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Amb la finalitat de guardonar i reconèixer la llavor esportiva de persones, organismes i 

entitats privades que hagen contribuït de forma notòria a la promoció de la pràctica 

esportiva en la nostra localitat, l’Ajuntament de Castelló, mitjançant la Regidoria d’Esports i 

el Consell Municipal d’Esports, es convoquen els premis per a la “IV GALA DE L’ESPORT DE 

CASTELLÓ. ANY 2019”, en les seues diferents vessants i de conformitat amb les següents:  

 

BASES 

PRIMER.- L’Ajuntament de Castelló en col·laboració amb el Consell Municipal d’Esports, 

convoca la “IV GALA DE L’ESPORT DE CASTELLÓ. ANY 2019” per a lliurar els següents 

premis: 

 

 

GUARDÓ MILLOR ESPORTISTA LOCAL 

 

GUARDÓ/NS MILLOR ESPORTISTA i/o EQUIP DE CADA ENTITAT ESPORTIVA 

 

GUARDÓ PREMI ESPECIAL AL RECONEIXEMENT i TRAJECTORIA ESPORTIVA 

 

SEGON.- Els premis consisteixen en una placa o figura commemorativa. 

 

TERCER.- L’acte del lliurament d’aquestos premis es ANUAL.  La pròxima convocatòria es 

per a l’any 2019 i es celebrarà preferentment a l’Auditori Municipal Rex el proper diumenge 

27 de gener. 

 

QUART.- Poden optar a aquestos premis qui haja nascut o estiga empadronat al municipi, 

així com entitats esportives del municipi. El termini de presentació de les distintes 

propostes serà fins al proper divendres 28 de desembre de 2018. (no es considerarà 

admesa cap sol·licitud rebuda fora de termini). 
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Aquestes propostes de premis s’hauran de presentar al Registre General de l’Ajuntament o 

en la forma prevista en l'article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 

Administratiu Comú de les Administracions Públiques, seguint els requisits generals i 

específics de cada premi, a excepció del GUARDÓ/NS MILLOR ESPORTISTA i/o EQUIP DE 

CADA ENTITAT ESPORTIVA que seran presentats per cada entitat al mateix Consell 

Municipal d’Esports. 

 

QUINT.- En el cas de les tres modalitats de premis, aquestos no podran ser concedits 

novament, als mateixos premiats, fins transcorreguts 3 anys. 

 

SEXT.- Els Esportistes aspirants al premi al “MILLOR ESPORTISTA LOCAL” deuran reunir els 

següents requisits: 

 

a) Tenir més de 15 anys i haver nascut al municipi o estar empadronat a la localitat o 

pertànyer a un club enregistrat al municipi, al menys durant les tres últimes temporades. 

 

b) Ser proposat per qualsevol membre del Consell Municipal d’Esports o a títol personal, 

per escrit, aportant en cada cas la documentació oficial que acredite els seus mèrits, títols, 

èxits esportius, etc., tot allò corresponent a la seua trajectòria esportiva, als seus mèrits 

esportius obtinguts els darrers anys i a la seua tasca en la promoció i desenvolupament de 

l’esport al municipi. 

 

SEPTIM.- Els Esportistes aspirants al premi al “MILLOR ESPORTISTA i/o EQUIP DE CADA 

ENTITAT ESPORTIVA”, deuran reunir els següents requisits: 

 

a) Pertànyer a un club registrat al municipi, al menys durant les tres últimes temporades. 
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b) Ser proposat pel seu club esportiu local, aportant en cada cas la documentació oficial 

que acredite els seus mèrits, títols, èxits esportius, etc., tot allò corresponent a la seua 

trajectòria esportiva o als seus mèrits esportius obtinguts els darrers anys. 

 

OCTAU.-  Els aspirants al premi “ESPECIAL AL RECONEIXEMENT i TRAJECTORIA 

ESPORTIVA”, deuran reunir els següents requisits: 

 

a) Es lliurarà a aquell esportista que haja destacat al llarg dels anys en la història esportiva 

del municipi, en l’esport individual o d’equip. A aquest premi podran optar persones a títol 

personal o col·lectiu, que hagen col·laborat en la promoció de l’esport al nostre municipi. 

 

b) Ser proposats per la Regidoria d’Esports, pel Consell Municipal d’Esports o a títol 

personal, per escrit, aportant en cada cas la documentació oficial que acredite las seua 

trajectòria, notorietat, biografia i èxits esportius a nivell nacional o internacional. 

 

NOVÉ.- CRITERIS OBJECTIUS DE LLIURAMENT DEL GUARDÓ MILLOR ESPORTISTA LOCAL. 

 

Criteris d’establiment de la puntuació (màxima puntuació entre tots els conceptes de 100 

punts).  

Resultats esportius (competicions oficials: organitzades per les federacions esportives 

reconegudes pel Consell Superior d'Esports). 
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DESÉ.- Les funciones del Consell Municipal d’Esports: 

 

- Deliberar les propostes presentades per als diferents premis, notificant la proposta 

definitiva a la Comissió corresponent.  

- Rebutjar totes aquelles propostes que no s’ajusten a les Bases. 

- Declarar desert els premis en la modalitat que s'estime oportú, per no reunir, les 

candidatures presentades, mèrits suficients per obtenir el premi. 

- Proposar l’organització i protocol de l’esdeveniment. 

- Proposar modificacions de les presents Bases. 

- Convocar als mitjans de comunicació per informar de l’esdeveniment. 

- Buscar patrocinadors per finançar l’esdeveniment. 

 

ONZÉ.- La participació als premis de la “IV GALA DE L’ESPORT DE CASTELLÓ, ANY 2019” 

implica la total acceptació de les presents bases. Qualsevol qüestió o dubte que puga sorgir 

en la seua interpretació es presentarà per escrit a l’Ajuntament i serà resolta pel Consell 

Municipal d’Esports. 

 

 

Castelló, 22 de novembre de 2018 

 

 

 

 

Horte Gómez Llacer: 
Regidora d’Esports i Participació Ciutadana 

 


