
 
Magnífic Ajuntament de Borriana

Expte. 15561/2017 

L'Ajuntament  de  Borriana,  a  través  de  la  seua  Regidoria  d'Esports,  convoca  el  II 
PREMI A L'ACTIVITAT FÍSICA i L'ESPORT CIUTAT DE BORRIANA, per als/les millors 
esportistes,  entrenadors/es  i  personal  directiu  de  la  ciutat,  en  categoria  absoluta, 
categoria promeses, categoria persones amb discapacitat i també per a les entitats o 
empreses que més s'hagen destacat, en les seues diferents facetes, en la promoció de 
l'activitat física i de l'esport a la ciutat de Borriana durant l'exercici 2017, de conformitat 
amb les següents: 

BASES

PRIMERA.- Els premis

1.1 L'Ajuntament de Borriana, per mitjà de la Regidoria d'Esports, convoca els premis 
per a distingir als millors i a les millors esportistes, entrenadors i entrenadores i també 
al  millor  personal  directiu  de la  ciutat  en qualsevol  modalitat  esportiva,  tant  en les 
categories de promesa  com absoluta, així com a aquell centre educatiu amb millors 
iniciatives per a la promoció de l'activitat física i l'esport. Tanmateix a persones, entitats 
o empreses que s'hagen distingit per la seua aportació desinteressada a la promoció 
de l'activitat física i l'esport a la nostra ciutat. 

1.2 Els premis que s’atorgaran són els següents:

1.2.1.  Premi  al  Millor  Esportista  Promesa  Masculí  de  Borriana  (es  triarà  entre  els 
esportistes que no superen l'edat de 17 anys el 31 de desembre de 2017 que hagen 
sigut proposats pels clubs esportius locals).

1.2.2. Premi a la Millor Esportista Promesa Femenina de Borriana (es triarà entre les 
esportistes que no superen l'edat de 17 anys el 31 de desembre de 2017 que hagen 
sigut proposades pels clubs esportius locals).

1.2.3. Premi al Millor Esportista Masculí de Borriana (es triarà entre els esportistes, 
entrenadors i directius majors de 17 anys el 31 de desembre de 2017 que hagen sigut 
proposats pels clubs esportius locals). 

1.2.4. Premi a la Millor Esportista Femenina de Borriana (es triarà entre les esportistes, 
entrenadores i directives majors de 17 anys el 31 de desembre de 2017 que hagen 
sigut proposades pels clubs esportius locals).

1.2.5. Premi a la millor esportista amb discapacitat (es triarà entre les esportistes de 
qualsevol edat que presenten un reconeixement de discapacitat superior al 33% que 
hagen  sigut  proposades  pels  clubs  esportius  locals,  centres  educatius  o  entitats 
socials).

1.2.6. Premi al  millor esportista amb discapacitat (es triarà entre els esportistes de 
qualsevol edat que presenten un reconeixement de discapacitat superior al 33% que 
hagen sigut proposats pels clubs esportius locals, centres educatius o entitats locals.

1.2.7. Premi al Centre Educatiu Promotor de l'Activitat Física i l'Esport en edat escolar 
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(es triarà entre els centres educatius del municipi que hagen sigut reconeguts per la 
Generalitat Valenciana com a centres PAFE i formen part de la xarxa local d'entitats 
promotores d'estil de vida saludables en el curs 2014-2015).

1.2.8.  Premi a l'Entitat  Promotora de l'Activitat  Física  i  l'Esport  a  Borriana (esment 
especial atorgat per l'Ajuntament de Borriana a través de la Regidoria d'Esports entre 
les entitats o empreses que més hagen destacat en la col·laboració o ajuda a l'activitat 
física i l'esport en qualsevol de les seues facetes al nostre municipi).

1.2.9. Premi Esment Esportiu Especial (esment especial atorgat per l'Ajuntament de 
Borriana  a  través  de  la  Regidoria  d'Esports  a  una  persona  en  funció  de  fets  o 
circumstàncies  específiques  no  previstes  en  els  apartats  anteriors  que  podrien 
referir-se a labors tècniques, de recerca, promoció o altres relacionades amb el món 
de l'activitat física esportiva, també per tractar-se d’esports masculinitzats practicats 
per dones o a l’inrevés, i per qualsevol altra circumstància que l’Ajuntament considere 
com a meritòria. 

1.3 Els premis consistiran en trofeus commemoratius.

SEGONA.- Criteris d'accés als premis

2.1 Les persones premiades en les tres edicions anteriors no poden presentar-se en la 
mateixa categoria del premi rebut.

2.2 Per a optar als premis, tant en la seua versió masculina com femenina, s'ha de 
complir almenys un dels requisits següents:

- Haver nascut o residir a Borriana.
- Estar empadronat/ada en els últims tres anys al municipi i  desenvolupant la seua 
activitat  fonamental  (entrenament,  competició…)  a  Borriana,  excepte  causes 
justificades.

2.3 Poden concórrer a aquests premis:

a)  els/les  esportistes,  entrenadors/es  o  directius/ves  que  complisquen  els  criteris 
d'accés  als  premis.

b) els clubs esportius que, legalment constituïts i inscrits en el registre corresponent,  
tinguen seu social a Borriana, desenvolupen una o diverses disciplines esportives i es 
troben adscrits a la corresponent Federació.

c) les empreses, clubs o persones que acrediten la seua col·laboració desinteressada 
per l'activitat física i l'esport de Borriana.

TERCERA.- Documentació que cal presentar i terminis:

3.1 Al model de sol·licitud (ANNEX I), ha d'adjuntar-se la documentació següent:
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a) Fotocòpia del DNI/CIF/llibre de família.

b)  Annex  II,  degudament  emplenat  i  signat  (currículum esportiu  i  historial  esportiu 
certificat).

c) Declaració jurada d'haver estat empadronat o empadronada a Borriana des de l'1 de 
gener de 2014 (només per a les persones que no hagen nascut a Borriana).

e)  Per  a  les  categories  de  persones  amb  discapacitat  certificat  o  resol·lució  de 
discapacitat expedida per l’IMSERSO u órgan equivalent a la Comunitat autónoma.

3.2 Les candidatures han de presentar-se a les oficines de Registre de l'Ajuntament 
dins dels terminis de presentació previstos en aquesta convocatòria. El termini per a la 
presentació de candidatures comprén des del dia 26 de desembre de 2017 al dia 15 
de gener de 2018. No és admissible la presentació de noves candidatures passada 
aquesta data.

3.3 Tota candidatura, per si mateixa, assumeix les normes de participació i  suposa 
l’acceptació del procés i del veredicte final del jurat.

3.4  Els  premis  són  de  lliure  presentació  (directament  o  a  proposta  de  qualsevol 
persona  o  entitat),  amb la  qual  cosa qualsevol  persona o  entitat  es  pot  presentar 
lliurement, havent de complir els criteris d'accés relacionats en la base tercera de les 
presents bases i presentar la candidatura emplenant el model adjunt i presentant tota 
la documentació que es considere convenient acreditativa dels mèrits esportius que 
al·lega en cada premi a què es presente.

3.5. Cada persona o entitat només podrà presentar una candidatura per categoria

3.6 Els candidats i candidates als reconeixements s’han de proposar a l'Ajuntament de 
Borriana.

3.7  Les  sol·licituds  a  aquests  premis,  sempre  per  escrit  i  adreçades  a  la  Sra. 
alcaldessa  de  l'Ajuntament  de  Borriana,  poden  ser  presentades  per  les  mateixes 
persones  interessades,  pels  clubs  esportius,  centres  educatius  i  per  la  mateixa 
Regidoria d'Esports.

3.8 En les sol·licituds ajustades al  model que es publica com a annex, s’ha de fer 
constar,  a més del  currículum que reflectisca els mèrits al·legats, les activitats que 
s'hagen realitzat i els resultats que s'hagueren obtingut en els dos últims anys.

QUART.- El jurat i el sistema d'elecció

4.1 El jurat està format per:

 president: el regidor delegat d'Esports
 dos representants de clubs locals d'esports col·lectius 
 dos representants de clubs locals d'esports individuals
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 dos representants dels centres educatiu
 dos representants d'esportistes inscrits/es en activitats municipals
 el tècnic municipal d'Esports

Aquest jurat respondrà al principi de presencia equilibrada d’ambdós sexes, la qual 
cosa vol dir que cap d’ells podrà ser inferior al 40% del total ni superior al 60%.

4.2 Els premis han de ser triats pel jurat. Els reconeixements especials han de ser 
designats per l'Ajuntament.

4.3  El  jurat  ha  d’avaluar  els  mèrits  obtinguts.  En  cas  que  el  jurat  no  considere
cap de les candidatures mereixedora dels premis, els pot declarar deserts.

4.4  Tractant-se  de  premis  individuals,  a  més  del  currículum  a  què  es  refereix  la 
convocatòria, el jurat ha de tenir en compte les diverses circumstàncies concurrents 
fins a la consecució dels resultats obtinguts, tals com temps disponible, condicions de 
treball,  facilitats  de  desplaçaments  a  competicions  esportives,  ajudes  rebudes, 
repercussió social de l'esport practicat, etc.

4.5 En cas que un/a membre del jurat tinga una vinculació directa amb qualsevol de 
les candidatures presentades, s'ha d’abstenir de participar en la deliberació i  en el 
raonament d'aquesta, així com d’exercir el seu dret a vot.

4.6 El procediment d'elecció ha de ser el següent:

Fase prèvia.

En el cas que en alguna modalitat esportiva s'hagen presentat més d'una candidatura 
en la mateixa categoria, el jurat decidirà quina de totes, segons el currículum esportiu 
presentat accedix com nominada als premis de dita categoria, quedant eliminades les 
restants.

Fase final.

Els/les membres del jurat han d'emplenar una papereta i seleccionar tres candidatures 
(entre totes les candidatures presentades) segons els seus mèrits, havent d'assignar a 
aquestes un, dos o tres punts. La candidatura amb major puntuació per cada apartat 
de  l'article  1.2.,  ha  de  ser  la  guanyadora.  En  cas  d'empat  en  qualsevol  dels  dos 
primers  llocs  de  cada  modalitat,  s’ha  de  realitzar  una  nova  votació  per  a  les 
candidatures igualades; en cas de persistir l'empat, ha de prevaldre el vot de qualitat 
del president o regidor.

Finalment, quedaran reconegudes:

- en les categories promeses masculina i femenina, totes les candidatures que 
hagen superat la fase prèvia i el guanyador o guanyadora del Premi.

- en les categories absolutes, un candidat o candidata guanyador o guanyadora 
del Premi i un màxim de dos finalistes.
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4.7 El resultat final és inapel·lable.

4.8 El lliurament dels premis s’ha de realitzar durant el transcurs de la Gala de l'Esport, 
que se celebrarà a la Casa de Cultura, el 26 de gener a les 20.00 h.

4.9 Tot allò no previst en aquestes bases ha de ser resolt pel jurat.

4.10  La  participació  en  aquests  premis  suposa  l'acceptació  expressa  d’aquestes 
bases.

Burriana. El regidor delegat d'esports

Document  amb signatura electrònica 
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PREMIS DE LA GALA DE L'ESPORT 2017
DE L'AJUNTAMENT DE BORRIANA

FITXA NOMINACIÓ GALA ESPORT 

Nom  de la persona nominada: 
_________________________________________________________

Lloc i data de naixement: 
_________________________________________________________

Disciplina esportiva: 
______________________________________________________________

Club a què pertany: 
______________________________________________________________

Nominat/ada: 

A.1. Premi al Millor Esportista Promesa Masculí 

A.2. Premi a la Millor Esportista Promesa Femenina 

A.3. Premi al Millor Esportista Masculí 

A.4. Premi a la Millor Esportista Femenina 

A.5. Premi a la millor esportista amb discapacitat

A.6 Premi al millor esportista amb discapacitat

A.7. Premi al Centre Educatiu Promotor de l'Activitat Física i l'Esport en edat escolar 

DADES DE L'ENTITAT QUE PRESENTA LA PROPOSTA:

Nom: ________________________________________________________________

CIF/NIF:______________________________________________________________

Representant legal:_____________________________________________________

Càrrec:_______________________________________________________________

Adreça electrònica:______________________________________________________ 

Telèfon:_______________________________________________________________

Borriana,  ___de ______________de 2017
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PREMIS DE LA GALA DE L'ESPORT 2017
DE L'AJUNTAMENT DE BORRIANA

AUTORITZACIÓ DIFUSIÓ IMATGES

• Activitat esportiva: 
______________________________________________________________

• Nom i cognoms de l'esportista: 
__________________________________________________

• NIF de l'esportista: ____________________________

• Adreça de l'esportista:________________________________________________

• Telèfon: ____________________________

Pare/mare/tutor/a (empleneu-ho només en cas que l'esportista siga menor d'edat)

• Nom i cognoms: ____________________________________________________

• NIF: ___________________

• En qualitat de: ___________________

En relació amb la proposta presentada per l'entitat per a participar en els Premis a 
l'Activitat Física i l'Esport, done la meua autorització a l'Ajuntament de Borriana per a 
exposar i difondre les fotografies i imatges presentades per als premis i també les que 
es pogueren realitzar durant el lliurament dels esmentats premis.

Signat: ______________________________ 

Borriana, _____ de ______________________________ de 2017
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PREMIS DE LA GALA DE L'ESPORT 2017
DE L'AJUNTAMENT DE BORRIANA

MÈRITS I CURRÍCULUM

• Candidatura al premi:__________________________________________________

• Nom i cognoms de la persona nominada___________________________________

• Nom (entitat que proposa):______________________________________________

• CIF: ___________________________

• Mèrits aconseguits durant la temporada 2016/2017. És obligatòria l’acreditació dels 
resultats obtinguts (es pot aportar l’enllaç de pàgines oficials de federacions on es 
vegen els resultats): 

....................................................................................................................................
…………………
....................................................................................................................................
…………………
....................................................................................................................................
…………………
.....................................................................................................................................
………………..
....................................................................................................................................
…………………
....................................................................................................................................
…………………
....................................................................................................................................
…………………

•  Documentació adjunta (és obligatòria l’acreditació dels resultats obtinguts i  xicotet 
dossier fotogràfic o de vídeo sí ho n’hi haguera de l'equip proposat):

....................................................................................................................................
…………………
....................................................................................................................................
…………………
......................................................................................................................................

Certifica que les dades incloses com a mèrits i currículum són totalment certes. 

Signat: __________________________________

Borriana, ______ de _______________ de 2017
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