BASES
“Reconeixements i Premis
Esportius 2018”
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PREÀMBUL

L’objectiu d’aquests guardons i premis es potenciar el reconeixement social de la pràctica
esportiva, posar de manifest l’esforç i la dedicació dels esportistes, les entitats i persones
vinculades al món de l’esport local, ja que són el referent i els veritables impulsors de
l’activitat física i esportiva a Montcada i Reixac, que fa de la nostra Ciutat un referent a
nivell esportiu.

Per tot això, l’Institut Municipal d’Esports i Lleure fa públiques les bases que regularan la
concessió dels reconeixements i premis esportius que es lliuraran el dijous dia 5 de
juliol de 2018.

L’acte tindrà quatre apartats diferenciats i seran els següents:
a. Reconeixements.
a. Esport Escolar
b. Entitats i associacions esportives locals
c. Reconeixements a persones vinculades amb l’esport i les entitats locals
b. Distinció a proposta del jurat.
c. Mencions especials.
d. Distinció a proposta i votació popular
e. Premis esportius a entitats, entrenadors i esportistes locals.

A. RECONEIXEMENTS 2017/2018.

a) Esport Escolar .
•

Al Centre amb major representació d’esportistes, amb fitxa als jocs escolars,
proporcionalment al número d’alumnes de l’escola.

•

Al Centre amb la millor promoció del Joc Net. La valoració es realitzarà mitjançant
votació entre tots els entrenadors/es i delegats/des participants als jocs escolars.

Aquests reconeixements s’atorgaran en funció de les inscripcions al Consell Esportiu del
Vallès Occidental Sud.
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b) Entitats i associacions esportives locals .
Reconeixements a les entitats que hagin assolit fites importants en la temporada
2017/2018.
•

Reconeixement a l’equip que hagi assolit una categoria superior o hagin estat
campions de la seva lliga.

•

Reconeixement a les fites aconseguides a nivell individual o per equips, àmbit
català, nacional i internacionals, que hagin quedat entre els 3 primers.

Aquests reconeixements vindran donats pels resultats de les competicions oficials
organitzades per les respectives Federacions en les quals participen les entitats locals.

Diploma a cada esportista i guardó al Club al qual pertanyen.
c) Reconeixements a persones vinculades amb l’esport i les entitats locals.
•

A la persona que s’hagi distingit pel seu treball i dedicació al món de l’esport
escolar.

•

A la persona que s’hagi distingit pel seu treball i dedicació al món de l’esport federat.

•

A la tasca arbitral, aquelles persones que s’hagin distingit en el món de l’arbitratge
esportiu.

•

A la persona/ entitat que competeixi, destaqui per la seva implicació o treballi en el
marc de l’esport per a discapacitats psíquics i/o físics, o per la inclusió mitjançant
l’esport.

La proposta dels nominats per aquests reconeixements, es farà mitjançant la presentació
de Candidatures, o bé a proposta del jurat.

Per decidir l’atorgament es constituirà un jurat específic que avaluarà les candidatures
presentades.
B. DISTINCIÓ A PROPOSTA DEL JURAT 2017/2018.
•

Distinció a una persona relacionada amb l’esport a proposta del jurat.
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Cada membre del jurat podrà proposar una persona per optar a aquesta distinció.
Aquesta deliberació serà secreta i només el jurat serà coneixedor dels noms proposats.

C. MENCIONS ESPECIALS 2017/2018.
•

Distinció institucional a les entitats esportives que celebrin durant la temporada
2017/2018 el 25è, 50è, 75è aniversari, centenari etc.

Aquests reconeixements seran proposats per les pròpies entitats que celebrin l’aniversari.

D. DISTINCIÓ A PROPOSTA POPULAR 2017/2018.
•

A la persona major de 18 anys que s’hagi destacat per la dedicació, treball,
aportació, direcció, col·laboració o qualsevol altra vessant que es pugui considerar
positiva al mon de l’esport.

•

La proposta dels nominats es farà mitjançant la presentació de Candidatures a nivell
popular a traves de la pàgina “Montcada Participa”.

•

Desenvolupament:
− En una primera fase es proposarà i votarà lliurement a qualsevol candidat que
compleixi els requisits i que sigui proposat pels votants.
− Abans de passar a la votació de la segona fase els candidats hauran d’acceptar la
nominació i en el cas que algú desestimi la seva nominació aquesta passarà al
següent més votat.
− A la segona fase passaran les tres candidatures més votades. En cas d’empat la
classificació serà “ex-aequo”.
− En la segona fase es votaran les candidatures escollides a la primera fase de
votació. Si durant el període de votació d’aquesta fase es produeix un empat per
al primer lloc la classificació final serà establerta pel Jurat del Premis Esportius i
publicada a la Web de l’Ajuntament i de l’IME.

Per decidir l’atorgament dels premis es constituirà un jurat específic que avaluarà les
candidatures presentades. Aquest jurat podrà desestimar les candidatures que no
compleixin els requisits, presentades a la primera fase.
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E. PREMIS ESPORTIUS 2018.
•

A l’entitat esportiva amb seu a Montcada, que s’hagi destacat en l’organització,
promoció i incidència en l’esport local.

•

Al millor equip local, que s’hagi distingit pels èxits aconseguits durant la temporada
2017-2018

•

Al millor entrenador/a, que s’hagi distingit pels èxits aconseguits per l’equip que ha
dirigit durant la temporada 2017-2018.

•

Esportista femenina, que s’hagi distingit amb la millor trajectòria esportiva la
temporada 2017/2018.

•

Esportista masculí, que s’hagi distingit amb la millor trajectòria esportiva la
temporada 2017/2018.

La proposta dels nominats als premis esportius, es farà mitjançant la presentació de
Candidatures, o bé a proposta del jurat.

Per decidir l’atorgament dels premis es constituirà un jurat específic que avaluarà les
candidatures presentades.
PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES

Article 1r
En l'elecció de les entitats, entrenadors i esportistes locals més destacats/des es valorarà
el període comprès entre 15 de juny de l’any 2017 i el 14 de juny de l’any 2018.
Article 2n
Poden optar al títol d’entitat esportiva més destacada de l’any, totes aquelles entitats
esportives que tinguin el domicili social a Montcada i Reixac i que la seva activitat
s’estigui exercint de forma ininterrompuda amb una antiguitat, de cinc anys, com a mínim.

Poden optar al títol d’equip més destacat de l’any, tots aquells que formin part de les
entitats locals i que hagin aconseguit alguna fita important durant la temporada
2017/2018.
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Poden optar al títol de millor entrenador/a 2018 els que resideixin i estiguin empadronats
des de fa tres o més anys (comptant enrere des del 31 de desembre de l’any que es
valori) o que hagi estat l’entrenador d'un equip de la ciutat tota la temporada 2017/2018.

Poden optar al títol de l'esportista més destacat/da, així com a la resta de premis que
atorga el jurat, tots els homes i les dones que hagin nascut a Montcada i Reixac.

També ho poden fer els que resideixin i estiguin empadronats des de fa tres o més anys
(comptant enrere des del 31 de desembre de l’any que es valori) o que formin part d'un
equip de la ciutat. En aquest últim cas, però, cal que l’esportista faci, el dia 31 de
desembre de l’any que es valori, un mínim de tres anys que pertanyi a un equip de la
ciutat. En tot cas el Jurat podrà demanar que s’acreditin les esmentades dades.
Article 3r
S’enviarà a totes les entitats esportives de Montcada i Reixac la informació referent a la
celebració dels Premis Esportius.

Els historials s’hauran de presentar al Registre d’entrada de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà
(OAC) de l’Ajuntament de Montcada i Reixac fins al dia 15 de juny de 2018 pels propis
esportistes, per les entitats, o bé per altres persones, sempre i quan tingui el
consentiment de l’interessat/da.

La documentació mínima a presentar serà:
-currículum (s’adjunta model). (s’ha d’acreditar els mèrits esportius mitjançant
certificacions i acreditacions acompanyats de documentació gràfica –fotos, premsa, webs,
vídeo-)
Article 4t
Elecció dels nominats als reconeixements a persones vinculades amb l’esport i les
entitats locals:
•

A la persona que s’hagi distingit pel seu treball i dedicació al món de l’esport
escolar.

•

A la persona que s’hagi distingit pel seu treball i dedicació al món l’esport federat.
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•

A la tasca arbitral, aquelles persones que s’hagin distingit en el món de l’arbitratge
esportiu.

•

A la persona/ entitat que competeixi, destaqui per la seva implicació o treballi en el
marc de l’esport per a discapacitats psíquics i/o físics, o per la inclusió mitjançant
l’esport.

Per a l’elecció d’aquests premis, cada membre del Jurat votarà entre els historials
presentats, i resultarà guanyador el que obtingui més vots. En cas d’empat decidirà el vot
de qualitat del president.

Article 5è
Elecció dels Premis Esportius 2018:
•

A l’ entitat esportiva amb seu a Montcada, que s’hagi destacat en l’organització,
promoció i incidència en l’esport local.

•

Al millor equip local, que s’hagi distingit pels èxits aconseguits durant la temporada
2017-2018

•

Al millor entrenador local, que s’hagi distingit pels èxits aconseguits per l’equip dirigit
durant la temporada 2017-2018.

•

Esportista local femenina, que s’hagi distingit amb la millor trajectòria esportiva la
temporada 2017/2018.

•

Esportista local masculí, que s’hagi distingit amb la millor trajectòria esportiva la
temporada 2017/2018.

El Jurat escollirà, tres de les candidatures presentades en la modalitat de Premis
Esportius grup d, i se’n farà pública la relació, almenys una setmana abans de la
celebració de l’acte.

Entre els 3 finalistes podrà haver-hi un màxim de dos representants que pertanyin a la
una mateixa disciplina esportiva.

En la segona fase que es desenvoluparà en el transcurs de la celebració el jurat
finalment proclamarà els guanyadors/es de les diverses modalitats.
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Cadascun dels membres del Jurat realitzarà una votació per cada historial presentat,
avaluant els tres conceptes proposats, (d’acord amb els quadres adjunts). Realitzades les
votacions es sumaran tots els punts obtinguts i es dividiran pel nombre de membres
votants. La puntuació final serà el resultant de la suma dels punts dels mèrits.
Per a l’elecció de la Millor entitat esportiva de l’any 2018:

PUNTS MÈRITS ESPORTIUS I MÈRITS SOCIALS PER ENTITATS
PUNTS

MÈRITS ESPORTIUS

10
8

Campió/na del Món
Campió/na d’Europa

6

Campió/na d’Espanya o
participant C. Món

5

Campió/na de Catalunya o
participant comp. Europa

4

Participant categoria Estatal

3
2

Campió/na Supralocal
Campió/na de Montcada o
participant en categoria
catalana
Participant categoria
Supralocal

1

MÈRITS SOCIALS
ORGANITZACIÓ I
PROMOCIÓ DE L’ESPORT

INCIDÈNCIA DE
L’ENTITAT EN L’ESPORT
LOCAL
De 0 a 10 punts
• Nombre de socis i
practicants.
• Nombre d’esports
practicats i categories.
• Nombre d’equips.
• Col·laboracions en
activitats de ciutat.
• Altres.

De 0 a 10 punts
• Organització de
campionats o activitats
esportives:
- Campionats del Món.
- d’Europa.
- Internacionals.
- d’Espanya,
- de Catalunya.
- Supralocals.
- Locals.
• Promoció de l’esport base

Per a l’elecció del millor equip de l’any 2018:

PUNTS MÈRITS ESPORTIUS I MÈRITS SOCIALS PELS EQUIPS
PUNTS

MÈRITS ESPORTIUS

20
16
14
12

9
8
7
6
4
2

Campió del Món o JO
Campió d’Europa
Campió Comp. Internacionals
Campió d’Espanya o participant C.
Món o JO
Campió de Catalunya o participant
C. Europa
Participant comp. Internacionals
Participant categoria Estatal
Campió Supralocal
Participant categoria Catalana
Campió de Montcada
Participant categoria Supralocal

1

Participant àmbit local

10

MÈRITS PERSONALS
DIFICULTAT I
DEDICACIÓ AL SEU
ESPORT I/O
COMPETICIÓ
Molta
Bastant
Mitjana
Baixa
Poca
Nul·la

10 punts
8 punts
6 punts
4 punts
2 punts
0 punts

INCIDÈNCIA SOCIAL
ESPORTIVA DE LES
SEVES ACTIVITATS
de 0 a10 punts
-

En la premsa
Fair Play
Actitud dels jugadors
Incidència local
Nivell de competitivitat
Incidència esportiva
Incidència federativa
Altres
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Per a l’elecció del millor entrenador/a de l’any 2018:

PUNTS MÈRITS ESPORTIUS I MÈRITS PERSONALS PER ENTRENADOR/A

PUNTS

MÈRITS ESPORTIUS

20
16
14
12

9
8
7
6
4
2

Campió/na del Món o JO
Campió/na d’Europa
Campió/na Comp. Internacionals
Campió/na d’Espanya o participant
C. Món o JO
Campió/na de Catalunya o
participant C. Europa
Participant comp. Internacionals
Participant categoria Estatal
Campió/na Supralocal
Participant categoria Catalana
Campió/na de Montcada
Participant categoria Supralocal

1

Participant àmbit local
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MÈRITS PERSONALS
DIFICULTAT I
DEDICACIÓ AL SEU
ESPORT I/O
COMPETICIÓ
Molta
Bastant
Mitjana
Baixa
Poca
Nul·la

10 punts
8 punts
6 punts
4 punts
2 punts
0 punts

INCIDÈNCIA SOCIAL
ESPORTIVA DE LES
SEVES ACTIVITATS
de 0 a10 punts
-

En la premsa
Fair Play
Actitud personal
Edat
Aportació a l’esport local
Amateurisme
Nivell de competitivitat
Altres

Per a l’elecció de Millor esportista masculí i femení de l’any 2018:

PUNTS MÈRITS ESPORTIUS I MÈRITS PERSONALS PER ESPORTISTES

PUNTS

MÈRITS ESPORTIUS

20
16
14
12

9
8
7
6
4
2

Campió/na del Món o JO
Campió/na d’Europa
Campió/na Comp. Internacionals
Campió/na d’Espanya o participant
C. Món o JO
Campió/na de Catalunya o
participant C. Europa
Participant comp. Internacionals
Participant categoria Estatal
Campió/na Supralocal
Participant categoria Catalana
Campió/na de Montcada
Participant categoria Supralocal

1

Participant àmbit local
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MÈRITS PERSONALS
DIFICULTAT I
DEDICACIÓ AL SEU
ESPORT I/O
COMPETICIÓ
Molta
Bastant
Mitjana
Baixa
Poca
Nul·la

10 punts
8 punts
6 punts
4 punts
2 punts
0 punts

INCIDÈNCIA SOCIAL
ESPORTIVA DE LES
SEVES ACTIVITATS
de 0 a10 punts
-

En la premsa
Fair Play
Actitud personal
Edat
Aportació a l’esport local
Amateurisme
Nivell de competitivitat
Altres
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Article 6è
Es consideren títols oficials aquells reconeguts per les federacions i altres entitats o
organismes de caràcter oficial, tant nacional com internacional, i considerats com a
representatius de l’esport corresponent. La resta de títols es consideren com a no oficials.
El Jurat, a qui correspon en exclusiva la facultat de valorar, podrà realitzar les consultes
que consideri pertinents per determinar la valoració corresponent a una titulació.
Article 7è
Per tal de realitzar la valoració de l’historial d’un/a esportista que realitzi una activitat
esportiva respecte de la qual, no hi hagi competicions oficials, el Jurat cercarà la
col·laboració d’especialistes en aquell esport per tal d’establir una equivalència en punts
amb les competicions establertes amb altres esports i/o dels èxits esportius aconseguits
per l’esmentat esportista o entitat.
Article 8è
En els esports o modalitats esportives individuals que tinguin reconeguda oficialment una
competició o campionat per clubs, únicament seran valorats els resultats que els
esportistes de l’entitat hagin aconseguit en les competicions en què, en representació
d’aquesta, en resulti una classificació final per clubs. Per tant no seran objecte de
valoració els resultats obtinguts en les competicions individuals, per parelles, trios,
relleus, conjunts, etc... en les quals cap club en resulti campió o guanyador.

Article 9è
Les dades que els membres del jurat valoraran seran únicament els que constin als
formularis oficials facilitats per l’Institut Municipal d’Esports i lleure. Les incorreccions
d’aquestes dades o qualsevol altre incidència que algun membre del Jurat pugui detectar,
s’hauran de fer públiques durant les reunions i seran resoltes pel Jurat.
Article 10è
L’òrgan competent podrà declarar desert qualsevol dels guardons o premis, així com
concedir-ne de nous de forma excepcional i seguint a tal efecte el procediment establert
en aquestes bases.
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Article 11è
Composició del Jurat:

President/a
President/a de l’Institut Municipal d’esports i Lleure.
Vocals.
1 Representant del Consell de l’Esport Escolar
2 Periodistes locals.
3 Representants de mitjans de comunicació local
6 Representants dels Clubs

Actuarà com a secretari un membre del Jurat. El president té la facultat de delegar les
seves funcions, si fos necessari, en el membre del Jurat que consideri adient.
El Jurat es dissoldrà un cop finalitzada la corresponent edició dels premis.
Article 12è
Les deliberacions dels membres del Jurat seran secretes i únicament l’Institut Municipal
d’Esports i Lleure en podrà fer públic els noms dels/les finalistes i altres guardonats, un
cop celebrades les votacions. A tal efecte s’aixecarà la corresponent acta que serà
signada pel president i els membres del Jurat.

DISPOSICIONS FINALS

PRIMERA.- Els premiats acceptaran aquestes bases i el seu compliment, no podent fer
cap tipus d’operació comercial amb les distincions atorgades, derivant-se en cas contrari
les responsabilitats legals corresponents.
SEGONA.- Als efectes de garantir la igualtat i la concurrència l’Institut Municipal d'Esports
i l’Ajuntament divulgaran de forma periòdica el contingut d’aquestes bases.

Montcada i Reixac a, febrer 2018
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