NIT DE L’ESPORT SENIENC
BASES QUE REGEIXEN ELS PREMIS DE LA NIT DE L’ESPORT SENIENC

1. Objecte
La Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de la Sénia pretén reconèixer i premiar
als esportistes i les entitats i clubs esportius locals pels seus èxits i trajectòria en
les diferents competicions en què participen, ja que considera important que es
tingui coneixement d’aquestes fites per al foment de l’esport entre la població i
també per motivar i reconèixer l’esforç, el treball i la constància dels esportistes
i entitats locals en l’àmbit esportiu.
En aquest sentit, la Regidoria d’Esports organitzarà una gala a finals o principis
d’any on s’entregaran els premis als esportistes i entitats o clubs d’acord amb les
següents bases que s’aniran detallant a continuació.
Aquestes bases seran publicades al taulell d’anuncis de l’Ajuntament de la Sénia,
a la pròpia web i a les xarxes socials, així com en aquells mitjans de difusió que
es creguin convenients. També s’enviaran a totes les entitats i clubs esportius
locals per a que en tinguin constància.

2. Beneficiaris
Poden optar a aquests premis qualsevol esportista o equip que competeixi amb
un club o entitat local legalment constituïda.
També poden optar als premis aquells esportistes locals que competeixin o
representin a altres clubs o entitats que no siguin del propi municipi.
Tota candidatura assumeix les normes de participació, així com l’acceptació del
procés i el veredicte final del jurat.

3. Categories
Hi hauran 4 categories premiades:
3.1.

Millor esportista senienc en edat adulta.
Podran optar a aquest premi tots aquells esportistes que siguin majors
d’edat durant la temporada que es valora i que pertanyen a un club o
entitat local legalment constituïda o que, estant empadronat a la Sénia,
siguin naturals del municipi o estiguin vinculats laboralment en aquest,
competeixi en un club o entitat forana, i que hagi competit (o realitzat
la seva activitat esportiva) durant la temporada anterior.

3.2.

Millor esportista senienc en edat escolar.
Podran optar a aquest premi tots aquells esportistes menors d’edat
durant la temporada que es valora i que pertanyen a un club o entitat
local legalment constituïda o que, estant empadronat a la Sénia o
siguin naturals del municipi, competeixi en un club o entitat forana, i
que hagi competit (o realitzat la seva activitat esportiva) durant la
temporada anterior.

3.3.

Millor equip senienc en edat adulta.
Podran optar a aquest premi tots aquells equips esportius els
components dels quals siguin majors d’edat durant la temporada que
es valora i que pertanyen a un club o entitat local legalment constituïda
i que hagin competit (o realitzat la seva activitat esportiva) durant la
temporada anterior.

3.4.

Millor equip senienc en edat escolar.
Podran optar a aquest premi tots aquells equips esportius siguin
menors d’edat durant la temporada que es valora i que pertanyen a un
club o entitat local legalment constituïda i que hagin competit (o
realitzat la seva activitat esportiva) durant la temporada anterior.

4. Sol·licituds
Les sol·licituds de les candidatures les presentaran els clubs, entitats, esportistes
o qualsevol persona que ho cregui adequat per escrit i dirigides al Sr. Alcalde de
l’Ajuntament de la Sénia mitjançant el Registre d’Entrada de l’Ajuntament de la
Sénia amb tota la documentació requerida i el full de candidatura degudament
emplenat (annex 1 o 2, segons categoria).
El termini màxim per l’acceptació de les candidatures serà un mes després de la
publicació de les bases. No s’admetran noves presentacions de candidatures
passada aquesta data.
En les sol·licituds es farà constar la següent documentació:
-

Instància de presentació de la candidatura.

-

Model de candidatura degudament emplenat (annex 1 o 2, segons
categoria). Dins d’aquest model es requerirà un resum dels mèrits durant
la temporada i de la trajectòria esportiva del candidat o candidats.

-

Entre 2 i 5 fotografies dels esportistes durant la temporada en l’activitat
per a la que presenten candidatura.

-

DNI de l’esportista o esportistes (en cas d’equip).

-

Opcional: Classificacions, diplomes... o el que es cregui convenient per
certificar els resultats de la temporada anterior.

El Jurat es reserva el dret a proposar qualsevol candidat que ho cregui oportú,
demostrant la seva trajectòria i els mèrits adquirits durant la vida esportiva.
Tots els candidats participaran en la convocatòria per a la Nit de l’Esport de la
Comarca del Montsià, a no ser que es renunciï prèviament per escrit.
Totes les sol·licituds presentades suposen l’acceptació expressa d’aquestes
bases i el seu compliment. De no ser així, la candidatura serà apartada del
procés.

5. Jurat
El Jurat estarà format per la Comissió d’Esports de l’Ajuntament de la Sénia,
formada pels membres que designen els diferents Grups Polítics Municipals, en
proporció al nombre de Regidors que tinguin representació en el Ple.
Totes les resolucions adoptades en aquesta Comissió tindran caràcter
inapel·lable, devent ser consensuats per tots els membres del Jurat. En cas que
no s’arribés a un acord, es procedirà a una votació que, en cas d’empat, decidirà
el vot de qualitat del President d’aquesta.
El Jurat tindrà capacitat per resoldre qualsevol assumpte relacionat amb el
procediment.

6. Procediment per designar els premiats
Només seran considerades com a sol·licituds vàlides aquelles que s’hagin
presentat en el termini descrit en el punt 4 d’aquestes bases.
Els premiats seran triats pel Jurat descrit en el punt 5 d’aquestes bases. Per
elegir el premiat en cada categoria el Jurat tindrà en compte els mèrits presentats
pels candidats i la documentació aportada, que podrà ser contrastada si el Jurat
així ho creu oportú.
Així, el procediment assignat per a la concessió de les diferents sol·licituds serà
en règim de concurrència competitiva. El criteri serà el següent:
1. Esportistes d’elit
Consideració d’Esportista d’Elit Nacional

60 punts

Consideració d’Esportista d’Elit de Catalunya

50 punts

2. Selecció
Nacional

40 punts

Autonòmica

30 punts

Provincial

20 punts

3. Esports individuals
3.1.

Competicions oficials individuals federades

3.1.1. Jocs Olímpics
1r Classificat

70 punts

2n Classificat

63 punts

3r Classificat

56 punts

Condició de finalista (8 primers)

49 punts

Participació

42 punts

3.1.2. Campionats del món
1r Classificat

60 punts

2n Classificat

54 punts

3r Classificat

48 punts

Condició de finalista (8 primers)

42 punts

Participació

36 punts

3.1.3. Campionats d’Europa
1r Classificat

50 punts

2n Classificat

45 punts

3r Classificat

40 punts

Condició de finalista (8 primers)

35 punts

Participació

30 punts

3.1.4. Altres Campionats Internacionals Oficials
1r Classificat

40 punts

2n Classificat

36 punts

3r Classificat

32 punts

Condició de finalista (8 primers)

28 punts

Participació

24 punts

3.1.5. Campionats d’Espanya
1r Classificat

30 punts

2n Classificat

27 punts

3r Classificat

24 punts

Condició de finalista (8 primers)

21 punts

Participació

18 punts

3.1.6. Campionats Autonòmics / Territorials
1r Classificat

20 punts

2n Classificat

18 punts

3r Classificat

16 punts

Condició de finalista (8 primers)

8 punts

Participació

2 punts

4. Mèrits d’equip
4.1.

Competicions oficials federades

4.1.1. Jocs Olímpics
1r Classificat

35 punts

2n Classificat

32 punts

3r Classificat

28 punts

Condició de finalista (8 primers)

24 punts

Participació

20 punts

4.1.2. Campionats del món
1r Classificat

30 punts

2n Classificat

27 punts

3r Classificat

24 punts

Condició de finalista (8 primers)

21 punts

Participació

18 punts

4.1.3. Campionats d’Europa
1r Classificat

25 punts

2n Classificat

22 punts

3r Classificat

20 punts

Condició de finalista (8 primers)

18 punts

Participació

16 punts

4.1.4. Altres Campionats Internacionals Oficials
1r Classificat

20 punts

2n Classificat

18 punts

3r Classificat

16 punts

Condició de finalista (8 primers)

14 punts

Participació

12 punts

4.1.5. Campionats d’Espanya
1r Classificat

16 punts

2n Classificat

14 punts

3r Classificat

12 punts

Condició de finalista (8 primers)

10 punts

Participació

8 punts

4.1.6. Campionats Autonòmics / Territorials
1r Classificat

10 punts

2n Classificat

9 punts

3r Classificat

8 punts

Condició de finalista (8 primers)

7 punts

Participació

6 punts

5. Rècord (només per esports individuals)
Nacional

30 punts

Autonòmic

20 punts

6. Rànquing (només per esports individuals)
6.1.

Internacional

1r lloc

40 punts

2n lloc

35 punts

3r Lloc

30 punts

Del 4t al 10è lloc

20 punts

De l’11è al 50è lloc

15 punts

Del 51è al 100è lloc

10 punts

6.2.

Campionats d’Espanya

1r lloc

20 punts

2n lloc

15 punts

3r Lloc

10 punts

Del 4t al 10è lloc

5 punts

De l’11è al 50è lloc

3 punts

6.3.

Campionats Autonòmics / Territorials

1r lloc

10 punts

2n lloc

8 punts

3r Lloc

6 punts

Del 4t al 10è lloc

3 punts

De l’11è al 50è lloc

1 punts

7. Historial Esportiu
En aquest apartat es valoraran els altres aspectes relatius a la carrera esportiva
del sol·licitant, no contemplats en els punts anteriors. Fins a 40 punts.

8. Dificultat
En aquest apartat es valorarà el nivell de dificultat pràctica de l'esport, incloent
en aquest concepte la complexitat tècnica, el fet de competir en diferents
modalitats esportives i altres circumstàncies anàlogues. Fins a 40 punts.

El premi pot ser declarat desert en cas que el Jurat consideri que cap dels
candidats es mereixedor del premi o en cas que no hagi cap candidatura
presentada.
En cas que algun membre del Jurat tingui vinculació directa amb qualsevol de
les candidatures presentades s’abstindrà de participar en la deliberació i
raonament d’aquesta, així com a exercir el seu dret a vot.

El procediment per a l’elecció dels guanyadors de cada categoria serà el
següent:
1. Es presentaran els candidats de la categoria, amb els mèrits de
la temporada anterior i de la seva trajectòria, així com altres
dades que puguin ser d’interès.
2. S’obrirà un torn de paraula per consensuar qui és el mereixedor
del premi, d’acord amb les puntuacions dalt esmentades per a
cada cas.
3. En cas de no haver consens, s’obrirà una votació a veu alçada
on cada membre del Jurat puntuarà a tres candidats segons
cregui convenient pels seus mèrits amb la següent puntuació:
un, dos o tres punts. La candidatura amb més punts resultarà
guanyadora. En cas d’empat, el vot de qualitat del President
serà qui decidirà el guanyador.
El Secretari del Jurat serà qui aixecarà acta, on especificarà els guanyadors i els
motius que han portat a la seva tria, firmant la mateixa juntament amb el
President i el Regidor d’Esports.
El resultat final serà inapel·lable. Tot allò no previst en aquestes bases serà resolt
pel Jurat tal i com cregui oportú.
El jurat es reserva a fer les modificacions que cregui oportunes d’aquestes bases,

7. Reconeixement als participants
Els reconeixements a tots els candidats tindran lloc durant la celebració de la Nit
de l’Esport Senienc i consistirà en el reconeixement públic de tots els seus mèrits
esportius i un obsequi.

8. Premis per als guanyadors
Els guanyadors rebran el reconeixement públic de tots els seus mèrits esportius
durant la celebració de la Nit de l’Esport Senienc, així com un premi en forma val
de compra per als comerços del poble que, depenent de la categoria, seran els
següents:
-

Millor esportista senienc en edat adulta: 100€

-

Millor esportista senienc en edat escolar: 75€

-

Millor equip senienc en edat adulta: 150€

-

Millor equip senienc en edat escolar: 125€

9. Mencions honorífiques
L’Ajuntament de la Sénia donarà, si així ho creu oportú, unes mencions
honorífiques als esportistes locals més destacats de la temporada anterior que
hagin portat el nom de la Sénia arreu de l’Estat i del món, aconseguint fites
importants en campionats nacionals i internacionals.
Aquestes mencions consistiran en el reconeixement públic durant la gala de la
Nit de l’Esport Senienc, un obsequi, i un val de compra per als comerços del
poble valorat en 125€.
Aquests imports, juntament amb els premis de l’apartat anterior, aniran a càrrec
de l’aplicació pressupostaria 341.226.09, amb una despesa màxima de 1.500€.

10. Beques
Durant la celebració de la Nit de l’Esport Senienc es farà entrega de les beques
als esportistes locals, les quals estan destinades a recolzar i ajudar en la pràctica
esportiva i facilitar la millora del rendiment d’aquests, per optimitzar la seva

participació en les competicions esportives, així com aconseguir l’adequada
tecnificació en la seva especialitat esportiva.

11. Gala de la Nit de l’Esport Senienc
L’organització de la Nit de l’Esport Senienc correrà a càrrec de l’Ajuntament de
la Sénia, amb la col·laboració del Centre Obrer de la Sénia.
El lloc de celebració serà l’Auditori del Centre Obrer a finals o a principis d’any.
Els membres del Jurat i tots els candidats presentats rebran una invitació per a
l’assistència amb totes les persones que vulguin acompanyar-la durant aquest
acte de reconeixement dels seus mèrits esportius.
Tots els candidats que no puguin assistir a aquesta gala podran delegar
l’assistència i recollida del reconeixement a una altra persona sempre i quan ho
comuniqui amb antelació a l’organització. En cas de no poder recollir el premi
aquell dia, podrà passar en qualsevol moment per l’Ajuntament de la Sénia, on
se li farà entrega d’aquest.
Tots els clubs i entitats de la Sénia o foranes amb esportistes seniencs que hagin
presentat algun candidat podran assistir a aquesta gala, així com tota la gent que
així ho desitgi.

12. Annexos
12.1. Annex 1 – Proposta de candidat individual

NIT DE L’ESPORT SENIENC
PROPOSTA DE CANDIDAT INDIVIDUAL
Esportista en edat escolar
Dades personals
Nom del candidat:
Adreça:
Telèfon:
Entitat a la que representa:
Especialitat esportiva:

Esportista en edat adulta

Data de naixement:
Categoria:

Mèrits durant aquesta última temporada

Trajectòria anterior

Altres dades d’interès

•

La persona o entitat a baix firmant certifica que totes les dades emplenades
són certes.

•

La signatura i presentació d’aquest full de proposta indica l’acceptació de les
bases de la Nit de l’Esport Senienc publicades per l’Ajuntament de la Sénia.

La Sénia, ..... de ................................. de ....
Signatura i segell de l’entitat

12.2. Annex 2 – Proposta de candidat col·lectiu

NIT DE L’ESPORT SENIENC
PROPOSTA D’EQUIP CANDIDAT
Equip en edat escolar

Equip en edat adulta

Dades personals
Nom de l’equip:
Entitat a la que representa:
Especialitat esportiva:

Categoria:

Components:
Nom i cognoms

Data de
naixement

Adreça

Mèrits durant aquesta última temporada

Trajectòria anterior

Altres dades d’interès

•

La persona o entitat a baix firmant certifica que totes les dades emplenades
són certes.

•

La signatura i presentació d’aquest full de proposta indica l’acceptació de les
bases de la Nit de l’Esport Senienc publicades per l’Ajuntament de la Sénia.

La Sénia, ..... de ................................. de ....
Signatura i segell de l’entitat

