Jurat és compost dels 13 
membres següents:

Presidenta: Il·lma. Sra. Maite Fandos i Payà, Presidenta de l’IBE.

Vicepresidenta: Sra. Francina Vila i Valls, Regidora de Dona i Drets Civils.

Vocals:

Sr. Josep Maria Casanovas i Puntí, Editor del Diari Sport;
Sra. Lola Garcia i Fuentes, Periodista i redactora del Dones Marca a Ràdio Marca Barcelona;
Sra. Hortènsia Graupera i Monar, Responsable de Gènere del Consell Català de l’Esport;
Sr. David Moner i Codina, President de la UFEC;
Sra. Marta Moragas i Rovira, Professora del grau de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, Blanquerna, URL;
Sr. Santi Nolla i Zayas, Director del Diari El Mundo Deportivo;
Sra. Núria Puig i Barata, Professora de l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya del centre de Barcelona;
Sra. Susanna Soler i Prat, Cap d’estudis de l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya del centre de Barcelona;
Sra. Mireia Vicente i Díez, Redactora en cap d’Esports de TV3;
Sra. Maribel Zamora i Gómez, Presidenta de la Federació Catalana de Voleibol; i,

Secretària: Sra. Amina Omar i Nieto, Secretària Jurídica i del Consell Rector de l’IBE.

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.

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.

3)  La  funció  del  Jurat  al  “Premi  al  Mitja  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 “Bases generals reguladores del Premi Dona i 
Esport”.

Veredicte:

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.
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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 traves d’Internet.

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.

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 traves d’Internet.

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 traves d’Internet.

Barcelona, 11 d’octubre de 2012
La secretària del Consell Rector, Amina Omar i Nieto

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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