ALFONSO LÓPEZ LÓPEZ
Director de l'àrea esports, cultura, educació i
joventut
19/04/2021

FIRMADO POR

XVII CONCURS “TROBA LA MASCOTA” DEL MES DE L'ESPORT
2021
BASES
Exposició motius
L'Ajuntament d'Almussafes té com a prioritat el foment de l'esport en la població, sobretot,
en la infància i l'adolescència, així com el suport a les associacions esportives en la seua
tasca de col·laboració amb la vida saludable de la població, a través de les seues
activitats i el foment de l'esport base.
Entre les activitats que organitza l'Ajuntament en aquest sentit es troba el Mes de l'Esport,
en el qual les associacions esportives organitzen activitats relacionades amb la seua
activitat, i es realitzen esdeveniments conjunts per a donar a conéixer, incentivar i
fomentar la pràctica de l'esport.
Enguany, a causa de la situació provocada per la crisi sanitària derivada de la Covid’19, la
programació d'activitats es veu molt minvada. Encara així, és voluntat de l'Ajuntament que
es realitze qualsevol activitat que permeta el compliment de les normes i mesures
establides per les autoritats sanitàries en relació amb la pandèmia provocada per la
Covid’19.
Entre elles es troba el Concurs que al llarg dels últims anys es realitza per a triar la
mascota que simbolitzarà el Mes de l'Esport, i que es col·locarà en els diferents suports
(cartelleria, tríptics, etc.) d'aquest, per ser de participació individual, no realitzar-se en acte
multitudinari i englobar a tot l'alumnat dels centres educatius de la població i empadronats
en el municipi, a més de les escoles de les entitats esportives.
1. Objecte del Concurs
Constitueix l'objecte d'aquesta convocatòria fomentar la pràctica de l'esport i la vida
saludable a través de l'exercici físic, atorgant uns premis pel disseny de la mascota del
Mes de l'Esport.
El concurs constarà de tres categories:
- Primer, segon i tercer premi
- 9 accèssits
Les bases del concurs estaran a la disposició de qui les sol·licite en la web de
l'Ajuntament d'Almussafes (www.almussafes.net) i en el Pavelló Municipal.

AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES

Código Seguro de Verificación: LDAA L79Y UKZV QUR9 YUDE

bases valencià rect - SEFYCU 2651811
La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://almussafes.sedipualba.es/

Pág. 1 de 4

ALFONSO LÓPEZ LÓPEZ
Director de l'àrea esports, cultura, educació i
joventut
19/04/2021

FIRMADO POR

2. Participants
Podran participar en el concurs tots els alumnes dels centres educatius i de les entitats
esportives d'Almussafes, així com els empadronats en el municipi que cursen estudis de
primària i secundària.
La participació en el concurs suposa acceptar la totalitat de les bases.
Els tutors legals dels els participants premiats declaran no estar incursos dins de l'article
13 de la LGD 2013, així com no tindre deutes amb la SS, AT i Ajuntament.
3. Participació i inscripcions
Els participants entregaran els seus dibuixos en el mateix centre escolar en el qual cursen
estudis si és de la localitat, en el Pavelló Poliesportiu Municipal o en el Centre
d'Informació Juvenil.
La presentació de l'esbós suposarà la inscripció, i haurà de presentar-se de la forma
següent:
• No estaran signats per la part del dibuix
• En el dors es farà constar el nom i cognoms, adreça, data de naixement, telèfon de
contacte i col·legi en el qual cursa els estudis.
El termini de presentació dels dibuixos serà des de l'endemà de publicació d'aquestes
bases fins al 31 de maig.
4. Característiques
Els dibuixos de les mascotes proposades hauran de tindre les següents característiques:
• Tema relacionat amb l'esport
• Serà un dibuix d'una sola cara, en un format de paper amb una grandària màxima de
29,7 x 21 cm i mínim de 15 x 21 cm.
• El dibuix es podrà realitzar per qualsevol procediment, excepte “pastís”, de manera que
la reproducció tipogràfica no oferisca dificultat.
• Podran presentar-se un màxim de 2 dibuixos per participant
5. Premis
S'adjudicaran els següents premis:
• Primer premi: un diploma acreditatiu atorgat per l'Ajuntament i una bicicleta de
muntanya, valorada en 250€
• Segon i tercer premi: un diploma acreditatiu atorgat per l'Ajuntament i material esportiu,
valorat en 100€ cadascun
• 9 accèssits (tres per cadascun dels cicles de primària) valorats en 30€ cadascun
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6. Finançament
Per a la totalitat dels premis es destinaran un màxim de 720 euros amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 3410.481.01 del pressupost del 2021.
7. Jurat
L'elecció dels dibuixos guanyadors es realitzarà per votació del Consell Municipal
d'Esports en el qual estan representades totes les associacions esportives de la localitat,
en la reunió posterior a la finalització de presentació dels treballs realitzats.
8. Criteris de valoració
El Consell Municipal d'Esports tindrà en compte, entre altres, els següents criteris:
- Originalitat.
- Representació de tots els esports.
- Dibuixos que continguen simbologia intrínseca de la localitat d'Almussafes.
- Adaptació del dibuix a serigrafia i publicacions en xarxa.
- Equitat en la representació per cicles educatius dels participants.
9. Resolució del concurs i lliurament de premis
9.1 La decisió del Consell Municipal d'Esports serà inapel·lable i es plasmarà en l'acta de
la sessió del mateix en la qual es realitze la votació.
9.2 El Consell Municipal d'Esports elevarà el resultat a l'òrgan municipal competent
perquè s'adopte la resolució definitiva
9.3 Les propostes guanyadores es faran públiques en la web municipal i mitjançant una
exposició que es realitzarà en el Pavelló Municipal durant el mes de juny.
9.4 L'acte de lliurament de premis es realitzarà conforme ho permeta la normativa
sanitària vigent.
10. Justificació
La subvenció en espècie queda justificada en el lliurament dels premis, pel motiu de que
l'Ajuntament és responsable directe de la compra dels materials a entregar als
seleccionats.
11. Altres consideracions
11.1 El dibuix guanyador serà utilitzat en diferents accions publicitàries del “MES DE
L'ESPORT”
11.2 Els treballs premiats passaran a ser propietat de l'Ajuntament d'Almussafes. Els no
premiats podran ser retirats del 21 al 28 de juny de 2021 en el Pavelló Poliesportiu
Municipal. Transcorregut aquest termini, s'entendrà que es renuncia a qualsevol dret
sobre els dibuixos.
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12. Publicitat
Una vegada aprovades, el text íntegre de les bases es remetrà a la Base de dades
Nacional de Subvencions (*BDNS) per a la seua publicació, quedant exposades les
mateixes en els edificis municipals, en el tauler d'anuncis i en la seua pàgina web
www.almussafes.net.
L'acord de concessió d'aquestes, juntament amb les dades de les persones beneficiàries,
es remetrà a la *BDNS i seran publicades en el Tauler d'anuncis i en la pàgina web de
l'Ajuntament.
En compliment de l'obligació imposada per l'art. 33 del RD 828/2013, de 25 d'octubre en
relació amb l'art. 3 apartat 2 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, TRLCSP, l'Ajuntament
inclourà en declaració anual que efectua a la Delegació d'Hisenda la subvenció que s'ha
concedit.
13. Protecció de dades
En cumpliment de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades
personals i garantia dels drets digitals de caràcter personal, les dades de caràcter
personal i la informació facilitada pels sol·licitants seran incorporades i tractades en un
fitxer informatitzat del qual és responsable l'Ajuntament d'Almussafes, la finalitat del qual
és facilitar la gestió administrativa que li és pròpia. El participant podrà en tot moment, i de
conformitat amb la legislació vigent, exercir els seus drets d'accés, rectificació i
cancel·lació per mitjà de sol·licitud dirigida a l'Ajuntament, Àrea d'Esports, Cultura,
Educació i Joventut.
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