Divendres, 7 d'abril de 2017
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 22 de març de 2017,
s'ha procedit a l'aprovació inicial de la modificació de les bases generals reguladores del premi Compta fins a tres, 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 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu de les Administracions públiques; de l'article 52.2 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim
jurídic i procediment de les Administracions públiques de Catalunya; i de l'article 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 "COMPTA FINS A TRES".
1. Premi.
El Premis "Compta fins a tres" s'atorgaran per cadascuna de les modalitats que s'estableixin.
2. Modalitats de Premis.
S'estableixen les modalitats de premis següents:
2.1. Premis individuals.
2.2. Premis col·lectius.
2.3. Premi institucional.
2.4. Premi especial "Josep Sardà".
3. Contingut dels Premis.
Els Premis "Compta fins a tres" tenen un caràcter honorífic, motiu pel qual en cap cas suposaran una quantitat
econòmica per a les persones o les entitats jurídiques premiades.
Les persones o les entitats jurídiques premiades rebran un objecte commemoratiu.

4. Objecte dels Premis.
4.1. L'objecte dels premis "Compta fins a tres" individuals és reconèixer l'esportivitat i el respecte pels valors educatius
de l'esport en el comportament de persones físiques en el transcurs de les competicions esportives en edat escolar de la
ciutat de Barcelona de les persones que resultin premiades.
4.2. L'objecte dels premis "Compta fins a tres" col·lectius és reconèixer el procés explícit d'educació en valors a través
de l'esport d'una persona jurídica, equip o col·lectiu, així com el respecte pels valors educatius de l'esport en el
comportament durant el transcurs de les competicions esportives en edat escolar de la ciutat de Barcelona d'equips i
col·lectius (comitè de tutors i tutores de joc, grup de tècniques i tècnics esportius, aficions d'equips, etc.) que resultin
premiats.
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Els premis seran lliurats en un acte públic a finals de cada curs acadèmic i esportiu.
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4.3. L'objecte del premi "Compta fins a tres" institucional és reconèixer un dels projectes d'educació en valors a través
de l'esport en edat escolar que es promoguin des d'Ajuntaments, des dels Consell Esportius Comarcals o bé d'altres
institucions del territori de la província de Barcelona que promoguin l'educació en valors a l'esport en edat escolar.
4.4. L'objecte del premi "Compta fins a tres" especial "Josep Sardà" és reconèixer un projecte, una persona física o
jurídica que mereixi un reconeixement especial per la seva trajectòria o per les característiques extraordinàries de la
seva actuació relacionada amb els principis i propostes que defensa de la campanya de difusió de valors que dóna nom
als premis.
5. Periodicitat dels Premis.
Els Premis "Compta fins a tres" s'atorgaran anualment.
6. Modalitats de Premis.
6.1. Podran ser candidates als premis individuals aquelles persones físiques vinculades a l'esport en edat escolar que
hagin destacat durant la temporada esportiva per la seva conducta d'acord amb els valors positius i educatius de l'esport
promoguts per la campanya "Compta fins a tres". Així, es podran presentar candidatures d'esportistes, tutors i tutores de
joc, tècniques i tècnics esportius, professorat d'educació física, responsables directius i/o familiars d'esportistes.
6.2. Podran ser candidates als premis col·lectius aquelles persones jurídiques o col·lectius, que hagin destacat pel seu
treball potenciant els valors educatius de l'esport al llarg del curs. Així, es podran presentar candidatures de centres
educatius, AMPA, clubs esportius, associacions esportives i culturals (amb secció esportiva) de tot tipus i grups de
persones que, sense disposar d'entitat jurídica, mantinguin un vincle d'unió entre elles i amb activitats esportives en edat
escolar de la ciutat de Barcelona (per exemple: equips esportius o grups d'entrenament d'una mateixa entitat, les seves
aficions, etc.).
6.3. Podrà ser candidat al premi institucional qualsevol Ajuntament, Consell Esportiu comarcal o institució de la província
de Barcelona que no hagi rebut anteriorment aquest guardó, i que disposi d'un projecte d'educació en valors adreçat a
qualsevol o a la totalitat d'agents que intervenen a l'esport en edat escolar del seu municipi.
6.4. Podran ser candidates al premi especial "Josep Sardà" aquelles persones físiques o jurídiques que hagin destacat
per la seva trajectòria o per les característiques extraordinàries de la seva actuació d'acord amb els principis i propostes
que defensa de la campanya de difusió de valors que dóna nom als premis.
7. Proposta de candidatures als Premis.
Els delegats i les delegades de les entitats jurídiques afiliades al Consell de l'Esport Escolar de Barcelona (en endavant
CEEB) i/o a les Federacions Esportives Catalanes o en el seu defecte les persones responsables de la coordinació
d'aquestes que participen a les activitats i competicions esportives en edat escolar, així com el personal tècnic del
mateix CEEB i les Federacions, podran proposar candidatures als premis individuals, col·lectius i especial.

La candidatura al premi institucional només podrà ser proposada per part de l'oficina d'activitats de l'Àrea d'Esports de la
Diputació de Barcelona, a partir del coneixement de les iniciatives dels Ajuntaments i institucions del seu territori en la
matèria objecte d'aquests premis.
7.1. Lloc de presentació de les candidatures.
Les candidatures als Premis "Compta fins a tres" es presentaran mitjançant l'enviament del formulari de presentació
corresponent a l'adreça de correu electrònic que s'especificarà a cada convocatòria.
7.2. Forma de presentació de les candidatures.
Les candidatures als Premis "Compta fins a tres" es realitzaran per escrit, omplint el formulari que es pot descarregar al
web de la campanya "Compta fins a tres" (www.comptafinsatres.com). L'annex d'aquestes bases reguladores també
inclou una còpia del formulari publicat a internet.
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Cada candidatura només podrà optar a una de les modalitats dels Premis i s'haurà d'indicar al formulari de sol·licitud
que es presenti. En cas que es presenti una mateixa candidatura a diferents modalitats de premi, el jurat decidirà a
quina modalitat s'assigna finalment d'acord amb les presents bases reguladores.
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7.3. Termini de presentació de candidatures.
El termini de presentació de candidatures es determinarà a cada convocatòria dels Premis "Compta fins a tres". Si el
darrer dia de presentació recaigués en dia inhàbil, el termini s'entendrà ampliat fins al següent dia hàbil.
7.4. 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 esmenin
la falta o acompanyin els documents preceptius en el termini de 10 dies hàbils. Si no evacuen aquests requeriments
d'esmena en temps i forma, les seves candidatures es tindran per desistides.
8. El jurat.
Per a l'atorgament dels Premis "Compta fins a tres" es constituirà un jurat. El funcionament del jurat s'ajustarà a les
previsions normatives vigents respecte al funcionament d'òrgans col·legiats de les Administracions Públiques.
9. Composició del Jurat.
El jurat estarà integrat per un mínim de 6 i un màxim de 16 membres. Podran ser membres del jurat les persones
físiques majors d'edat que representin institucions i/o entitats que formin part del grup de treball d'Esport educatiu del
Consell Municipal de l'Esport de la ciutat de Barcelona. A continuació es concreten els membres que el conformaran:
9.1. Presidència. 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.
9.2. Vicepresidència. La Vicepresidència del Jurat l'ostentarà qui designi la Presidència del Jurat entre les persones
membres del mateix. La Vicepresidència del Jurat substituirà a la Presidència del Jurat en els casos de vacant,
absència, malaltia o qualsevol altra causa legal.
9.3. Vocalies. Hi haurà un mínim de 3 vocals i un màxim de 13 vocals.
9.4. Secretaria. 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
Presidència del Jurat.
9.5. La proposta de membres del Jurat és la següent:
• Representant de la Direcció de Promoció i Esdeveniments esportius de l'Institut Barcelona Esports.
• Representant de la Diputació de Barcelona.
• Representant del Consorci d'Educació de Barcelona.
• Representant del Consell Escolar Municipal de Barcelona.

• Representants d'alguna universitat de la ciutat on s'imparteixin estudis de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport.
• Representant de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC).
• Representant de la Secretaria General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya.
• Representant de la Federació d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes de Catalunya (FAPAC).
• Representant del Col·legi Oficial de Llicenciats i Graduats en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport de Catalunya
(COPLEFC).
• Representants d'entitats esportives de la ciutat de Barcelona que facin oferta d'activitats en edat escolar fora d'horari
lectiu.
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• Representant del Consell de l'Esport Escolar de Barcelona (CEEB).
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10. Convocatòria de les sessions del jurat.
Correspondrà a la Secretaria del Jurat, a proposta de la Presidència del mateix, 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.
11. Quòrum de constitució del jurat.
Per a la vàlida constitució del Jurat es requereix l'assistència d'un nombre de membres del mateix que mai no podrà ser
inferior a 6. En tot cas, es requereix l'assistència de la Presidència i de la Secretaria o de qui les substitueixi.
12. Deliberacions del jurat.
Els acords del Jurat s'adoptaran per majoria simple de vots dels seus membres.
12.1. Presidència. La Presidència del Jurat tindrà veu i vot. En cas d'empat, la Presidència disposarà de vot de qualitat.
12.2. Vicepresidència. La Vicepresidència del Jurat tindrà veu i vot.
12.3. Secretaria. 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
ho notifiquin 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/es, però podran proposar candidatures.
13. Funcions del jurat.
La funció del Jurat dels Premis "Compta fins a tres" serà valorar totes les candidatures presentades a totes les diferents
modalitats i emetre el veredicte sobre l'atorgament dels Premis.
El Jurat podrà interpretar i resoldre qualsevol aspecte no previst a les presents bases.
14. Criteris d'adjudicació dels Premis.
El Jurat valorarà totes les candidatures presentades als Premis "Compta fins a tres" i decidirà l'atorgament de guardons
amb les limitacions que figuren a la taula següent:
Modalitats i categories
Individuals:
Esportistes, tècniques o tècnics d'esport en edat escolar, tutores o tutors de joc (àrbitres i jutges) o altres
persones implicades en l'activitat esportiva.
Col·lectius:
Equips, aficions, entitats esportives, centres educatius o altres col·lectius implicats en l'activitat esportiva.
Institucional
Especial "Josep Sardà"
Total premis:

Quantitat de premis CF3
Màxim 28 premis

Màxim 1 premi
Màxim 1 premi
Màxim 30

14.1. Per als premis individuals i col·lectius, el jurat valorarà:
- L'esportivitat i el Fair Play en el comportament durant les competicions esportives del curs vigent.
- Si s'escau, els resultats de les candidatures presentades a les classificacions derivades de l'aplicació del programa el
"Semàfor dels Valors", desenvolupat pel CEEB amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
- La representativitat de les candidatures en el conjunt de la participació a les activitats i competicions esportives
valorades.
- El desenvolupament de programes explícits d'educació en valors a través de l'esport i la seva qualitat.
- La trajectòria en la promoció dels valors positius de l'esport.
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El Jurat valorarà les candidatures en funció dels criteris següents:
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14.2. Per al premi institucional, es valoraran les propostes de projectes municipals o d'altres institucions que tractin
d'educació en valors a través de l'esport en edat escolar, aportades per la Diputació de Barcelona, basant-se en:
- La quantitat d'agents de l'esport escolar a la que s'adreci el projecte.
- La qualitat dels recursos i de les actuacions del projecte (vigència, originalitat, aplicabilitat, etc.).
14.3. Per al premi especial "Josep Sardà" valorarà exclusivament la trajectòria en la promoció dels valors positius de
l'esport i es considerarà especialment el ressò mediàtic de la candidatura (per exemple: esportistes, ex-esportistes,
tècnics/ques o ex-tecnics/ques d'alt nivell).
15. Veredicte del Jurat.
El Jurat adoptarà la seva decisió amb total independència i atenent especialment als mèrits de les candidatures. El
Jurat, mitjançant acord motivat, podrà declarar deserta qualsevol de les modalitats dels Premis. El veredicte del Jurat
serà inapel·lable.
16. Atorgament dels Premis.
Les diferents modalitats dels Premis seran atorgades per resolució de la Presidència del Jurat, en base al veredicte
adoptat pel Jurat.
17. Notificació de la resolució d'atorgament dels Premis.
La resolució d'atorgament dels Premis es notificarà als membres del Jurat i a les persones físiques i jurídiques que
hagin resultat guanyadores.
18. Publicitat i difusió dels Premis.
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.
ANNEX.
Formulari de presentació de candidatura als Premis "Compta fins a tres".
Nom i cognoms o denominació de qui presenta la sol·licitud:
DNI o CIF:
Adreça:
Telèfons:
Adreça electrònica:
Si és una persona jurídica, indicar representant de contacte:
Nom i cognoms o denominació de la candidatura proposada:
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DNI o CIF:
Adreça:
Telèfons:
Adreça electrònica:
Si és una persona jurídica, indicar representant de contacte:
Modalitat a la que es presenta la candidatura:
□ Premi individual.
□ Premi col·lectiu.
□ Premi institucional (només a càrrec de la Diputació de Barcelona)
□ Premi especial "Josep Sardà"
Justificació de la candidatura (explicació dels motius que justifiquen la proposta):
Barcelona, 3 d'abril de 2017
La secretària delegada, p. d. 23/1/2017, Teresa Ordóñez Rivero
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