CONVOCATÒRIA DE LA XV EDICIÓ DELS PREMIS DE
L'ESPORT DE LA POBLA DE VALLBONA. Any 2020
L'Ajuntament de la Pobla de Vallbona a través de la Regidoria d'Esports, convoca la
quinzena edició dels “Premis de l'Esport” de la localitat, per a reconéixer els millors resultats
esportius de la temporada 2019-2020 així com la labor a favor de l'esport realitzat per les
diferents entitats i esportistes del municipi.
Modalitats de premis
Es convoquen les modalitats següents:
1.-Premi “a l'esportista, home i dona més destacat/da”.
2.- Premi “a l'esportista home i dona amb diversitat funcional més destacat/da (àmbit
de l'esport adaptat)”.
3.- Premi “al millor equip, club o entitat esportiva” més destacat.
4.- Premi “al fet esportiu o millor resultat” en l’àmbit autonòmic, nacional o internacional
aconseguit individualment o col·lectivament.
5.- Premi “al millor esportista en edat escolar, home i dona” (de 6 a 16 anys) que més
haja destacat/da.
6.- Premi al “fet esportiu o millor resultat” en edat escolar (de 6 a 16 anys).
7.- Premi “al/la millor esportista popular”(àmbit esport no federat).
8.- Premi “a l'entitat no esportiva” que més decididament haja donat suport a l'esport
del municipi.
9.- Premi “al mitjà de difusió” que més i millor haja donat suport i haja difós la realitat
esportiva del municipi.
10.- Premi a la millor “trajectòria esportiva”.
11.- Premi “menció especial”.
En totes les modalitats els candidats hauran de residir en el municipi de la Pobla de Vallbona
(a excepció de l'entitat col·laboradora i el mitjà de difusió) o sense residir-hi, hauran d'haver
representat algun club esportiu registrat en la localitat.
En totes les modalitats a excepció de la millor trajectòria i la menció especial, es tindran en
compte els mèrits corresponents a la temporada/curs 2019-2020.
El jurat escollirà totes les persones premiades, dels candidats que es presenten en forma i
en data a excepció del premi a la “Menció Especial” que escollirà directament la Junta Local
de Govern a proposta de la regidora d'Esports.
Igual que en l'edició passada, amb la finalitat de reconéixer un nombre més gran
d'esportistes que opten a aquests premis, el jurat podrà concedir com a màxim un premi
(trofeu commemoratiu) i dos mencions (medalles), en les modalitats en què s’haja
presentant un resultat esportiu.
Propostes de candidats
Les propostes podran ser presentades per les entitats esportives i no esportives (vinculades
a l'esport), els mitjans de difusió, els esportistes (tant en actiu com retirats) i la Regidoria
d'Esports, com a garantia de coneixement de la realitat esportiva de la Pobla de Vallbona.
Termini de presentació de candidatures
El termini de presentació de les candidatures finalitzarà el divendres 27 de novembre
del 2020.

Lloc de presentació de les candidatures
Les propostes es podran presentar per registre d'entrada de l'Ajuntament (seu electrònica
o de manera presencial) o a través de correu electrònic esports@lapobladevallbona.es
Per a cada proposta s'emplenarà un formulari amb la següent informació:





Modalitat a què es proposa la concessió del premi.
Nom de l'esportista, fet o resultat esportiu o entitat que s’hi proposa, etc.
Informació de la candidatura (mèrits, resultats del candidat, dades del fet esportiu,
etc.), que el coordinador d'Esports contrastarà posteriorment.
Dades de l'entitat o persona que realitza la proposta (nom i dades de contacte).

En la pàgina web oficial de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona es podrà descarregar un
formulari per a presentar les candidatures.
Composició del Jurat dels Premis de l'Esport.
El Jurat estarà format per les persones següents:




President: L'alcalde president de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona.
Vicepresidenta: La regidora d'Esports de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona.
Vocals:
- Un membre de la corporació que no estiga en l'equip de govern.
- Tres membres de les entitats esportives locals designats per sorteig.
- Un tècnic/asessor d'Esports.
Secretari: Un funcionari de l'Ajuntament (amb veu però sense vot).
En cas d'haver de realitzar alguna votació per a l'elecció d'algun premi, serà necessària la
majoria simple dels membres del jurat.
En l'assemblea ordinària del Consell Local d'Esport que se celebrarà en el mes de
novembre es designarà per sorteig a les tres entitats, els presidents de les quals formaran
part del jurat.
Els premis i la cerimònia de lliurament
Els premis constaran d'un trofeu commemoratiu, que s'entregaran en un acte festiu que es
convocarà amb aquest fi i que se celebrarà quan les autoritats sanitàries ho permeten.
Regidoria d’Esports
La Pobla de Vallbona, 12 de novembre de 2020

