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BASES 1ª EDICIÓ DE LES  

DISTINCIONS AL MÈRIT ESPORTIU VILA DE TEIÀ 
 

 

PRIMERA. OBJECTE DE LES BASES 

 

Aquestes  bases tenen per finalitat regular la concessió de la primera edició  de les  Distincions al Mèrit 

Esportiu Vila de Teià, de tal manera que es reconeguin els fets esportius més destacables aconseguits durant 

l’any 2011 per esportistes,  a nivell individual o per equips, a nivell col·lectiu. 

 

 

SEGONA. MODALITATS DE LES DISTINCIONS 

 

A tal efecte, es podran realitzar les següents distincions, podent quedar deserta qualsevol d’elles. 

 

     A l’esportista infantil més destacat 

   A l’esportista adult més destacat 

   A l’equip infantil més destacat 

   A l’equip adult més destacat 

  Al fet esportiu amb més repercussió. 

 A la trajectòria esportiva més destacada 

 

 

TERCERA. REQUISITS DELS ASPIRANTS A DISTINCIÓ 

 

3.1 Per la concessió  de Distinció al Mèrit Esportiu. Categoria d’esportista infantil més destacat, 

  

 serà condició imprescindible que es tracti d’esportistes empadronats o nascuts a Teià i menors 

de 16 anys. 

 

3.2 Per la concessió  de Distinció al Mèrit Esportiu. Categoria d’esportista adult més destacat, 

 

 serà condició imprescindible que es tracti d’esportistes empadronats o nascuts a Teià i a partir 

de 16 anys. 
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3.3 Per la concessió de Distinció al Mèrit Esportiu. Categoria d’equip infantil més destacat. 

 

 serà condició  imprescindible que es tracti d’un equip d’alguna entitat de Teià i que els seus 

membres siguin menors de 16 anys. 

  

 

3.4 Per la concessió de Distinció al Mèrit Esportiu. Categoria d’equip adult més destacat,  

 

 serà condició imprescindible que es tracti d’un equip d’alguna entitat de Teià i que els seus 

membres tinguin 16 o més anys. 

 

 

3.5 Per la concessió de Distinció al Mèrit Esportiu. Categoria del fet esportiu amb més repercussió,  

 

 serà condició imprescindible que el fet en qüestió estigui vinculat d’alguna manera a la població 

de Teià. 

 

3.6 Per la concessió de Distinció al Mèrit Esportiu. Categoria de trajectòria esportiva més destacada, 

 

 Serà condició imprescindible, que aquesta trajectòria ja sigui d’una persona, grup o entitat hagi 

promocionat l’esport a Teià durant els darrers anys. 

 

QUARTA.- PROPOSTES  

 

 Podran formular les propostes a Distinció al Mèrit Esportiu Vila de Teià els següents: 

 

- Entitats o clubs esportius de Teià legalment constituïts  

- Qualsevol persona física empadronada a Teià 

 

 Les propostes es presentaran mitjançant l’annex “Proposta de  Distinció  al Mèrit Esportiu Vila 

de Teià” que s’adjunta.  

 

Hauran de ser presentades al registre d’entrada de l’Ajuntament de Teià o enviades per correu electrònic 

a regidors@teia.cat fins al dia 4 de maig del 2012 

 

  

CINQUENA.- JURAT 

 

 El jurat estarà constituït pels següents membres:  

 

President/a:  

 

 Alcalde, o vocal en qui delegui. 

 

Vocals: 

 

 El regidor d’Esports 

 Un membre de l’Àrea  econòmica de la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Teià 

 Un membre de  l’Àrea de Promoció de l’Esport de la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de 

Teià. 

 Un membre de l’Àrea del Pla Estratègic de la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Teià. 

 Dos representants del Consell Municipal d’Esports i que no siguin de la mateixa entitat. 

 Un/a destacat/da esportista ja retirat/da i que estigui vinculat a Teià. 
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Cap persona podrà estar en el jurat durant dos anys consecutius a excepció de l’alcalde i el regidor 

d’Esports. 

 

SISENA.- CONCESSIÓ 

 

 El jurat es reserva el dret a resoldre qualsevol circumstància no prevista  a les bases, així com a 

la interpretació d’aquestes. 

 

 Les distincions es concediran a les persones i equips que a judici del jurat es considerin 

mereixedores d’aquestes, en cadascuna de les modalitats referides. 

 

 A judici del jurat, quan concorrin més d’una persona o club amb mèrits similars per obtenir una 

de les distincions, aquesta podrà concedir-se exaequo. 

 

 El jurat podrà declarar deserta aquella o aquelles categories en les quals consideri que no hi ha 

cap candidat/a amb els suficients mèrits per atorgar la distinció. 

 

 El veredicte es farà públic a  la Nit de l’Esport de Teià, el 2 de juny del 2012. 

 

 El veredicte del jurat serà amb caràcter inapel·lable, i serà elevat a Alcaldia per la seva 

aprovació mitjançant la corresponent resolució.  


