Magnífic Ajuntament de Borriana

ANUNCI
L'Alcaldia Presidència FA SABER que el Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada amb
caràcter ordinari el dia 6 de febrer de 2020, va adoptar el següent acord, de
modificació de les bases aprovades en sessió de 5 de març de 2015 i modificades el 7
de febrer de 2019, i establir, per al present any 2020 i els successius les següents:
BASES REGULADORES DELS PREMIS “DIA DE LA DONA”.
Segons el que disposa l’article 9.2 de la Constitució Espanyola, correspon a tots els
poders públics promoure les condicions per a que la llibertat i la igualtat de l’individu i
dels grups en que s’integra siguen reals i efectives, remoure els obstacles que
impedeixen o dificulten la seua plenitud i facilitar la participació de tots els ciutadans a
la vida política, econòmica, cultural i social.
Les dones, els nostres treballs i els nostres èxits amb massa freqüència no gaudeixen
de reconeixement social i inclús passen desapercebuts per al conjunt de la ciutadania.
Dones rellevants de Borriana, bé de l’àmbit social, bé de l’àmbit científic, esportiu i
cultural, ens son totalment desconegudes. En conseqüència, els premis «Dia de la
dona» tenen com a fi reconèixer i homenatjar públicament a aquelles dones i persones
jurídiques, ja siguin de natura pública o privada, que, des de l’àmbit personal, laboral,
social, institucional o cultural, han destacat per la seua trajectòria vital o la seua labor
en benefici de la igualtat entre dones i hòmens, d’acord amb les següents bases:
Primer.- Proposta de candidatures
Les candidatures per a la concessió de premis podran formular-se per proposta
raonada de:
a) La persona titular de la Regidoria que tinga atribuïdes les competències en matèria
d’igualtat.
b) Les institucions, corporacions, associacions, fundacions o entitats de la localitat o
d’àmbit supramunicipal que així ho consideren.
c) La Comissió Municipal de Participació Ciutadana i Serveis Socials.
d) Els Partits Polítics.
S’exclouen les candidatures que sol·liciten el premi per a si mateixes o per a les
organitzacions a les quals representen.
Segon.- Les candidatures presentades hauran de proposar:
Una dona o persona jurídica, de natura pública o privada, amb una alta vinculació amb
el municipi per filiació, residència, formació i/o professió, que, des de l’àmbit personal,
laboral, social, institucional o cultural, ha destacat per la seua labor en benefici de la
igualtat entre dones i hòmens o per la seua trajectòria vital o professional.
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Les candidatures proposades acreditaran entre els seus mèrits la màxima
exemplaritat. El premi no podrà ser atorgat a títol pòstum.
El jurat no prendrà en consideració les candidatures que no complisquen aquests
requisits essencials.
Tercer.- Les candidatures es formalitzaran per mitjà de l’entrega de l’imprès oficial de
proposta.
- Annex I
A l’imprès de proposta s’acompanyarà:
- Una memòria curricular i/o biogràfica.
- Els suports institucionals o personals que es consideren oportuns.

Quart.- Les propostes es poden enviar per correu certificat, presencialment al registre
d’entrada dirigit a l’Agència d’Igualtat de l’Ajuntament de Borriana, situada a l’edifici de
l’Ajuntament, a la plaça major, 1, 12530, o al registre en la seu electrònica. També es
podrà utilitzar qualsevol dels mitjans de presentació i enviaments establits en l’article
38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú (d’ara endavant Llei 30/1992) (precepte
que, després de la derogació d’aquesta Llei, es manté en vigor d’acord amb la
disposició final setena de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques), indicant en ambdós casos “Premi dia de la
dona”.
Cinquè.- Les propostes poden presentar-s’hi, cada any, des de l’ 1 fins al 22 de
febrer, dins de l’horari d’atenció al públic d’aquest Ajuntament.
a) Els premis es convoquen anualment, amb motiu de la celebració del Día
Internacional de la Dona, que es commemora cada 8 de març.
b) El número de premis, que es concediran anualment, és de tres sense distinció de
rang.
c) Els premis consistiran en l’entrega d’una placa acreditativa i el reconeixement
públic. En cap cas aquest reconeixement comportarà drets econòmics o
administratius.
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Tota la documentació anirà remesa a l’Agència d’Igualtat de l’Ajuntament de Borriana.
La documentació presentada no serà tornada ni es mantindrà correspondència sobre
aquesta.
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Sisè.- L’Ajuntament de Borriana nomenarà un jurat que estarà format per:
- Presidència: la persona titular de la Regidoria que tinga atribuïdes les competències
en matèria d’igualtat.
- Vicepresidència: la persona titular de la Regidoria que tinga atribuïdes les
competències en matèria de Serveis Socials.
- Secretaria: la portarà a terme personal de l’àrea de Participació Ciutadana, amb veu
però sense vot.
- Vocals:
a) Dos membres designats/des en el si de la Comissió Municipal de Participació
Ciutadana i Serveis Socials.
b) Un/a empleat/da públic/a de l’àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament.
c) Un/a empleat/da públic/a de l’Agència d’Igualtat de l’Ajuntament.
Correspondrà la presidència del jurat organitzar i dirigir les deliberacions i les votacions
que es produïsquen.

a) Més d’una candidatura amb la mateixa proposta.
b) La persona de més edat.
c) Finalment, el vot de la presidència.
Huitè.- De les tres candidatures premiades cada any es deixarà constància a l’arxiu
municipal. Les candidatures proposades no premiades podran ser mantingudes com a
propostes per a l’any següent si les entitats o persones que les van proposar
confirmen la seua voluntat de que així siga.
Novè.- Les dones i/o entitats que resulten premiades, amb posterioritat a l’elecció per
part del jurat i prèviament a l’entrega del guardó hauran de signar un document
d’autorització de difusió d’imatges.
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Setè.- El sistema de votació s’establirà de manera que promoga fins al final l’elecció
successiva de les candidatures preferits per la majoria del jurat. El vot s’expressarà
sempre en sentit positiu. El jurat, si ho considera oportú, podrà sol·licitar un informe de
tècnics o experts que complemente o aclarisca els mèrits de qualsevol candidatura. El
premi s’atorgarà a la candidatura que obtinga el major nombre de vots del jurat. Els
criteris en cas d’empat seran:
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Desè.- La participació en aquesta convocatòria implica l’acceptació de totes les seues
bases.
Onzè.- En cas de reclamació o conflicte seran competents els tribunals amb jurisdicció
sobre la ciutat de Borriana.
(...) Contra el present acord, que és definitiu en la via administrativa, es podrà
interposar en el termini d'un mes recurs potestatiu de reposició davant de l'òrgan que
ho dicta o, en el termini de dos mesos, recurs contenciós-administratiu davant del
Jutjat d'esta jurisdicció de Castelló de la Plana, de conformitat amb el que disposen els
articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques i art. 8 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. Això sense perjudici que
puguen utilitzar altres recursos que estim oportú”.

Borriana, document signat electrònicament al marge
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