Divendres, 8 de juliol de 2016
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de Barcelona
Gerència de Presidència i Economia
ANUNCI
La Comissió de Govern, en sessió del dia 16-06-2016, ha adoptat el següent acord:
APROVAR INICIALMENT la modificació de les bases generals del Premi Barcelona "Empresa Innovadora en Mesures
de Temps i Conciliació."
SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA les esmentades bases, que podran ser consultades al Departament de Serveis
Jurídics de la Gerència (Llacuna 162, 1a planta), de dilluns a divendres, de 9:00 a 14:00 hores, per un termini de 20 dies
hàbils a partir de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
TENIR PER APROVADES DEFINITIVAMENT aquestes bases generals sempre i quan no s'hagin presentat al·legacions
durant el període d'informació pública.
DELEGAR en el Comissionat d'Economia Cooperativa, Social i Solidària i Consum o en el Regidor o Comissionat de
l'àmbit municipal que en el futur pugui assumir les seves funcions, l'aprovació de les bases específiques i de les
convocatòries anuals dels premis.
ANNEX:
BASES GENERALS DEL PREMI BARCELONA "EMPRESA INNOVADORA EN CONCILIACIÓ I TEMPS".
PRIMERA. - OBJECTE I FINALITATS DE LA CONVOCATÒRIA.
El Premi Barcelona "Empresa Innovadora en Conciliació i Temps" s'emmarca en el marc de la Xarxa d'Empreses en
Nous Usos Socials del Temps, sota l'impuls del Programa de Temps i Economia de les Cures.
L'objectiu del Premi Barcelona "Empresa Innovadora en Conciliació i Temps" és el de contribuir al coneixement i fer
visible el treball realitzat per les empreses i organitzacions que presentin polítiques de gestió de les persones
treballadores en noves mesures de conciliació sensibilitzant a la societat respecte a aquestes pràctiques. És per això
que el Premi Barcelona "Empresa Innovadora en Conciliació i Temps" reconeixerà les millors bones pràctiques en gestió
del temps, flexibilitat i equilibri de la vida familiar, laboral, personal i social presentades en cadascuna de les
convocatòries d'acord amb la categoria convocada.

El Premi Barcelona "Empresa Innovadora en Conciliació i Temps" té una naturalesa honorífica i no genera cap dret
econòmic ni té altre efecte jurídic que el públic reconeixement de les empreses que obtinguin el premi.
SEGONA. - RÈGIM JURÍDIC.
A aquest Premi li són d'aplicació la normativa de règim jurídic de les administracions públiques i de règim local.
TERCERA. - REQUISITS DELS PARTICIPANTS.
Poden concórrer a aquest premi totes les empreses, entitats, associacions, cooperatives etc... amb independència de la
seva activitat i sector empresarial, implantades a Barcelona i àrea metropolitana i que reuneixin els requisits establerts
per les bases d'aquesta convocatòria i de la normativa d'aplicació.
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Aquestes bases regulen la convocatòria del Premi Barcelona "Empresa Innovadora en Conciliació i Temps" amb
l'objectiu de promoure la labor de les empreses i organitzacions que afavoreixen la coresponsabilitat i generen un clima
de confiança, beneficiant tant l'empresa i organització com les persones que hi treballen a partir del reconeixement
institucional, mitjançant premis, i l'exhibició dels treballs presentats.
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QUARTA. - DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR.
La inscripció al Premi Barcelona "Empresa Innovadora en Conciliació i Temps" és gratuïta i és pública.
Les empreses es podran presentar al Premi en les modalitats que determinin les bases específiques, les quals
establiran també la documentació a presentar, entre la qual hi haurà una butlleta d'inscripció degudament
complimentada i la documentació de l'empresa o organització que presenta la Bona Pràctica.
El lliurament de treballs i la documentació requerida es realitzarà en el termini previst en cada convocatòria a les
Oficines d'Atenció Ciutadana en sobre tancat al dors del qual s'indicarà Premi Barcelona "Empresa Innovadora
Conciliació i Temps", l'any de la convocatòria, el nom de l'empresa o organització que presenta l'experiència, el títol de
la mesura de conciliació i la categoria per la qual la presenta.
CINQUENA. - NOMENAMENT, COMPOSICIÓ I ACTUACIÓ DEL JURAT.
El Jurat del Premi estarà presidit pel Comissionat d'Economia Cooperativa, Social i Solidària i Consum o pel Regidor o
Comissionat de l'àmbit municipal que en el futur pugui assumir les seves funcions. També en formarà part una persona
de l'equip del Programa de Temps i Economia de les Cures que farà funcions de secretaria amb veu i sense vot.
Així mateix es designaran per formar part del jurat, a cada convocatòria específica, altres membres provinents de
sindicats, patronal, experts del món acadèmic i altres representatius de l'àmbit municipal o altres administracions
implicats en l'objecte del premi amb un mínim de 7 i un màxim de 13 persones de manera que es pugui alternar la seva
participació de forma bianual i garantir la participació de diferents agents socials.
L'actuació del Jurat es subjectarà als criteris de valoració establerts en les bases específiques. Els acords del Jurat
s'adoptaran per majoria de vots. Si alguna de les persones membres del jurat no pot assistir a la reunió, pot emetre el
seu vot per escrit i trametre'l al president o presidenta.
El jurat podrà recollir a l'acta una menció especial a una empresa membre de la Xarxa NUST (Nous Usos Socials del
Temps) si ho considera oportú. Els acords de Jurat i Tribunals seran secrets i no es podran donar a conèixer fins a la
celebració de la cerimònia de lliurament dels premis.
Els premis poden ser declarats deserts si les propostes presentades no reuneixen els criteris mínims de qualitat, a judici
del jurat.
Així mateix el jurat tindrà la potestat en cas que es produeixi, de poder atorgar un premi accèssit.
La Presidència del Jurat tindrà vot de qualitat en cas d'empat en les votacions.
En allò no previst en aquesta convocatòria el jurat ajustarà la seva actuació al que disposa el capítol II, títol II, de la
Llei30/92 i a la resta de normativa legal d'aplicació.

Els Premis seran resolts, prèvia proposta del Jurat, pel Comissionat d'Economia Cooperativa, Social i Solidària i
Consum o pel Regidor o Comissionat de l'àmbit municipal que en el futur pugui assumir les seves funcions.
SISENA. - OBLIGACIONS DEL BENEFICIARI.
Les persones físiques o jurídiques proposades com a guanyadores d'algun dels premis hauran d'acreditar que són
titulars d'una empresa o organització amb una seu a Barcelona o la seva Àrea Metropolitana i aportar la documentació
relativa a la seva personalitat i representació.
Addicionalment, es comprovarà d'ofici que les persones proposades com a premiades estan al corrent de les seves
obligacions amb l'Ajuntament de Barcelona.
En cas de no acreditar-se el compliment dels requisits i/o de les condicions generals s'atorgarà el premi al projecte
classificat a continuació del proposat, que haurà d'acreditar el compliment dels esmentats requisits i condicions generals
i així successivament.
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La condició de membre del Jurat és incompatible amb la presentació de l'experiència de bona pràctica al Premi
Barcelona "Empresa Innovadora en Conciliació i Temps."

Divendres, 8 de juliol de 2016
Amb la presentació de la candidatura, les empreses i organitzacions participants accepten aquestes Bases Generals
així com les bases específiques que regeixin la convocatòria. Així mateix, les empreses i organitzacions participants
accepten que l'Ajuntament de Barcelona es reservi el dret de donar a conèixer les experiències presentades mitjançant
qualsevol format.
Les propostes de bones pràctiques presentades no seran retornades.
SETENA. - CATEGORIES.
Les empreses podran optar al Premi en una de les següents categories respecte de les quals s'atorgarà el Premi
Barcelona "Empresa Innovadora en Conciliació i Temps" i els requisits que cadascuna d'aquestes categories
s'estableixin.
• Empreses de menys de 10 treballadors.
• Empreses a partir de 10 treballadors/es i fins a 50.
• Empreses de més de 50 treballadors/es i fins a 250.
• Empreses a partir de 250 treballadors/es.
VUITENA. - BASES ESPECÍFIQUES I CONVOCATÒRIA.
De manera complementària a aquestes bases generals s'aprovaran unes bases específiques de cada convocatòria que
poden introduir ampliacions I/o modificacions en relació a les categories esmentades a la base anterior.
Les convocatòries del Premi Barcelona "Empresa Innovadora en Mesures de Conciliació i Temps" hauran de publicar-se
com a mínim en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona per al públic coneixement i hauran de contenir, en tot
cas:
- La temàtica sobre la qual versarà la convocatòria.
- Les categories convocades.
- Els terminis i llocs de presentació de candidatures.
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Barcelona, 28 de juny de 2016
El secretari delegat, Angel Pascual i Oliva

https: //bop.diba.cat

●
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