PROCEDIMENT PER A L’ELECCIÓ DEL
MILLOR ESPORTISTA I DE LA MILLOR
ESPORTISTA DE VILADECAVALLS I
RECONEIXEMENTS A PERSONAL DE LES
ENTITATS
4a Edició Gala de l’Esport

En aquesta 4a edició de la Gala de l’Esport, des de l’Ajuntament
proposem per tercera vegada que, amb motiu de la celebració
d’aquest acte, cada entitat faci un reconeixement a una persona que
mereixi rebre’l per la seva dedicació, professionalitat, aportació.... a
l’entitat concreta. Aquesta elecció serà de règim intern i la proposta
del personatge així com una descripció dels seus mèrits s’haurà de
fer arribar al servei d’esports de l’Ajuntament abans del 24 de
gener de 2020.
D’ALTRA BANDA també continuem amb l’elecció del millor i la
millor esportista de Viladecavalls i això quedarà subjecte al
compliment de les següents bases:

ENTITATS:
1.- Cada entitat proposarà un/a esportista del seu col·lectiu que en
l’any natural 2019 s’hagi significat per algun valor, mèrit o èxit,
agafant el final de la temporada 2018-2019 i el principi de la 20192020.
2.- L’esportista nomenat/nomenada haurà de tenir algun lligam amb
el Municipi sigui per haver nascut, està empadronat i/o resident; o
desenvolupar la seva activitat esportiva federada a Viladecavalls.
3.- L’esportista nomenat/nomenada en el decurs de l’any 2019 haurà
d’haver estat federat en una de les federacions esportives oficials en
algun moment d’aquest any 2019.

4.- Abans del dia 24 de gener de 2020 s’haurà de presentar a sobre
tancat i per registre de l’Ajuntament, adreçat al servei d’Esports, el
nom del/ de la esportista nomenat/nomenada per cada entitat per
aquest guardó de millor esportista així com una descripció dels mèrits
pels quals l’entitat el /la presenta per aquesta distinció.
5.- Cada entitat haurà d’escollir un representant, que durant el mes de
febrer, serà convocat a una taula de valoració i puntuació de tots els
candidats presentats per les diferents entitats per aquesta elecció. En
aquesta taula de valoració hi haurà un representant de cada entitat, el
regidor d’esports de l’Ajuntament, el personal tècnic del
servei d’esports i els presidents de les diferents AV del municipi o
algun representant delegat per aquestes AV.
6.- D’aquesta taula de valoració i puntuació i per assignació de
punts oberta i transparent sortirà l’elecció del/la millor
esportista de Viladecavalls any 2019, que serà notificat de
manera pública coincidint amb l’acte Gala de l’Esport davant de tots
els assistents.
7.- L’Ajuntament de Viladecavalls té la potestat de vetar
la candidatura presentada per les entitats si aquella persona es troba
sota alguna circumstància penal o administrativa que l’ exclou
de la possibilitat de ser reconeguda amb aquest guardó.
8.- L’elecció del millor esportista de Viladecavalls no atorga
la possibilitat de requeriment d’anul·lació del guardó un cop presentat
el guanyador de manera pública i manifesta.

MODALITAT INDIVIDUAL:
Per tal de garantir que tots els/les esportistes que compleixen un dels
tres requisits per formar part de l’elecció a ser millor
esportista de Viladecavalls i entenent que les entitats tenen més
facilitat per fer aquesta designació, l’Ajuntament es dotarà d’un
protocol per poder satisfer qualsevol proposta de candidat o
candidata que s’ajusti als següents punts:

1.- El candidat o candidata haurà de tenir algun lligam amb el
Municipi sigui per haver nascut, està empadronat i/o resident; o
desenvolupar la seva activitat esportiva federada a Viladecavalls.
2.- El candidat/candidata en el decurs de l’any 2019 haurà d’haver
estat federat en una de les federacions esportives oficials en algun
moment d’aquest any 2019.
3.- El candidat/candidata en el decurs de l’any 2019 haurà d’haver
estat inscrit en una competició oficial de caràcter autonòmic i/o
estatal, quedant excloses les competicions que formin part de
programes esportius de formació, tipus Jocs Escolars o similar.
4.- Tot i que la presentació del candidat o la candidata es podrà fer de
manera oberta i voluntària des d’una entitat o representant o bé en
nom propi serà pertinent que el candidat o candidata sigui coneixedor
d’aquesta candidatura.
5.- En qualsevol cas abans del dia 24 de gener de 2020 s’haurà de
presentar a sobre tancat i per registre de l’Ajuntament, adreçat al
servei d’Esports, el nom del/ de la esportista nomenat/nomenada per
aquest guardó de millor esportista així com una descripció dels mèrits
que justifiquin l’ entrada en la taula de votació d’aquesta distinció.
6.- D’aquesta taula de valoració i puntuació i per assignació de punts
oberta i transparent sortirà l’elecció del millor esportista de
Viladecavalls any 2019, que serà notificat de manera pública
coincidint amb l’acte Gala de l’Esport davant de tots els assistents.
7.- L’Ajuntament de Viladecavalls té la potestat de vetar la
candidatura presentada si aquella persona es troba sota alguna
circumstància penal o administrativa que l’ exclou de la possibilitat de
ser reconeguda amb aquest guardó.
8.- L’elecció del millor esportista de Viladecavalls no atorga la
possibilitat de requeriment d’anul·lació del guardó un cop presentat el
guanyador de manera pública i manifesta.

RECONEIXEMENT HONORIFIC:
Una altra modalitat de premi serà l’anomenat “Reconeixement
Honorífic de l’Esport de Viladecavalls”. Aquesta categoria quedarà
subjecte a la valoració que l’Ajuntament pugui fer dels mèrits a una
trajectòria, dedicació, èxit esportiu o situació vinculada a l’esport (
col·lectiu o esdeveniment) del municipi que vulgui ser reconeguda.
Podria passar que en alguna edició aquest reconeixement fos
ampliable a més d’una persona o col·lectiu o també que quedés
desert.
Viladecavalls, Desembre de 2019

