BASES REGULADORES DE LA GALA ESPORTIVA CANAREVA I CASENCA 2021
1. OBJECTE
La Gala Esportiva és un acte que té com objectiu reconèixer els esportistes, equips,
entitats esportives, entrenadors i q u e l c o m v i n c u l a t a l ’ e s p o r t d e l n o s t r e
m u n i c i p i que hagin tingut una actuació destacada durant l’any vigent o durant
etapes anteriors.
La festa està organitzada per la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament d’Alcanar i és
una trobada anual entre la gent del món de l’esport del municipi
2. CANDIDATS
Podran optar als reconeixements regulats per aquestes bases les següents persones
i/o entitats:
A) Esportistes locals i entitats esportives locals.
B) Altres persones o entitats que estiguin relacionades amb el món de l’esport al
municipi.
C) Esportistes del municipi que hagin continuat la seua carrera esportiva fora del
municipi.
3. DATA I LLOC DE CELEBRACIÓ
L’edició d’enguany tindrà lloc el mes de desembre centre cívic d’Alcanar
4. PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES
L’Ajuntament farà difusió d’aquesta convocatòria a la premsa local, al web municipal i
a les entitats esportives.
Les candidatures les poden presentar:
- Les entitats esportives del municipi podran proposar candidats que formin part de la
seva entitat o no.
- Qualsevol particular pot presentar la candidatura d’un esportista o d’una entitat
esportiva.
- La Regidoria d’Esports podrà aportar i proposar candidats, si s’escau.
El termini de presentació de candidatures serà des de la data de publicació d’aquestes
bases/reglament fins el 26 de novembre.

5. GUARDONS
La Gala Esportiva comptarà amb les següents categories:
1- Esportista local
2- Trajectòria esportiva
3- Promesa esportiva
4- Esdeveniment esportiu
5- Millor esportista i/o membre de la entitat
El Jurat podrà si així ho considera atorgar mencions especials a reptes,
gestes o representacions i/o rellevàncies esportives o relacionades en l’àmbit
esportiu que no estiguin contemplades en anteriors apartats.
Tots aquests reconeixements, a criteri de la taula de valoració poden quedar
deserts.
6. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ
1- Per al guardó a l’Esportista local
Aquells/es esportistes, equips o conjunts esportius del municipi que compleixin els
16 anys a 31 de desembre (nascuts any 2005 o anteriors) que tinguin rellevància
en la seua modalitat esportiva en entitats o clubs del municipi durant l’any en curs
o temporada anterior.
Aquells/es esportistes, equips o conjunts esportius del municipi que compleixin els
16 anys a 31 de desembre (nascuts any 2005 o anteriors) que tinguin rellevància
en la seua modalitat esportiva en entitats o clubs de fora del municipi durant l’any
en curs o temporada anterior.
(Si pertany a un club de fora d’Alcanar i a Alcanar hi ha un club/entitat que li permetria
competir a la mateixa categoria no podrà ser candidat).

2- Per al guardó a la Trajectòria esportiva
Aquells/es esportistes del municipi o persones vinculades a l’esport que tinguin o
hagin tingut una trajectòria rellevant i significativa en la seua modalitat esportiva
en entitats o clubs del municipi en que hi són o hagin estat.
3- Per al guardó a la Promesa esportiva
Aquells/es esportistes, equips o conjunts esportius del municipi que sent d’edat
promesa, menors de 16 anys a 31 de desembre (nascuts després de l’ any 2005)
que tinguin rellevància en la seua modalitat esportiva en entitats o clubs del
municipi durant l’any en curs o temporada anterior.

Aquells/es esportistes, equips o conjunts esportius del municipi que sent d’edat
promesa, menors de 16 anys a 31 de desembre (nascuts després de l’ any 2005)
que tinguin rellevància en la seua modalitat esportiva en entitats o clubs de fora
del municipi durant l’any en curs o temporada anterior.
(Si pertany a un club de fora d’Alcanar i a Alcanar hi ha un club/entitat que li permetria
competir a la mateixa categoria no podrà ser candidat).

4- Per al guardó a l’Esdeveniment esportiu
Podran optar al guardó Esdeveniment esportiu o activitat esportiva, totes les
entitats o clubs del municipi que hagin organitzat una activitat, ja sigui puntual o
regular celebrada dintre de l’any en curs, i que hagi tingut un impacte esportiu i
social significatiu al municipi.
5- Per al guardó al Millor esportista i/o membre de la entitat
Podran optar-hi aquells/es esportistes d’un club o entitat o persones vinculades a
la mateixa que hagin tingut una rellevància significativa entre els membres de la
entitat durant l’any en curs o temporada anterior.
Aquest guardó el proposaran les pròpies entitats, i no superaran més d’una
proposta de persona, esportista o equip per entitat.
Ens els supòsits dels guardons de l’1 al 4 no es podrà proposar guardonat que
hagi estat escollit en la mateixa categoria l’any anterior.
La mesa de valoració podrà si així ho considera atorgar mencions
especials a reptes o gestes esportives que no estiguin contemplades en
anteriors apartats, com per exemple distincions especials en motiu de la
celebració d’aniversaris (25, 50, 75, 100....)
Tots aquests reconeixements, a criteri de la taula de valoració poden quedar
deserts.
7. COMPOSICIÓ DE LA MESA DE VALORACIÓ
La mesa de valoració serà l’òrgan competent per resoldre el procediment de
concessió dels reconeixements objecte de la present convocatòria. La mesa estarà
integrat per les següents persones:
President
- Regidor d’Esports, o persona en qui delegui.
Vocals
- Regidor de Joventut i Participació Ciutadana de l’Ajuntament d’Alcanar, o en qui
delegui.
- Personal adscrit o en tasques a la Regidoria d’Esports
- Personal dels serveis de comunicació de l’Ajuntament d’Alcanar.
- Secretari de la corporació, o en qui delegui
- Personal de secretaria, si s’escau.

Els membres de la mesa de valoració seran nomenats per Decret d’Alcaldia.
8. FUNCIONAMENT
La mesa de valoració es reunirà totes les sessions que considerin convenients.
El sistema per atorgar els reconeixements es farà per votació de cada un dels
membres del amb dret a vot. En cas d’empat el vot del President dirimirà.
Els reconeixements dels apartats 1 a 4 del punt 5 es decidiran per votació de la taula
entre els candidats proposats.
Els reconeixements de l’apartat 5 del punt 5 seran proposats per les mateixes entitats
o clubs.
La mesa de valoració podrà demanar assessorament tècnic quan consideri.
El veredicte final no es farà públic fins el dia de la Gala Esportiva.
El veredicte del jurat és definitiu
9. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUS
L’Ajuntament d’Alcanar publicarà els períodes establerts per presentar les sol·licituds
de candidats/es.
La sol·licitud serà mitjançant document formalitzat adjunt (ANNEX 1)
Juntament amb les sol·licituds s’hauran de lliurar un recull de fotos del candidat/a
(entre 4 i fotos) en format digital a esports@alcanar.cat i d’un tamany mínim d’1MB.
Es podran adjuntar documents que es considerin d’interès per a ser valorats.
Les sol·licituds s’hauran de lliurar dintre dels terminis establerts a tal efecte.

