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DEPARTAMENT: ESPORTS 
PROCEDIMENT: 

- Número: 952/2017  
- Nom: Festa de l'Esport 2017 

 
 
BASES DELS RECONEIXEMENTS DE LA FESTA SFB-ESPORTS 2017. 

 
1. OBJECTE DELS PREMIS 

Aquests premis tenen per objecte reconèixer anualment diversos àmbits de l’esport del 
municipi de Sant Fruitós de Bages, en el marc dels Benet Games. 

Aquests premis estan referits a la temporada esportiva finalitzada, ja sigui 2016-2017 o 2016 
en esports que les temporades són per anys naturals. 

 
2. MODALITATS 

Tots els premis tenen un sentit simbòlic i de reconeixement.  

Els premiats rebran una placa com a reconeixement als mèrits aconseguits durant la 
temporada esportiva anterior a la seva concessió.  

Per als premis a persones físiques, poden optar aquelles que desenvolupen o han 
desenvolupat la seva activitat en entitats esportives de Sant Fruitós de Bages i/o els 
esportistes nascuts i/o empadronats al municipi. 

Els premis s’estableixen en els següents apartats: 

a. Esportista més destacat absolut 

b. Esportista més destacada absoluta 

c. Esportista més destacat de base 

d. Esportista més destacada de base 

e. Esportista més destacat escolar 

f. Esportista més destacada escolar 

g. Millor equip o col·lectiu absolut 

h. Millor equip o col·lectiu de base 

Als apartats anteriors es valorarà el seu èxit, trajectòria o resultat durant la temporada 
objecte del premi. 

i. Tècnic/a més destacat/a. 
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 Aquest apartat vol premiar l’excel·lència de la funció de tècnic de l’esport (membres 
d’equips tècnics, jutges, àrbitres i d’altres) tant dels esports de competició, com de 
l’esport base o formatiu, valorant tant l’aspecte del rendiment esportiu, com de la 
transmissió de valors i del compromís amb l’esport. 

j. Premi al mèrit esportiu (fair play, junts podem, valors, compromís, ...). 

Aquest apartat vol premiar les accions, comportaments o actituds de clubs, equips, 
esportistes, seccions esportives o grups humans que destaquin pel seu valor ètic o 
moral en el marc dels valors positius de l’esport. 

k. Millor organització acte/activitat esportiva. 

l. Reconeixement equip o esportista individual històric. 

 
3. PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES 

Les entitats esportives del municipi i/o de fora que tinguin alguna vinculació amb el municipi, 
el Consell Esportiu del Bages, les federacions territorials o catalanes o qualsevol particular 
podran proposar la candidatura o candidatures per a qualsevol de les modalitats dels premis. 

Així mateix un cop finalitzat el termini de presentació de candidatures, l’Ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages a través de la regidoria d’esports, podrà incorporar aquells esportistes, 
entitats o persones que no hi figuren entre les candidatures presentades i que es consideri 
que recullen els mèrits suficients per optar als premis convocats. 

Les candidatures es formalitzaran mitjançant la presentació d’una instància genèrica amb la 
proposta al Registre General de l’Ajuntament de la Seu electrònica (si la proposta la fa un 
particular es podrà fer de forma presencial), amb un currículum esportiu i l’exposició detallada 
dels mèrits extraordinaris de la candidatura i del seu interès local. 

Les candidatures presentades segons el punt 2 de les bases hauran de justificar i acreditar 
l’especialitat o condició de la modalitat esportiva en què participen. El jurat es reserva la 
facultat de valorar si es dóna aquesta circumstància. El termini de presentació de les 
candidatures es fixarà en la corresponent convocatòria anual que serà aprovada per l’alcalde 
o, en el seu cas, pel regidor amb competències delegades en matèria d’esport. 

Es podran presentar candidatures fins el divendres 1 de setembre. 

El fet de presentar qualsevol candidatura implica l'acceptació total d'aquestes bases. 
 
4. EL JURAT 

El jurat estarà presidit pel Regidor d’Esports de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.  

El vot és indelegable i haurà de ser emès al final de les deliberacions personalment per cada 
membre del jurat. Els premis s’atorgaran per la Regidoria d’Esports d’acord el veredicte del 
jurat que serà inapel·lable i els membres del jurat han de mantenir en secret el veredicte. 
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El jurat tindrà la facultat per interpretar les bases d’aquests premis i resoldre qualsevol 
aspecte no previst en elles. El jurat en una primera reunió, valorarà l’admissió de candidatures 
i determinarà els finalistes de cada una de les modalitats, amb la nominació d’un màxim de 
tres finalistes per modalitat i premi. 

Composició del jurat: 

- Regidor d’esports 
- 1 representant de Ràdio Sant Fruitós 
- 2 representants de 2 entitats esportives (escollides per sorteig) 
- 1 representant d’una Ampa (serà rotatiu entre les diferents Ampas i l’ordre s’establirà 

per sorteig).  
- La tècnica d’esports (amb veu i sense vot, com a secretària) 

 
Es comunicarà als finalistes la seva nominació, els quals hauran d’assistir dins de llurs 
possibilitats a l’acte de lliurament.  

Així mateix, el jurat pot deixar deserta qualsevol de les modalitats si al seu criteri cap dels 
candidats presentats reuneix els mèrits suficients per ser mereixedor del premi. 

Excepcionalment, el jurat podrà donar com a guanyadors ex aequo quan no sigui possible 
dirimir amb total imparcialitat casos d’empat. 

5.  LLIURAMENT DELS PREMIS 

El lliurament és farà en un acte públic, que aquest 2017 serà el divendres 6 d’octubre i 
comptarà amb la presència del jurat i de tots els finalistes a excepció feta de causes de força 
major o vinculades a les obligacions esportives extraordinàries. 

 
 


