
L'Ajuntament  d'Almussafes,  a  través  del  Consell  Municipal  d'Esports,  aprovarà  els 
premis  a  l'esport  d'Almussafes,  per  a  totes  aquelles  persones  i  entitats  relacionades 
activament  amb  l'esport,  esportistes,  directius,  institucions,  etc.  i  es  distingisquen  o 
s'hagen  distingit  pel  desenvolupament  del  mateix  en  la  localitat  d'Almussafes, 
concorrent en ells mèrits que  ho facen mereixedor de la  distinció esportiva del nostre 
municipi.

PREMIS

S'establixen els següents premis:

1.- Millor Esportista de l'any.

2.- Millor Entitat Esportiva de l'any.

3.- A la Trajectòria Esportiva.

CANDIDATS

Podran ser candidats als premis, tots aquells que nascuts o empadronats en el municipi, 
exercisquen la seua labor i engrandiment de l'esport d'Almussafes. 

NORMES PER A LA PRESENTACIÓ DE CANDIDATS

Tots els candidats hauran de ser presentats per un club, entitat i/o associació que estiga 
donada d'alta en el  Registre Municipal de l'Ajuntament d'Almussafes, amb la següent 
documentació:

1.- Nom del club i/o candidat/a
2.- Domicili.
3.- Premi a què opta.
4.- Argumentació de la proposta.
5.- Currículum vitae esportiu de la persona i/o entitat.
6.- Dades de l'entitat que presenta els candidats.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Totes les sol·licituds hauran de realitzar-se per mitjà del  Registre d'Entrada Municipal 
de l'Ajuntament d'Almussafes, fins al 15 de Juny.
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NORMES PER A LA CONCESSIÓ

L'elecció dels premis es realitzarà en el Consell Municipal d'Esports que se celebre en el 
mes de Juny.

S'aprovaran per majoria simple.

Una  vegada  aprovats  en  el  Consell  Municipal  d'Esports,  es  publicarà  en  el  tauler 
d'anuncis  de  l'Ajuntament  d'Almussafes,  i  es  notificarà  als  guardonats,  així  com es 
formularà invitació a la Gala de l'Esport, on es farà entrega dels premis.

Les normes bàsiques per a cada un dels premis seran les següents:

1.- Premi al millor esportista de l'any.
• L'esportista haurà de ser major o haver complit els 16 anys.
• Empadronat  com a  mínim els  últims  tres  anys  complits  a  la  data  d'entrega  dels 

premis.
• No es podrà rebre el premi 2 anys consecutius.
• La valoració del currículum es realitzarà basant-se en els resultats obtinguts durant 

la present temporada.
• Podran ser valorats tots els esports reconeguts oficial o oficiosament.

2.- Premi a la millor entitat de l'any.
• L'entitat haurà d'estar inscrita en el  Registre Oficial de l'Ajuntament d'Almussafes, 

com a entitat esportiva, com a mínim 1 any abans a la data d'entrega dels premis.
• No es podrà rebre el premi 2 anys consecutius.
• La  valoració  del  currículum  es  realitzarà  basant-se  en  els  resultats  obtinguts, 

programa d'activitats  realitzat,  rellevància dels esdeveniments produïts en el club 
des d'un punt de vista competitiu i associatiu, etc.

3.- Premi a la trajectòria esportiva
• Únicament podrà rebre's el premi una vegada.
• La valoració del currículum es realitzarà basant-se en els anys de labor realitzada en 

la localitat d'Almussafes, com a entrenador, directiu, esportista, etc.

En el cas que en alguna de les modalitats no es presentaren  propostes per a la 
concessió del premi esta podria quedar deserta.

No obstant,  en  el  cas  citat  anteriorment,  el  President  del  Consell  Municipal 
d'Esports, en la mateixa sessió del mes de Juny, podrà proposar a l'esportista i/o entitat  
que considere que mereix la concessió del premi.  En este cas, deurà,  igualment,  ser 
aprovat per la majoria dels membres presents del Consell d'Esports.
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