Institut Barcelona Esports
Secretaria Jurídica

ESTABLIR per la presentació de candidatures, el termini comprès entre l’endemà de la seva
publicació al Butlletí Oficial de la Província fins al 17 de maig de 2019”.
Barcelona, 26 d’abril de 2019.

El secretari delegat

https://bop.diba.cat
Pàg. 1-1

B

Sr. Manel Gómez València

CVE 2019015474

DESIGNAR, de conformitat amb la base 9ena de les Bases generals reguladores del premis
Compta fins a tres, els membres del Jurat següents: president: Im. Sr. Jaume Asens i Llodrà,
quart tinent d’alcalde de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència de l’Ajuntament de
Barcelona; vicepresidenta: Sra. Marta Carranza, comissionada d’Esports de l’Ajuntament de
Barcelona; i com a vocals: Sr. Jaume Mora i Arribas, president del Consell de l’Esport Escolar
de Barcelona; Sr. Jordi Sans i Juan, director de la Unió de Federacions Esportives de
Catalunya; Sr. Gabriel Arranz i Herrero, director de Promoció i Esdeveniments Esportius de
l’IBE; Sra. Mercè Jofra Company, cap del Departament de Promoció de l’IBE; Sra. Elisenda
Noguera i Guillamet, cap d’Oficina d’Activitats de l’Àrea d’Esports de la Diputació de Barcelona;
Sra. Montserrat Domingo Herràiz, coordinadora territorial LIC del Consorci d’Educació de
Barcelona; Sr. Albert Pérez i Núñez, secretari del Consell Escolar Municipal de Barcelona; St.
Jaume Bantulà i Janot, director del Grau en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport de la Facultat
PCCE-Blanquerna-Universitat Ramon Llull; Sr. Carles González i Arévalo, professor de l’Institut
Nacional d’Educació Física de Catalunya-centre de Barcelona; Sra. Elisabet Boloix i Ripoll,
coordinadora del Pla Català d’Esport a l’Escola de la Generalitat de Catalunya a la ciutat de
Barcelona; Sr. Albert Riera i Pérez, president de la Federació d’Associacions de Pares i Mares
d’Alumnes de Catalunya (FAPAC) de Barcelona ciutat; Sr. Pere Manuel i Gutiérrez, president
del Col·legi Oficial de Llicenciats i Graduats en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport de
Catalunya (COPLEFC); Sr. Carles Meilan i Moñiz, president del Col·lectiu d’Esport per a
Tothom 10 (CET 10); i Sr. Joan Gómez i Blasco, president de l’Associació Esportiva l’Eixample
(AE l’Eixample); i, com a secretari, el Sr. Manel Gómez i València, secretari delegat de l’Institut
Barcelona Esports.

Data 6-5-2019

“CONVOCAR la quinzena edició corresponent a l’any 2019 dels premis Compta fins a tres que
es regirà d’acord amb les bases generals reguladores del premi, que van ser aprovades
inicialment per resolució de la Presidència d’aquest Institut de 22 de març de 2017, publicades
al BOPB de 7 d’abril de 2017 i que han esdevingut definitives en no presentar-se al·legacions
en contra durant el període d’informació pública.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

En relació a les bases generals reguladores del premi Compta fins a tres, que van ser
modificades per resolució de la Presidència de data 22 de març de 2017 i publicades al BOPB
el 7 d’abril de 2017, el president de l’Institut Barcelona Esports, en data 23 d’abril de 2019, ha
adoptat la resolució següent:

A

ANUNCI D’INFORMACIÓ PÚBLICA
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