
La Junta de Govern Local de l’ajuntament de Móra d’Ebre, en sessió de 30 de setembre  de 2019, 

ha aprovat les Bases per a la concessió de distincions esportives a la IV Festa de l’Esport Local de 

Móra d’Ebre i la següent convocatòria: 

 

“ 1. INTRODUCCIÓ 
 
La Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Móra d’Ebre organitza la VI Festa de l’Esport Local 
que tindrà lloc el 29 de novembre de 2019 a La Llanterna Teatre Municipal amb la col·laboració 
de les entitats esportives de la població.  
 
La VI FESTA DE L'ESPORT LOCAL és un acte de reconeixement social, que pretén premiar 
l’esforç de les persones implicades en l’esport al nostre municipi, ja siguin esportistes, entitats, 
tècnics, o altres persones relacionades amb el món de l’esport local. 
 
2 . MODALITATS 
 
I.- RECONEIXEMENT A ESPORTISTES LOCALS: 
En aquesta modalitat es realitzarà un reconeixement als esportistes de Móra d’Ebre que hagin 
destacat durant la temporada 2018-2019. El reconeixement es farà per a totes les disciplines 
esportives, incloent l’esport federat, escolar o de lleure.  
 
Qui podrà participar en aquesta modalitat? 
En aquesta modalitat podrà participar un@ esportist@ de la població representant qualsevol de 
les entitats esportives locals de Móra d’Ebre, o també un@ esportist@ de Móra d’Ebre que 
practiqui esport en un club d’una altra localitat degut a que no n’hi hagi cap de la seva 
especialitat a la població. A més, també podrà presentar la seva candidatura qualsevol 
esportist@ per lliure, és a dir, sense representar cap entitat, tot i que en aquests casos es 
valorarà la trajectòria esportiva del candidat.  
 
II.- RECONEIXEMENT A EQUIPS LOCALS: 
En aquesta modalitat es realitzarà un reconeixement als equips de Móra d’Ebre que hagin 
destacat durant la temporada 2018-2019. 
 
Qui podrà participar en aquesta modalitat? 
 
En aquesta modalitat pot participar un equip local representant qualsevol de les entitats 
esportives de Móra d’Ebre. 
 
III.- RECONEIXEMENT A ENTITATS ESPORTIVES LOCALS – TÈCNIC/A / DIRECTIU/VA 
En aquesta modalitat es realitzarà un reconeixement a les entitats esportives de Móra d’Ebre per 
l’esforç realitzat durant la temporada 2018-2019 o al tècnic/a i /o directiu/va que hagi destacat en 
la promoció del seu esport.  
 
Qui podrà participar en aquesta modalitat?  
En aquesta modalitat, podran participar totes aquelles entitats esportives de Móra d’Ebre que 
estiguin registrades a l’Ajuntament de Móra d’Ebre i tots aquells/es tècnics/ques i/o directius/ves  
que per la seva trajectòria hagin tingut una implicació rellevant en el seu club. També podran 
participar-hi empreses dedicades al món de l’esport que es trobin al municipi de Móra d’Ebre. 

 
IV .- RECONEIXEMENT A MILLOR TRAJECTÒRIA ESPORTIVA VITAL: 
En aquesta modalitat es realitzarà un reconeixement als esportist@s de Móra d’Ebre que hagin 
destacat al llarg de la seva vida pel seu compromís amb l’esport. El reconeixement es farà per a 
totes les disciplines esportives, incloent l’esport federat o de lleure.  
 
Qui podrà participar en aquesta modalitat? 



En aquesta modalitat podrà participar un/a esportist@ de la població representant qualsevol de 
les entitats esportives locals de Móra d’Ebre, o també un/a esportist@ de Móra d’Ebre que 
practiqui esport en un club d’altra localitat degut a que no n’hi hagi cap de la seva especialitat a 
la població. A més, també podrà presentar la seva candidatura qualsevol esportist@ per lliure, és 
a dir, sense representar cap entitat, tot i que en aquests casos es valorarà la trajectòria esportiva 
del candidat/a.  
 
IV.- RECONEIXEMENT PÒSTUM: 
S’escollirà una persona que hagi tingut una trajectòria professional reconeguda en la pràctica, difusió o 
promoció de l’esport a Móra d’Ebre, si s’escau.  
 
3.-PERÍODE D’INSCRIPCIONS 
El període per inscriure’s per a participar als premis de la VI Festa de l’Esport Local serà del 18 d’octubre 
al  4 de novembre de 2019. 
 
Les inscripcions es presentaran mitjançant un MODEL NORMALITZAT de sol·licitud que estarà disponible 
en la web municipal. El seu contingut s’ajustarà a allò previst en l’art. 66 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en el registre electrònic de 
l’Ajuntament de Móra d’Ebre o bé presencialment a les oficines de l’ajuntament. 
 
Les sol·licituds podran anar acompanyades de tota aquella informació sobre la candidatura proposada en 
què es fonamenten els seus mèrits. 
 
La presentació de la sol·licitud comporta l’acceptació de les presents bases. 
 
4.-VOTACIONS 
A la pàgina de Facebook oficial de l’Ajuntament de Móra d’Ebre: 
https://www.facebook.com/ajuntamentdemoradebre es podrà consultar informació sobre la trajectòria de 
cada esportist@ participant, així com totes les dades referents a la VI Edició de la Festa de l’Esport. 
 
També es farà difusió de les candidatures a través de Ràdio Móra d’Ebre SER Catalunya i a través de  
pàgina web de l’Ajuntament. 
 
En cas que hi hagi un gran nombre de candidatures, es farà una preselecció prèvia. 
 
Valoració del Jurat: 
 
1.- El jurat estarà compost pels següents membres: 
 
-L’Alcalde de  Móra d’Ebre, o persona en qui delegui. 
-Regidora d’Esports de Móra d’Ebre. 
-Un representant de cada entitat esportiva de Móra d’Ebre que estigui registrada a l’Ajuntament de Móra 
d’Ebre.  
-Un membre de la delegació esportiva de Ràdio Móra d’Ebre Cadena Ser. 
 
2.- Els membres del jurat no podran valorar esportistes que pertanyin a la entitat la qual representen, és a 
dir, la valoració mitja de l’esportist@ es realitzaria entre la resta dels membres del jurat. 
 
3.- El jurat valorarà diversos aspectes per a la puntuació de cada esportist@ i podrà sol·licitar tota aquella 
ampliació d’informació o documentació acreditativa que consideri oportuna. Entre altres es valorarà:  
 
- La disciplina esportiva en la qual participa l’esportist@.  
- Els mèrits obtinguts durant la temporada 2018/2019. 
- La trajectòria esportiva fins al moment.  
- El reconeixements obtinguts fora del municipi. 
 
4.- El jurat es reserva el dret a resoldre qualsevol circumstància no prevista en les bases, així com 
interpretar-les. 
 



Els premis s’atorgaran a les persones i entitats que a judici del jurat es consideren mereixedores en cada 
una de les modalitats i àmbits referits. Tanmateix es podrà declarar deserta aquella o aquelles modalitats 
en què es consideri que no concorren suficients mèrits per atorgar el premi.. 
 
5. -PROTECCIÓ DE DADES 
En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de Caràcter 
Personal, s’informa a la persona interessada que les dades facilitades seran incloses en un fitxer propietat 
de l’ajuntament de Móra d’Ebre, amb la finalitat de mantenir les dades d’agenda i contactes de 
l’ajuntament. Per exercir els vostres drets d’accés, cancel·lació i oposició en els termes establerts en la 
legislació vigent, podeu adreçar escrit a l’ajuntament de Móra d’Ebre, plaça de Baix, 1, 43740 Móra d’Ebre 
o bé  a l’adreça electrònica moradebre.cat  
 
La persona interessada autoritza l’ajuntament de Móra d’Ebre a cedir des d’aquest  moment les seves 
dades personals per a la seva utilització en les finalitats exposades. Així  mateix, S’autoritza a l’ajuntament 
de Móra d’Ebre a donar publicitat i difondre, per qualsevol mitjà i per temps indefinit, el seu nom o 
denominació i les seves imatges com a candidat/a al premi. 
 
ANNEX 
Amb la sol·licitud, degudament emplenada, s’ha d’acompanyar la següent documentació:  
 
 Fotografia del candidat/a. 
 Si representa a una entitat esportiva de Móra d’Ebre. (fitxa federativa, carnet de soci,...)  
 Resum trajectòria esportiva del candidat/a. 
 Altra documentació que consideri adient. (mencions diaris, diplomes d’assistència,...)” 
 
 
 

Móra d’Ebre, (document signat electrònicament al marge) 
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