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ANUNCI

La Junta de Govern Local de data 29 d’octubre de 2020, va aprovar les Bases i la convocatòria per a 
la concessió de Premis a l’esportista o esportistes més destacats del municipi, pels seus mèrits 
esportius aconseguits durant l’any 2019, atorgats per l’Ajuntament de Bigues i Riells i que 
seguidament es transcriuen:

1.-Objecte de la convocatòria.

L’objecte de la convocatòria és premiar econòmicament a l’esportista o esportistes més destacats del 
municipi, pels seus mèrits esportius aconseguits durant l’any 2019.
 
2.-Beneficiaris

Poden optar al premi tots els esportistes empadronats a Bigues i Riells a 1 de gener de 2020 que 
practiquin qualsevol disciplina esportiva individual, independentment de la seva categoria o edat. 

3.-Formalització de les propostes.

Els esportistes interessats hauran de presentar una candidatura, mitjançant model normalitzat que es 
podran descarregar de la pàgina web de l’Ajuntament, que inclou una relació dels mèrits esportius 
assolits durant l’any 2019. Aquest document de formalització de candidatura s’haurà de lliurar al 
registre d’entrada de l’Ajuntament fins el 27 de novembre de 2020. 

4.-Dotació pressupostària.

La quantitat assignada total és de 2.000,00 euros, amb càrrec a la partida 337.48007 del pressupost 
municipal vigent. Es podran premiar una, dues o tres candidatures, amb les quantitats que determini 
el jurat mitjançant el seu veredicte, seguint el següent patró:

 1 premi únic: 2.000 euros
 2 premis iguals de 1000 euros cadascun.
 3 premis igual de 666,37 euros cadascun
 1 primer premi de 1000 euros i 2 segons premis de 500 euros.
 1 primer premi de 1000 euros, 1 segon premi de 600 i 1 tercer premi de 400 euros.
 Qualsevol altra distribució fonamentada i argumentada pel jurat.

L’Ajuntament de Bigues i Riells es reserva la facultat de divulgar els mèrits esportius del beneficiari 
que han suposat la concessió d’aquest premi.
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Per contra, el beneficiari es compromet a fer visible durant la seva activitat esportiva de competició i al 
llarg de 2021 el logotip de l’Ajuntament, sempre i quan les característiques i la normativa específica 
de l’esport que practica ho facin possible. També es compromet a anunciar a través de les seves 
xarxes socials en cas que les utilitzi, el suport rebut per part de l’Ajuntament de Bigues i Riells.

5.-Atorgament.

El premi l’atorgarà el jurat constituït expressament per a l’ocasió, que serà convocat per la regidoria 
d’esports de l’Ajuntament de Bigues i Riells.

6.-Composició del jurat.

El jurat estarà format per:
 3 persones residents o vinculades al municipi i que per la seva trajectòria personal o 

professional tinguin un coneixement profund de l’esport en general i de la realitat esportiva 
municipal en particular, escollides i convocades per la regidoria d’esports de l’Ajuntament de 
Bigues i Riells.

 El regidor d’esports de l’Ajuntament o la persona en qui delegui.
 El tècnic de joventut i esports.
 El secretari – interventor de la corporació.

El jurat es reunirà a l’Ajuntament al llarg del mes de novembre i haurà de decidir per unanimitat quina 
o quines són les candidatures premiades i la distribució del premi. El seu funcionament s’ajusta a la 
normativa vigent pel que fa al funcionament dels òrgans col·legiats de l’administració. 

7.-Veredicte. 

El veredicte del jurat es farà públic a la pàgina web de l’Ajuntament, podent fer-se difusió també a 
través de les xarxes socials i altres mitjans municipals.  Un cop emès el veredicte, es comunicarà a la 
persona o persones premiades la data i el lloc en el qual es farà el lliurament del premi.

8.-Revocació.

La concessió del premi al mèrit esportiu podrà ser revocada quan s’acreditin fets que posin de 
manifest conductes del beneficiari contràries als valors fonamentals i a l’esperit de l’esport. 
La revocació del premi suposa el retorn de la dotació econòmica i la pèrdua dels beneficis de 
publicitat i divulgació derivats de l’article 4 d’aquestes bases. També implica el compromís de no 
exhibir cap mena de logotip, símbol, escrit ni cap altre element del tipus que sigui que pugui donar a 
entendre que es rep alguna mena de suport de l’Ajuntament de Bigues i Riells.”

Signat electrònicament, a Bigues i Riells, a sota, en la data que figura a la signatura.
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