
Regidoria d’Esports

Preàmbul

És  l’objecte  d’aquests  guardons  impulsar  i  estimular  l’activitat  esportiva
mitjançant  l’homenatge  anual  que  es  realitzarà  als  esportistes,  als  clubs  de
Cocentaina que amb la seua labor contribueixen decididament a la millora i la
promoció de l’esport en la nostra localitat. Els clubs, els esportistes mereixedors
d’aquests  premis  s’han de  convertir  en  referent  i  model  per  a  la  joventut,
afavorint el seu perfeccionament en orde a aconseguir un major nivell en un
proper futur.

Secció primera. Activitats que es premien.

Apartat 1r.

Es concediran els guardons de la Gala de L’esport de Cocentaina a:

1. A l’esportista promesa

Aquella  persona,  menor  d’edat,  que  haja  destacat  pel  seu,  treball,  esforç,
dedicació  i  èxits,  en  l'esport  que  practica,  al  llarg  de  la  temporada
immediatament anterior a la concessió dels guardons.

2. Al millor esportista

Aquella persona que haja destacat per la seua trajectòria, treball, dedicació  i
mèrits  esportius,  en  l'esport  que  practica,  al  llarg  de  la  temporada
immediatament anterior a la concessió dels guardons.

3. Al club/entitat esportiu/va

Aquell col·lectiu de persones que haja destacat per la seua trajectòria, treball,
dedicació  i mèrits esportius, en l'esport que pràctica, al llarg de la temporada
immediatament anterior a la concessió dels guardons.

4. Al col·laborador esportiu

Aquella persona que haja dedicat grans esforços, il·lusió i treball al llarg de la
seua vida a l’esport.
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5. A l’esportista veterà

Aquella persona que haja destacat per la seua trajectòria, treball, dedicació  i
mèrits esportius, en l'esport que pràctica al llarg de la seua vida esportiva.

6. A l’escola esportiva

Aquella escola esportiva que destaque pel seu treball en la promoció esportiva
de base en la seua disciplina.

Apartat 2n

Menció especials als mèrits esportius

De manera excepcional i sempre que el jurat ho estime oportú podrà concedir
la menció al Mèrit Esportiu a aquella persona que per la seua dedicació, títols
esportius, exemple i foment de l'esport haja destacat en la seua modalitat.

Apartat 3r

Quedaran exclosos com a candidats  als  indicats  guardons  les  persones que
realitzen  qualsevol  treball  en  la  regidoria  d’esports  de  l’ajuntament  de
Cocentaina  com a  conseqüència  del  lloc  de  treball  que  ocupen,  ja  que  es
considera un treball realitzat en funció de la seua professió. Aquestes persones,
podrien optar a premis per la seua llavor que realitzaren particularment o per
l'esport que practiquen.
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Secció segona. Configuració de les nominacions i votació.

Apartat 1r

La  Regidoria  d’Esports  de  l’Ajuntament  de  Cocentaina,  a  través  de  la
Coordinació  d’Esports,  farà arribar  a  tots  els  membres que formen part  del
Consell Local d’Esports, un correu electrònic i una plantilla per tal de que els
clubs i entitats realitzen les seues nominacions.
Els  membres  del  Consell  Local  d’Esports  de  Cocentaina  faran  arribar  a  la
Coordinació d’Esports les seues propostes a través del format oficial, i a cada
una de les propostes caldrà adjuntar un currículum esportiu que arreplegarà
obligatòriament els punts que es detallen a l’annex 1.

Apartat 2  n

La  Regidoria  d’Esports  de  l’Ajuntament  de  Cocentaina,  a  través  de  la
Coordinació d’Esports  tindrà les funcions d’estudiar,  valorar  i  classificar  cada
una de les nominacions fetes pels membres del Consell Local d’Esports, tractant
sempre de respectar al màxim les categories que els clubs han donat a cada
nominació. Tot canvi haurà de ser motivat.
El  Consell  Local  d’Esports  es  reunirà  en  assemblea  general.  La  Regidoria
d’Esports de l’Ajuntament de Cocentaina, per mitjà de la Coordinació d’Esports,
haurà  fet  arribar,  prèviament,  amb  antelació  suficient,  cada  una  de  les
propostes i currículums esportius als membres del Consell Local d’Esports.
Els membres del Consell Local d’Esports hauran estudiat amb temps la història
esportiva dels esportistes, entitats candidates i emetran en votació a mà alçada
per  a  confeccionar  la  llista  de  guardonats.  Cada  un  dels  membres  podran
emetre un únic vot per categoria.
Seran guardonades aquelles nominacions que obtinguen la majoria simple dels
vots dels presents (sempre i quan hi haja quòrum en l’assemblea del Consell
Local d’Esports).
En cas d’empat es realitzaria una segona votació. Si persistira l’empat es faria
valdre el vot de qualitat del president de l’assemblea general del Consell Local
d’Esports o persona en la que haja delegat.

Apartat 3r

La  resolució  de  les  dites  nominacions  quedarà  exposada  en  els  mitjans  de
comunicació locals amb la suficient antelació per a la seua completa divulgació. 
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Secció tercera. Entrega de premis.

Apartat 1r

Una vegada coneguda la resolució de l’assemblea, i proclamats els guardonats,
es procedirà a l'entrega de premis a la Gala de l’Esport.

Secció quarta. Disposició transitòria.

Apartat 1r

Qualsevol circumstància que no estiga reflectida en aquestes normes per no
haver-se previst, quedarà subjecta a la interpretació de la Regidoria d’Esports
de  l’Ajuntament  de  Cocentaina i  la  Coordinació  d’Esports,  havent  d’informar
aquesta a l’assemblea general del citat òrgan.  
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Nominacions Clubs/Entitats

1. A l’esportista promesa

2. Al millor esportista

3. Al millor equip

4. Al col·laborador esportiu

5. A l’esportista veterà

6. A l’escola esportiva

7. Menció especial al mèrit esportiu
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ANNEX 1

Per a complimentar aquest full cal tindre en compte els següents punts:
• Cada club podrà fer una nominació en cada una de les categories. No és precís fer una

nominació en cada una de les categories.
• Cada una de les nominacions que es faja haurà d’acompanyar-se amb un currículum

esportiu que arreplegue els punts indicats.

A l’esportista promesa

• Dades personals
o Nom i cognoms: 
o Data de naixement: 
o Domicili: 
o Telèfon: 

• Dades esportives
o Esport que practica: 
o Club en el que milita: 

• Mèrits esportius de la temporada en vigor: 

• Mèrits esportius de temporades anteriors:

Al millor esportista

• Dades personals
o Nom i cognoms: 
o Data de naixement: 
o Domicili: 
o Telèfon: 

• Dades esportives
o Esport que practica: 
o Club en el que milita: 

• Mèrits esportius de la temporada en vigor: 

• Mèrits esportius de temporades anteriors:

A l’esportista veterà

• Dades personals
o Nom i cognoms: 
o Data de naixement: 
o Domicili: 
o Telèfon: 

• Dades esportives
o Esport que practica: 
o Club en el que milita: 

• Mèrits esportius de la temporada en vigor: 
• Mèrits esportius de temporades anteriors:
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Al col·laborador esportiu

• Dades personals
o Nom i cognoms: 
o Data de naixement: 
o Domicili: 
o Telèfon: 

• Dades esportives
o Esport que practica: 
o Club en el que milita: 

• Mèrits esportius de la temporada en vigor: 

• Mèrits esportius de temporades anteriors:

A la millor escola esportiva

• Dades de l’entitat:
o Denominació: 
o Persona de contacte: 
o Domicili: 
o Telèfon: 

• Dades esportives
o Esport que practica: 
o Categoria en el que milita: 

• Mèrits esportius de la temporada en vigor: 

• Mèrits esportius de temporades anteriors:

Al millor equip

• Dades de l’entitat:
o Denominació: 
o Persona de contacte: 
o Domicili: 
o Telèfon: 

• Dades esportives
o Esport que practica: 
o Categoria en el que milita: 

• Mèrits esportius de la temporada en vigor: 

• Mèrits esportius de temporades anteriors:
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