BASES REGULADORES DELS PREMIS DE L’ESPORT

L’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres organitza cada dos anys els Premis de l’Esport, un
esdeveniment social i esportiu que aplega els diferents clubs i associacions esportives del municipi,
així com els esportistes locals més destacats.

1. OBJECTE
Amb la finalitat de guardonar i reconèixer la trajectòria i/o els èxits d’esportistes, entitats, associacions
i clubs que han contribuït de manera notòria a la promoció de la pràctica esportiva a la nostra vila,
l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres convoca els Premis de l’Esport 2019. Aquests guardons
reconeixeran els èxits assolits i també que s’hagi fet promoció de l’esport durant el període comprès
entre juny de 2017 i agost de 2019.

2. CANDIDATURES
Poden optar a aquests premis les persones nascudes i/o empadronades a Llavaneres, que acreditin
pertànyer a un club esportiu local, legalment constituït i inscrit en el registre local d’entitats (RMAEC),
o bé que justifiquin la seva col·laboració desinteressada amb l’esport a Sant Andreu de Llavaneres.
La Regidoria d’Esports concedirà premis i mencions als esportistes individuals, als equips locals i a
l’esport adaptat en funció dels mèrits aconseguits aquests darrers dos anys.
A més, es creen tres guardons que s’escolliran gràcies a la participació ciutadana. Són el de millor
esportista promesa, millor esportista veterà i millor esportista local 2018/19. Els veïns podran fer
propostes i votar entre els candidats proposats.

3. PREMIS
Els premis que es triaran per votació popular són:
- Millor esportista promesa (fins a 18 anys)
- Millor esportista veterà (més de 50 anys)
- Millor esportista local 2018-2019

4. TERMINI
El termini de presentació de candidatures s’obrirà amb la publicació d’aquestes bases al tauler
d’anuncis i es tancarà el 25 d’agost de 2019.
Totes les candidatures assumeixen les normes de participació i es comprometen a acceptar el
veredicte del jurat.
Els candidats als reconeixements seran proposats per un jurat format per les regidories d’Esports i
Participació Ciutadana i per persones vinculades al món de l’esport en funció de les propostes
rebudes.
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En les sol·licituds es farà constar, a més del currículum que reflecteixi els mèrits, les activitats que
hagin realitzat i els resultats que hagin obtingut en els dos últims anys.
L’organització podrà, si així ho considera, atorgar mencions especials a gestes esportives que no
estiguin previstes en apartats anteriors.

5. JURAT DELS PREMIS DE L’ESPORT A SANT ANDREU DE LLAVANERES
El jurat avaluarà els mèrits obtinguts. En cas que el jurat no consideri cap dels candidats mereixedors
dels premis, els podrà declarar deserts. El jurat de l’esmentat acte es reserva el dret a donar menció
especial a persones que, sense estar nominades i sense haver de fer cap votació, consideri oportú. A
més, pot proposar l’organització i el protocol de l’esdeveniment.
En cas que un membre del jurat tingui una vinculació directa amb qualsevol de les candidatures
presentades, s'abstindrà de participar en la deliberació i en el raonament d'aquesta, així com d’exercir
el seu dret de vot.
Els resultats finals no es donaran a conèixer fins a l’acte de lliurament dels Premis de l’Esport 2019.

6. PROCEDIMENT D’ELECCIÓ DE FINALISTES
Un cop es tanqui el procediment de presentació de candidats als premis a millors esportistes
promesa, veterà i local el 25 d’agost, es decidiran per votació telemàtica i oberta a la població els
millors esportistes de cada categoria. Les votacions es faran del 27 d’agost al 4 de setembre a través
del web municipal www.ajllavaneres.cat/participacio.
Només s’acceptarà un vot per persona i candidat a cadascuna de les modalitats. Hi podran participar
els majors de 16 anys empadronats al municipi.

6. DATA I LLOC ON ES DESENVOLUPARÀ L’ACTE
Els Premis de l’Esport 2019 tindran lloc dissabte 14 de setembre a les 20 hores.
Un cop acabat l’acte, se servirà un refrigeri per a tots els assistents a l’acte.
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