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A N U N C I 
 
 
Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, de data 2 d’agost de 2022 s’han aprovat les 
“Bases dels premis als/les millors esportistes de Palafolls, amb motiu de la Festa de 
l’Esport 2022”, i el seu model normalitzat de presentació de candidatures.  
 
D’acord amb allò establert als articles 45.1.a) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i 58.4.b) de la Llei 
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques 
de Catalunya, es fa públic el text íntegre de les Bases.  
 
BASES DELS PREMIS ALS/LES MILLORS ESPORTISTES DE PALAFOLLS, AMB MOTIU DE LA 
FESTA DE L’ESPORT 2022 
 
1.- Objecte: 
 
Aquestes bases tenen per objecte regular la concessió dels premis els i les millors 
esportistes de Palafolls, de maneres que es reconeguin els millors resultats esportius 
aconseguits durant l’any 2022, així com la tasca a favor de l’esport que desenvolupen les 
entitats esportives palafollenques i els seus membres integrants.  
 
2.- Objectius:  
 
L’Ajuntament, sota la denominació “Festa de l’Esport”, i a proposta de les entitats 
esportives, vol reconèixer i guardonar les iniciatives i les aportacions més significatives de 
persones físiques o jurídiques, públiques o privades, vinculades a Palafolls, que hagin 
destacat pels èxits esportius assolits o per la promoció de l’esport i/o activitat física. 
 
Doncs, els Premis de la Festa de l’Esport contemplen les diferents vessants de l’esport 
local: el rendiment esportiu, la promoció i participació en l’activitat física dels diferents 
sectors de la població, el foment dels valors implícits en la pràctica esportiva, la 
capacitació tècnica, etc. En casos d’especial interès, rellevància o repercussió dins de la 
vida esportiva del municipi, es podrà atorgar Mencions Especials, per iniciativa del Consell 
Municipal d’Esports.  
 
3.- Beneficiaris: 
 
Poden ser beneficiàries dels premis els equips i els i les esportistes que pertanyen a 
qualsevol de les entitats esportives amb seu a Palafolls, així com aquelles persones no 
esportistes amb una vinculació directa amb dites entitats.  
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A més, també poden ser beneficiàries aquelles persones empadronades a Palafolls, de 
qualsevol nacionalitat i sense cap vinculació directa amb les entitats esportives del 
municipi, que hagin desenvolupat una tasca rellevant en el món de l’esport català, 
espanyol i internacional.  
 
Aquest reconeixement no pot ser atorgat a títol pòstum. 
 
4.- Requisits per ser nominat/ada: 
 
Per a poder optar a ser nominat/da a qualsevol dels premis definits en aquestes Bases, 
serà indispensable: 
 

 Haver estat en possessió de fitxa federativa i en actiu durant l’any anterior a la Festa 
i/o la anterior temporada, independentment que resideixi o no a Palafolls. 

 

 Ser resident al municipi i haver estat en actiu durant l’any anterior a la Festa i/o la 
anterior temporada i estar en possessió de fitxa federativa. 

 
5.- Categories de premis i definicions:  
 
Els premis no tenen dotació econòmica, sinó que consisteixen en un trofeu personalitzat 
per a l’edició corresponent. En cas d’haver-hi nominacions, aquestes consisteixen en una 
acreditació. 
 
Les categories sobre les quals es podran presentar propostes de nominació son: 
 
A. Millor esportista, categoria masculina i categoria femenina. La finalitat és premiar els 

resultats aconseguits per la participació en les competicions oficials i no oficials.  
 

B. Millor membre de l’entitat. La finalitat és premiar la tasca rellevant que realitzar una 
persona membre dintre de la mateixa entitat.   
 

C. Millor equip. La finalitat és premiar aquell col·lectiu d’esportistes, masculins i/o 
femenins, que hagin destacat en qualsevol disciplina esportiva.  

 
D. Premi al Mèrit Esportiu a Palafolls. Es tracta d’un premi amb menció especial que es 

concedeix a una persona física resident a Palafolls per a reconèixer la tasca 
desenvolupada en el món de l’esport a nivell català, espanyol i internacional.  
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6.- Presentació de les candidatures: 
 
Les propostes de candidatura s'hauran de presentar mitjançant la documentació següent: 
 

 Formulari “Presentació de candidatures al reconeixement esportiu de Palafolls 2022” 
 

 Currículum de cada esportista nominat/da. 
 

 Fotografia del/la nominat/da que haurà de tenir una resolució de 72 ppp (punts per 
polsada) i un format de 1024X683. 

 

 Autorització dels pares, mares i/o tutors legals per fer ús, durant la Festa, les 
fotografies dels finalistes i/o premiats menors d’edat. 

 
Les candidatures als premis es podran presentar per qualsevol persona física, jurídica, 
pública o privada, amb seu en el terme municipal de Palafolls. Aquestes poden presentar 
fins a dues propostes, llevat el Premi al Mèrit Esportiu a Palafolls. En aquest cas, la 
candidatura vindrà determinada per part de la regidoria d’Esports, a proposta del Consell 
Municipal d’Esports.  
 
El període de presentació de candidatures serà de vint (20) dies naturals i les dates d’inici i 
finalització quedaran determinades en cada convocatòria. Aquest finalitzarà com a tard, 
quinze (15) dies naturals abans de la celebració de la Festa de l’Esport. 
 
Les propostes de candidatura es faran arribar a través del tràmit telemàtic específic creat 
en la Seu electrònica de l’Ajuntament de Palafolls.  
 
7.- Jurat de la Festa d’Esports: 
 
La funció del jurat consistirà a examinar les candidatures rebudes amb temps i forma, i 
decidir les persones guardonades, sota la presidència del/la regidor/a d’Esports, i amb 
l'assistència del/la secretari/ària de la Corporació, o persona en qui delegui, qui donarà fe 
del contingut de la sessió. 
 
El Jurat té plena llibertat per prendre les seves decisions i és sobirà a l'hora de designar les 
persones guanyadores. 
 
El Jurat estarà compost per: 
 

 El/la regidor/a d’Esports. 

https://seu-e.cat/ca/web/palafolls/tramits-i-gestions/-/tramits/tots?p_auth=aczOOwWc
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 Un/a representant de cada grup polític municipal en representació a l’Ajuntament, 
llevat del grup que ostenti la regidoria d’Esports.  

 El/la Tècnic/a d’entitats de l’Ajuntament.  

 Un membre de la secció esportiva de la Ràdio de Palafolls.  

 El/la Tècnic/a del Consell Esportiu del Maresme.  

 Tres persones designades pel Consell Municipal d’Esports. Aquestes persones, 
s'hauran d'abstenir en les votacions de candidatures que recaiguin sobre elles 
mateixes, esportistes o iniciatives vinculades a la seva entitat. 

 El/la Secretari/ària de la Corporació, o la persona en qui delegui (amb veu i sense vot) 
 
Les decisions del Jurat s'adoptaran per majoria simple de vots, i seran inapel·lables.  
 
Aquests han de mantenir en secret el veredicte. Els empats es decidiran, si s’escau, 
mitjançant el vot de qualitat del president/a. 
 
El Jurat serà competent per resoldre les qüestions i controvèrsies que es plantegin en 
relació amb la convocatòria i amb les bases reguladores d’aquesta. 
 
El Jurat seleccionarà per a cada categoria un nominats/des i un guanyador/a. Tanmateix, 
podrà declarar deserta aquella o aquelles modalitats en què consideri que no concorren 
en la persona candidata prou mèrits per a atorgar el premi. 
 
La decisió del Jurat serà elevada a la regidoria d’Esports, per delegació de l’Alcaldia, per a 
la seva aprovació per mitjà de l’acord corresponent; els resultats es publicaran el web 
municipal, i en el tauler d’edictes electrònic (E-tauler).  
 
8.- Convocatòria: 
 
La convocatòria s’aprovarà, de forma anual, per part de la Junta de Govern Local.  A la 
convocatòria constaran: les dates que inicien i finalitzen els terminis de Presentació de 
Candidatures, la designació dels membres del Jurat, la data i lloc de celebració de la Festa 
de l’Esport, el formulari de presentació de candidatures.  
 
La convocatòria anual es farà pública a través de l’E-tauler, a les xarxes socials de 
l’Ajuntament, a la ràdio municipal i mitjançant correu electrònic a totes les entitats 
esportives del municipi en un termini màxim de set (7) dies naturals. 
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9.- Protecció de dades personals: 
 
L'Ajuntament de Palafolls es compromet a complir amb la normativa en matèria de 
tractament de dades de caràcter personal (Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 
Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i Reglament UE 2016/679), i a 
garantir la corresponent seguretat, confidencialitat de les dades de caràcter personal als 
quals pogueren tindre accés o anaren sotmesos a tractament, com a conseqüència de les 
activitats en el marc de la present convocatòria. 
 
No obstant l'anterior, les entitats que formulen sol·licituds de participació es 
responsabilitzen del compliment de la normativa de protecció de dades i de drets a la 
intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, en relació a les persones que proposen 
per a l'atorgament de premis amb la finalitat que el seu nom i imatge puguin ser difosos 
en internet i altres mitjans de comunicació, en el cas que resulten beneficiàries d'algun 
dels premis que s'estableixen en les presents bases.  
 
10.- Recursos Administratius i jurisdiccionals:  
 
Aquestes bases, que posa fi a la via administrativa, pot ser recorreguda, potestativament, 
en els terminis i els termes previstos als articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, 
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, o directament 
mitjançant la interposició de recurs contenciós administratiu (article 46 de la Llei 29/1998, 
de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciós Administrativa). 
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Signat electrònicament a la data que consta a l’encapçalament 
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