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Divendres, 17 d'octubre de 2014

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Barcelona. Institut Barcelona Esports

ANUNCI d'informació pública

Per resolució de la Presidència de l'organisme autònom local Institut Barcelona Esports, de data 7 d'octubre de 2014, 
s'ha procedit a l'aprovació inicial de la modificació de les bases generals reguladores del premi Dona i Esport., les quals 
s'exposen al públic per un termini de 20 dies hàbils, a comptar a partir de l'endemà de la seva publicació en el Butlletí  
Oficial de la Província de Barcelona, de conformitat amb l'article 86.2 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les Administracions públiques i del procediment administratiu comú; de l'article 52.2 de la Llei 26/2010, de 3 
d'agost,  de  règim jurídic  i  de  procediment  de  les  Administracions  públiques  de  Catalunya;  i  del  124.2  del  Decret 
179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

Finalitzat aquest termini i sense que s'hagin presentat al·legacions, es consideraran aprovades definitivament.

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"

El "Premi Dona i Esport" s'atorgarà per cadascuna de les modalitats de premis que s'estableixin.

1. MODALITATS DE PREMIS

S'estableixen les modalitats de premis següents:

1.1. Premi Mireia Tapiador a la Promoció de l'Esport.
1.2. Premi al Mitjà de Comunicació.
1.3. Premi a la Dona Esportista.
1.4. Premi al Club Esportiu.

Es podran afegir modalitats en cada una de les convocatòries.

2. CONTINGUT DEL PREMI

El contingut del "Premi Dona i Esport" es determinarà en cada convocatòria.

3. OBJECTE DEL PREMI

3.1. 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.

3.2. L'objecte del Premi al Mitjà de Comunicació és reconèixer els mèrits de la candidatura que resulti premiada per la 
tasca de promoció i difusió de fets, activitats i èxits relacionats amb les dones i l'esport.

3.3. 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.

3.4. L'objecte del Premi al Club Esportiu és reconèixer els mèrits de la candidatura que resulti premiada per la seva 
tasca de promoció de l'esport femení, per la seva trajectòria esportiva o la consecució d'alguna fita esportiva. O bé per 
fomentar  la  participació  i  presència  de  les  dones  en  tots  els  àmbits  d'actuació  impulsant  el  principi  d'igualtat 
d'oportunitats. C
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4. PERIODICITAT DEL PREMI

El "Premi Dona i Esport" s'atorgarà anualment.

5. CANDIDATURES AL PREMI

No podran ser candidats/es al "Premi Dona i Esport" qui hagi rebut aquest premi en anteriors edicions.

Podran ser candidats/es qui s'hagi presentat en edicions anteriors del premi i no hagi resultat premiat/da.

5.1. 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.

5.2. Podran ser candidates al "Premi al 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.

5.3. Podran ser candidates al "Premi a la Dona Esportista" les dones que hagin destacat en la seva trajectòria esportiva  
en competició o hagin aconseguit alguna fita esportiva.

5.4.  Podran ser candidates al  "Premi al  Club Esportiu" les persones jurídiques que hagin destacat per la tasca de 
promoció de l'esport femení, per la seva trajectòria esportiva o la consecució d'alguna fita esportiva. O bé que hagin 
fomentat  la  participació  i  presència  de  les  dones  en  tots  els  àmbits  d'actuació  impulsant  el  principi  d'igualtat 
d'oportunitats.

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.

6. PROPOSTA DE 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 diferents modalitats dels premis, només es tindrà en compte 
l'última candidatura presentada.

7. TERMINI, LLOC I FORMA DE PRESENTACIÓ DE LES CANDIDATURES

El termini,  lloc i  forma 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.

La no presentació de les candidatures en temps i forma determinarà la intermissió dels/les respectius/ves candidats/tes 
proposats/des en tals candidatures a la convocatòria del "Premi Dona i Esport".

8. 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.

El jurat podrà proposar un canvi de modalitat a les candidatures presentades si consideren que, segons les Bases o la 
convocatòria, correspon a una altra modalitat. En aquest cas, es requerirà a les persones físiques o jurídiques que van 
proposar-les per a què en el termini de 3 dies hàbils presentin l'esmena.

9. 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. C
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10. COMPOSICIÓ DEL JURAT

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 i per les membres següents:

10.1. 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.

10.2. 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.

10.3. Vocals.

10.4. 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 vistiplau de la 
Presidenta del Jurat.

11. 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 a les persones membres del Jurat amb una antelació mínima de 
72 hores abans de la sessió.

12. DELIBERACIONS DEL JURAT

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

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

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

12.3. Vocals. Els Vocals del Jurat tindran veu i vot.

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

En cas de vacant, absència, malaltia o altra causa legal, les persones 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.

13. FUNCIONS DEL JURAT

La funció del Jurat serà valorar totes les candidatures presentades i emetre el veredicte sobre l'atorgament del Premi 
Dona i Esport en cada una de les seves modalitats.

Els criteris de valoració i selecció de les candidatures es determinaran en cada convocatòria.

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

14. CONSULTA POPULAR

Es procedirà, si s'escau, a una consulta popular a través d'Internet en les modalitats del Premi que es determinaran en 
cada convocatòria. El resultat d'aquesta consulta serà un criteri més, entre d'altres, que el jurat tindrà en compte en la 
seva valoració.

15. 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. C
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El veredicte del Jurat és inapel·lable.

16. 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 la consulta popular a través d'Internet en funció de cada modalitat.

17. NOTIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ D'ATORGAMENT DEL PREMI

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

18. 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 de les candidatures, premiades o no, així com de les persones físiques o jurídiques que van proposar les 
candidatures.

Barcelona, 8 d'octubre de 2014
El secretari del Consell Rector, Miquel Benito López

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