
Persona o entitat proposant

Nom

Població Telèfon/s

Persona contacte Telèfon/s

M@il

Modalitat a la què es vol presentar la candidatura (marqueu una sola candidatura x imprès)

Candidatura
Nom persona /equip/entitat

Data naixement Domicili Loalitat

Telf. m@ail

Currículum (el més complert possible. Com més dades hi constin, millor podrà ser valorat pel tribunal).

Data Signatura

PRESENTACIÓ CANDIDATURES 

3a edició Premis "CASSÀ DESTAPA L'ESPORT"
23 setembre 2022

"Tap" d'honor
"Tap" Millor equip 

femení
"Tap" Cassà poble 

educador
Reconeixements

"Tap" Millor 
esportista masculí

"Tap" Millor 
esportista femení

"Tap" Millor equip 
masculí



1. Objecte dels premis
Aquests premis tenen per objecte guardonar, anualment, diversos àmbits de l’esport per tal de potenciar el
reconeixement social de la pràctica esportiva, i posar de manifest l’esforç i la dedicació dels esportistes, les
entitats i persones vinculades a l’esport local.
Els premis tenen un sentit simbòlic, de reconeixement a les millors actuacions esportives realitzades per tots
els esportistes empadronats al municipi, sigui quina sigui l'entitat esportiva en la qual desenvolupin la seva
activitat, o bé els no empadronats que militin en entitats esportives cassanenques.

2. Modalitats
a) Reconeixements a tots els equips i esportistes del municipi que hagin assolit resultats rellevants a criteri del jurat, tals com ascensos, 
campionats, o bé actituds destacables, així com aquelles entitats que celebrin el 25è, 50è 75è aniversari o centenari (sempre aniversaris 
de 25 anys).

b) Premis Cassà Destapa l'esport, estaran integrats per les següents modalitats:
    - "Tap al millor esportista masculí"
    - "Tap a la millor esportista femenina".
    - "Tap al millor equip masculí"
    - "Tap al millor equip femení"
    - "Tap Cassà Poble Educador"(es concedirà per aquelles accions, comportaments, o actituds de clubs,
                     equips, esportistes, etc, que fomentin valors de l’esport com el joc net, la integració, així com accions
                     o iniciatives directament relacionades amb l’esport o amb d’altres àmbits del municipi).
    - "Tap d'Honor (es concedirà a títol individual a la persona per la seva vinculació/treball al llarg d'anys amb l'esport municipi)
                             
3. Criteris de valoració.
Els criteris per avaluar les candidatures les fixarà el jurat després d'avaluar les candidatures i currículums
presentats o informació contrastada existent sobre la candidatura, però caldrà que tinguin present entre
d’altres, el següent:
- Els resultats esportius, donant més importància als resultats de les competicions oficials.
- El foment dels valors del treball en equip, el respecte i el civisme.
- La implicació i el treball en el marc de l’esport per a discapacitats psíquics i/o físics o per la inclusió
mitjançant l’esport.
- La dedicació i el treball vers l’esport i/o la seva promoció al municipi.

4. Presentació de candidatures
La presentació de candidatures serà oberta a totes les entitats i persones del municipi, ja estiguin vinculades
a l'esport o no, essent el termini per a la presentació de candidatures, l’existent entre l’endemà del dia de la
publicació de les presents bases, i el dilluns 31 d’agost del 2022, ambdós inclosos i en el cas del darrer dia,
les rebudes fins a les 23.59 hores.
Les candidatures es podran efectuar via telemàtica a l’adreça electrònica que faciliti l’Ajuntament, o bé
mitjançant la utilització dels canals establers per a les entitats i professionals de l’administració electrònica,
així com presencialment, al registre d’entrada corporatiu, en els dies i hores en els què aquest estigui obert
al públic.
La presentació de candidatures caldrà que s’acompanyi d’un currículum que avali la candidatura proposada,
alhora que també es podrà acompanyar d’altra documentació, com per exemple retalls de premsa,
fotografies, etc.Una vegada finalitzat el termini de presentació de candidatures, el jurat podrà incorporar aquells esportistes,
entitats o persones que no figurin entre les candidatures presentades però que es consideri que recullin els
mèrits suficients per optar als premis convocats.
Les candidatures finalitzaran en la data assenyalada a la convocatòria dels premis i caldrà que tots els mèrits
estiguin compresos dins del període esmentat amb anterioritat.
El fet de presentar qualsevol candidatura implica la total acceptació d’aquestes bases.
5,- Composició del jurat.
El jurat estarà integrat per:
- L’alcalde
- El regidor/a d’esports
- 1 regidor de cada grup polític de l’oposició.
- 1 representant dels mitjans de comunicació locals especialitzats en esports.
- 1 representant de 4 entitats esportives del municipi, escollides en sorteig públic, amb la impossibilitat
que puguin repetir durant 2 anys seguits. Cada entitat designarà la persona que els representarà al
jurat.
Els acords seran presos per majoria simple. En cas d’empat el vot de qualitat serà emès per l’alcalde i, en la
seva absència, pel regidor/a d’esports. Els vots seran secrets i els membres del jurat desconeixeran els
guanyadors dels premis fins el mateix dia del lliurament dels premis, amb la finalitat de preservar-ne l’efecte
sorpresa. Una vegada finalitzat l’acte, es farà arribar, a tots els membres, acta detallada de les votacions,
assenyalant el vot de cadascun dels membres i el resultat final.
El jurat decidirà sobre tots els premis i reconeixements, llevat del premi “Cassà poble educador”, que el
concedirà, directament, l’equip de govern.
El vot és indelegable i les persones que formin part del jurat s’hauran d’abstenir a les votacions de les
candidatures que puguin recaure sobre elles mateixes, familiars, entitats, esportistes de les seves entitats o
bé clubs dels quals ells en formin part. El veredicte del jurat serà inapel·lable.
El jurat tindrà la facultat d’interpretar les bases d’aquests premis i resoldre qualsevol aspecte que no hi
estigui previst.
Així mateix podran declarar guardons deserts, o concedir-ne “ex aequo”, si així ho considera el jurat.

NORMES FUNCIONAMENT PREMIS "CASSÀ DESTAPA L'ESPORT"



6. Premis
Els premis consistiran en:
-Reconeixements: Diploma acreditatiu, personalitzat, en mida A4 o similar.
-Finalistes als premis: Diploma acreditatiu, personalitzat, en mida A3 o similar.
-Guanyadors premis: Diploma acreditatiu, personalitzat, en mida A3 o similar, i trofeu en forma de tap
de suro, personalitzat.
- Premi Cassà poble educador: Adquisició de material esportiu per un valor màxim de 300,-€ (impostos
inclosos), que adquirirà, directament l’àrea d’Esports, amb càrrec a la partida econòmica
402.3420.22699, despeses diverses dels serveis esportius, de l’any 2022.
7. Lliurament de premis.
Els premis es lliuraran en un acte públic al teatre del Centre Recreatiu, el divendres 23 de setembre, a les 19
hores.


