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BASES PREMIS DE L’ESPORT DE L’ALDEA 
 
1. DENOMINACIÓ DEL PROJECTE 
 
Celebració dels Premis de l’Esport de L’Aldea, organitzats per l’Excel·lentíssim 
Ajuntament de l’Aldea i l’Àrea d’Esports, que es celebrarà durant el primer trimestre de 
2020.  
 
2. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
 
L’objectiu d’aquesta festa és aconseguir premiar d’una manera pública a la comunitat 
esportiva del nostre poble i tots els esportistes aldeans i aldeanes, i per descomptat 
afavorir i fomentar la pràctica de l’esport, on els protagonistes seran totes aquelles 
persones i entitats del nostre poble que al llarg de l’any han practicat alguna activitat 
esportiva o han estat relacionades d’alguna manera en l’esport. El fi últim d’aquest 
projecte és potenciar i ajudar a recolzar l’estructura esportiva local. Per aconseguir-ho, 
aquesta festa es celebrarà a un local públic, on es farà el lliurament de diferents 
premis a aquelles entitats o persones relacionades amb l’esport o el seu entorn com a 
reconeixement a la seva dedicació i esforç realitzat. 
 
3. OBJECTIUS  
 
Donar suport a les activitats que es realitzin al Municipi. 
Potenciar l’estructura esportiva local. 
Donar a conèixer les activitats que es celebrin al Municipi. 
Reconeixement a l’esforç individual i col·lectiu. 
Fomentar els hàbits i la pràctica esportiva. 
Implicar a les entitats en la realització del programa i dels projectes que aquests 
incloguin. 
 
4. ÀMBIT D’ACTUACIÓ 
 
Els beneficiaris directes seran tota la població que està involucrada dintre de l’esport, 
entitats i esportistes. 
El beneficiari també serà la societat aldeana que veurà plasmada la importància de 
l’activitat esportiva per mig del reconeixement amb aquests premis. 
 
5. DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 
 
Els premis anuals de l’Esport es dividiran en els següents apartats: 
 
-Premi al Millor Esportista Individual 
-Premi al Millor Equip o Grup Esportiu 
-Premi de Reconeixement a les Entitats 
-Premi a la Projecció Esportiva 
-Premi al Voluntariat 
-Mencions especials  
-Mencions Especials a títol pòstum 
-Diplomes a Entitats i Esportistes 
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PREMI AL MILLOR ESPORTISTA INDIVIDUAL 
 
Guardó per a l’esportista  individual més destacat i representatiu de la nostra població 
per la seva tasca realitzada durant l’any a premiar. Aquest premi es podrà donar fins a 
dos esportistes diferenciant en masculí i femení. Es valorarà objectivament els 
resultats obtinguts per la importància del campionat i de l’esport realitzat, valorant 
preferentment la participació en Campionats nacionals, estatals o internacionals a 
nivell federat. 
 
Tant al Premi del millor esportista individual com al de millor equip o grup, s’haurà de 
buscar que entre els dos hagi varietat d’esports a premiar. 
 
PREMI AL MILLOR EQUIP O GRUP ESPORTIU 
 
Guardó per a l’equip o grup d’esportistes (pertanyents a clubs o entitats de L’Aldea) 
més destacat/s i representatiu/s de la nostra població per la seva tasca realitzada 
durant l’any a premiar.  
 
Es valorarà objectivament els resultats obtinguts per la importància del campionat i de 
l’esport realitzat, valorant preferentment la participació en Campionats nacionals, 
estatals o internacionals a nivell federat i assoliments de campionats o d’augment de 
categories de certa repercussió, que sense arribar a ser de nivell nacional o estatal, 
aconseguir aquest resultats son realment molt meritoris. 
 
En cas que en aquest Premi, hagi igualtat en l’elecció de l’equip o grup a premiar, és 
valorarà que el Premiat no coincideixi amb la mateixa modalitat esportiva que els 
premiats individuals. 
 
PREMI AL RECONEIXEMENT DE LES ENTITATS 
 
Guardó que es lliurarà a una entitat esportiva local, valorant la consecució d’una fita 
important durant l’any, com pot ser un campionat assolit (sempre que aquest 
campionat no fos premiat, als Premis a celebrar) l’organització d’un acte de 
repercussió supra territorial o la celebració d’un aniversari de la entitat o activitat que 
organitzi, sinó es donen cap d’aquest tres supòsits, podrà quedar desert. 
 
PREMI A LA PROJECCIÓ ESPORTIVA ESPORT BASE 
 
Guardó per a l’esportista que per la seva activitat esportiva tingui una projecció de cara 
al futur i mereixi un reconeixement, tot i que no hagi aconseguit un resultat important. 
L’esportista premiat,  ha de formar part del esport base o en període de formació 
esportiva. Aquest guardó es lliurarà un per club o entitat esportiva de l’Aldea, que 
proposarà la mateixa entitat. 
 
El Regidor d’Acció Esportiva, a banda dels proposats per les entitats esportives podrà 
proposar al Jurat dels Premis fins a un màxim de dos esportistes d’altres modalitats 
esportives, no practicades per entitats esportives de L’Aldea, per a premiar-los si així 
ho considerà el jurat. 
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PREMI AL VOLUNTARIAT 
 
Guardó que es concedirà a una persona, en agraïment a alguna tasca desenvolupada 
d’una forma totalment desinteressada, com ara directius i col·laboradors, aquest 
Premi, el proposarà el Regidor d’Acció Esportiva als membres del Jurat. 
 
MENCIONS ESPECIALS A ENTITATS I ESPORTISTES 
 
A proposta de la Regidoria d’Acció Esportiva, el jurat podrà valorar la menció especial 
a entitats o esportistes, en fets molt  concrets i especials, que mereixin un 
reconeixement els esportistes o entitats, haurà de ser un reconeixent, que reconegui 
de manera significativa, una fita esportiva, una dedicació o un treball al món de 
l’esport. En cap moment, aquest premi, podrà ser un premi discrecional. 
 
MENCIONS ESPECIALS A TÍTOL PÒSTUM 
 
A proposta de la Regidoria d’Acció Esportiva, entitats i clubs esportius, el jurat podrà 
valorar el lliurament de diferents mencions que mereixin un reconeixement per la tasca 
desenvolupada en vida, donada la excepcionalitat d’aquest premi, el jurat podrà 
decidir, si es donés un cas extrem,  quants de premis atorgar. 
 
DIPLOMES A ESPORTISTES 
 
Tots els esportistes participants en els Premis de l’Esport de L’Aldea, rebran un 
diploma o trofeu commemoratiu de la Festa de l’Esport , pels resultats assolits a l’any a 
premiar. 
 
6. TERMINI I PRESENTACIÓ DE CANDIDATS. 
 
Les entitats o esportistes individuals podran presentar els seus candidats amb un 
model de fitxa que se’ls facilitarà juntament amb les bases. Aquesta fitxa anirà dintre 
d’un sobre tancat i a l’exterior posarà el nom de la entitat o persona relacionada amb 
l’esport, com també es farà constar Premis a l’Esport de l’Aldea 2020. La fitxa haurà 
d’anar acompanyada de dos fotografies  de l’equip o de la persona proposada i el seu 
currículum . 
 
El lloc de presentació serà a les oficines de l’Ajuntament en horari laboral i abans de 
les 14:00 hores del 25 de febrer de 2020. 
 
7. COMPOSICIÓ DEL JURAT. 
 
El jurat estarà format pel Regidor d’Acció Esportiva i persones relacionades amb el 
món esportiu. 
 
El secretari de la corporació actuarà com a secretari del jurat, el Regidor d’Acció 
Esportiva podrà substituir-lo per un altre funcionari si per motius de funcionalitat sigui 
convenient. 
 
El jurat podrà declarar desert els premis que consideri oportuns si els candidats no 
reuneixen les condicions del mateix. 
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El veredicte del jurat serà inapel·lable i es farà públic durant l’acte de lliurament dels 
premis. Aquest acte es celebrarà durant el primer trimestre de l’any a un local públic 
municipal i és comunicarà per escrit als nomenats als premis. 
 
8. ALTRES CONSIDERACIONS. 
 
-La participació en aquests premis suposa l’acceptació de les bases. 
-El jurat podrà decidir la periodicitat dels premis. 
-Qualsevol detall no previst en aquestes bases serà resolt pel jurat. 
 

 

 


