BASES DE LA VINTENA SEGONA EDICIÓ DELS PREMIS AL
MÈRIT ESPORTIU DE LA CIUTAT DE VALÈNCIA 2021
PRIMERA. OBJECTE DE LES BASES
Estes bases tenen com a finalitat regular la concessió de la vintena segona
edició dels Premis al Mèrit Esportiu de la Ciutat de València, de manera que es
reconeguen els millors resultats esportius aconseguits durant l’any 2021, així com la
labor en favor de l’esport, realitzats per les entitats, els esportistes valencians i les
esportistes valencianes o que hagen desenvolupat la seua labor a València.
SEGONA. ÀMBITS I MODALITATS DELS PREMIS
Se’n convoquen les modalitats següents en diferents àmbits:
Àmbit d’esport de competició oficial i alt nivell. La finalitat és premiar els resultats
aconseguits per la participació d’esportistes i clubs de la ciutat de València en la seua
participació en les competicions oficials de màxim nivell:








A l’esportista més destacat.
A l’esportista més destacada.
A l’esportista amb discapacitat més destacat.
A l’esportista amb discapacitat més destacada.
A l’equip o club esportiu més destacat.
Al fet esportiu o millor resultat a escala internacional.
A la trajectòria esportiva més destacada.

Àmbit de l’esport en edat escolar. La finalitat és recompensar la participació de joves
esportistes menors de 16 anys que més hagen destacat en les competicions en edat
escolar i reconéixer les entitats que més es preocupen per la promoció de l’esport en
este àmbit:







A l’esportista en edat escolar més destacat.
A l’esportista en edat escolar més destacada.
A l’esportista en edat escolar amb discapacitat més destacat.
A l’esportista en edat escolar amb discapacitat més destacada.
A l’equip o club esportiu en edat escolar més destacat.
A l’entitat, associació o centre educatiu que més suport haja donat a l’esport en
edat escolar.
Àmbit de l’esport popular. La finalitat és premiar la participació ciutadana i el suport en
l’organització dels esdeveniments esportius populars que se celebren a la ciutat i als
seus barris:






A l’esportista més destacat en l’àmbit de l’esport popular.
A l’esportista més destacada en l’àmbit de l’esport popular.
A la trajectòria esportiva més destacada en l’àmbit de l’esport popular.
A l’equip o club esportiu més destacat en l’àmbit de l’esport popular.
A l’entitat, associació o col·lectiu que més suport haja donat a l’esport popular.

1

Àmbit de voluntariat esportiu. La finalitat és reconéixer la labor que desenvolupa de
forma altruista el col·lectiu del voluntariat esportiu a la ciutat de València:




Al voluntari esportiu més destacat.
A la voluntària esportiva més destacada.
A l’entitat, associació o col·lectiu que més suport haja donat al moviment del
voluntariat esportiu a la ciutat de València.
Altres àmbits relacionats amb l’esport:


Al mitjà de difusió que més i millor haja donat suport i difós la realitat esportiva
de la ciutat.

Al millor article o reportatge periodístic.

A l’entitat no esportiva que més decididament haja donat suport a l’esport de la
ciutat.


A l’entitat esportiva que més haja promogut la igualtat de gènere en la pràctica
de l’activitat física i l’esport a la ciutat.
Premi Amorós1 al Mèrit Esportiu Ciutat de València:
Es tracta d’un premi amb menció especial que es concedix a una persona física per a
reconéixer la labor desenvolupada per l’esport a la ciutat de València.
TERCERA. REQUISITS DE LES PERSONES PREMIADES

3.1 Per a la concessió dels premis següents:
A l’esportista més destacat, a l’esportista més destacada, a l’esportista amb
discapacitat més destacat, a l’esportista amb discapacitat més destacada, a
l’esportista en edat escolar més destacat, a l’esportista en edat escolar més
destacada, a l’esportista en edat escolar amb discapacitat més destacat, a l’esportista
en edat escolar amb discapacitat més destacada, a l’esportista popular més destacat,
a l’esportista popular més destacada, a la trajectòria esportiva més destacada en
l'àmbit de l'esport d'alt nivell, a la trajectòria esportiva més destacada en l'àmbit de
l'esport popular, a l’equip o club esportiu més destacat i a l’equip o club esportiu en
edat escolar més destacat, serà condició primera que es tracte d’esportistes
valencians i valencianes, residents o que militen en clubs de la ciutat; i en el cas dels
equips i clubs, que siguen valencians que tinguen la seu i desenvolupen la seua
activitat a la ciutat de València.
3.2 Respecte al premi al fet esportiu o millor resultat a escala internacional, aconseguit
individualment o col·lectivament, es tindran en compte aquells que superen l’àmbit
nacional i busquen una projecció internacional de la ciutat de València.
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Francesc Amorós i Ondeano (València 1770 – París 1848), pedagog i militar valencià, és conegut internacionalment
per ser un dels fundadors de l’educació física moderna. A Francesc Amorós i Ondeano li són deguts, per exemple, els
primers passos decidits i sistemàtics per a introduir l’educació física en el programa de les escoles primàries. La
gimnàstica amorosiana s’ha practicat fins fa poques dècades a l’escola, a l’institut i a l’exèrcit.
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3.3 Respecte al premi a l’entitat que més suport haja donat a la igualtat de gènere en
l’esport, es tindran en compte les entitats que hagen desenvolupat projectes a la ciutat
de València.
3.4 Els premis següents:
- Al mitjà de difusió que més i millor haja donat suport i difós la realitat esportiva de la
ciutat de València.
- Al millor article o reportatge realitzat en qualsevol mitjà de difusió, referit a l’esport a
la ciutat.
- A l’entitat no esportiva que més decididament haja donat suport a l’esport del
municipi.
- Premi Amorós al Mèrit Esportiu,
no quedaran circumscrits a la realitat local sinó que, al contrari, queden oberts a l’àmbit
nacional i internacional.
QUARTA. PROPOSTES
Podran formular les propostes de concessió dels premis les federacions
esportives legalment constituïdes, els clubs i la resta d’entitats esportives, altres
entitats no esportives però vinculades a l’esport, els mitjans de difusió, esportistes en
actiu, així com esportistes ja retirats de les grans competicions, universitats, col·legis
professionals, associacions de gestors, i tots ells valencians o valencianes, o vinculats
a l’esport a la ciutat com a garantia de coneixement de la seua realitat esportiva.
Així mateix, l'organisme autònom Fundació Esportiva Municipal, a través del
seu Servici Esportiu, podrà presentar propostes de concessió de premis, de
conformitat amb els suggeriments que la ciutadania pot fer-hi arribar per correu
electrònic a l’adreça <premisesportvalencia@fdmvalencia.es>.
CINQUENA. SOL·LICITUDS
Les sol·licituds es presentaran per mitjà d’instància, el contingut de les quals
s’ajustarà al que preveu l’article 66 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, dirigides a l’Alcadia de València,
preferentment en el registre electrònic de l’Ajuntament de València o en qualsevol dels
registres o oficines previstos en l’article 16 de la llei esmentada.
El termini de presentació serà de quinze dies hàbils comptadors a partir de
l’endemà de la publicació d’estes bases en el tauler d’edictes electrònic de
l’Ajuntament de València.
Les sol·licituds han d’anar acompanyades d’un dossier sobre la candidatura
proposada en què es fonamenten els seus mèrits.
La presentació de candidats i candidates comporta l’acceptació d’estes bases.
SISENA. JURAT
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El jurat estarà constituït pels membres següents:
Presidència:
Regidora d'Esports de l'Ajuntament de València.
Vocalies:
Secretària autonòmica de Cultura i Esport.
Diputat Provincial d'Esports.
Dos periodistes, un a proposta de l’Associació Professional de Periodistes
Esportius i un altre a proposta de la Unió de Periodistes Valencians.
Un/a president/a de les federacions esportives.
Un/a president/a d’un club esportiu de la ciutat.
Un/a esportista valencià destacat o amb vinculació a la ciutat, ja retirat de l’alta
competició.
Secretaria:
El secretari de la corporació, o funcionari o funcionària amb titulació superior en
qui delegue.
El director gerent de l'organisme autònom Fundació Esportiva Municipal, atés
que, segons els estatuts, actua com a oficina tècnica del Servici d'Esports de
l'Ajuntament de València, assistirà a les reunions del jurat, en qualitat d’assessor
tècnic, amb veu però sense vot.
Totes les persones premiades seran triades pel jurat entre els candidats i les
candidates que es presenten en forma i data, a excepció del Premi Amorós al Mèrit
Esportiu de la Ciutat de València, que el triarà directament la Junta de Govern Local a
proposta de la regidora d'Esports.
SETENA. ATORGAMENT
El jurat es reserva el dret a resoldre qualsevol circumstància no prevista en les
bases, així com a la seua interpretació.
Els premis s’atorgaran a les persones i entitats que a judici del jurat se’n
consideren mereixedores, en cada una de les modalitats referides
.
A judici del jurat, quan hi concórrega més d’una persona o entitat amb mèrits
semblants per a obtindre un dels premis podran concedir-se ex aequo.
Atés el caràcter educatiu i de promoció de l'esport en edat escolar i amb la
finalitat de poder reconéixer el treball a un major nombre de joves esportistes, el jurat
podrà concedir, només en este àmbit, (a l'esportista en edat escolar més destacat, a
l'esportista en edat escolar més destacada, a l'esportista en edat escolar amb
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discapacitat més destacat, a l'esportista en edat escolar amb discapacitat més
destacada i a l'equip o club esportiu en edat escolar més destacat) un premi com a
màxim (trofeu commemoratiu) i dos esments (esment plata i esment bronze) en
aquells casos que s'opte al reconeixement per resultat esportiu.
El jurat podrà declarar deserta aquella o aquelles modalitats en què considere
que no concorren en la persona candidata prou mèrits per a atorgar el premi.
La decisió del jurat s’emetrà al llarg de l’any 2022, amb caràcter d’inapel·lable, i
serà elevada a la Junta de Govern Local, per delegació de l’Alcaldia, per a la seua
aprovació per mitjà de l’acord corresponent; els resultats es publicaran en el web
municipal, <www.valencia.es> i en el tauler d’edictes electrònic.
HUITENA. PREMI
El premi consistirà en un trofeu en què constarà, a més de l’escut i el logotip de
l’Ajuntament, el nom de la persona o l’equip guanyador, l’any d’edició i la modalitat
pels quals s’atorga el premi.
NOVENA. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
L'Ajuntament de València es compromet a complir amb la normativa en matèria
de tractament de dades de caràcter personal (Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre,
de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i Reglament UE
2016/679), i a garantir la corresponent seguretat, confidencialitat de les dades de
caràcter personal als quals pogueren tindre accés o anaren sotmesos a tractament,
com a conseqüència de les activitats en el marc de la present convocatòria.
No obstant l'anterior, les entitats que formulen sol·licituds de participació en la
present convocatòria es responsabilitzen del compliment de la normativa de protecció
de dades i de drets a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, en relació a les
persones que proposen per a l'atorgament de premis amb la finalitat que el seu nom i
imatge puguen ser difosos per l'Ajuntament de València i la Fundació Esportiva
Municipal en internet i altres mitjans de comunicació, en el cas que resulten
beneficiàries d'algun dels premis que s'estableixen en les presents bases.
Informació sobre el tractament de dades en la present convocatòria:
Persona Responsable del tractament Identitat:
Ajuntament de València.
Adreça: Plaça de l'Ajuntament, 1, 46002 València
Telèfon: 963 52 54 78
Contacte de la Delegació de Protecció de Dades (DPD): oficinadpd@valencia.es
Finalitat del tractament
L'Ajuntament de València tractarà les dades amb la finalitat de realitzar les gestions
administratives corresponents a la present convocatòria.
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Termini de conservació de les dades
Les dades personals proporcionades es conservaran durant tot el temps en què
aquest expedient romangua en tramitació i/o en resolució de procediments derivats.
No obstant això, posteriorment, les dades podran ser conservats, en el seu cas, amb
finalitats d'arxiu d'interès públic, recerca científica i històrica o fins d'estadística.
Base de legitimació per al tractament de dades
La base legal per al tractament de les dades és l'article 6.1.c) i e) del Reglament
General de Protecció de dades (RGPD) 2016/679 UE (obligació legal i interès públic);
la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, la Llei 2/2011, de 22
de març, de l'esport i l'activitat física de la Comunitat Valenciana i la Llei 38/2003,
General de Subvencions i normativa de desenvolupament.
Cessió de dades
Algunes dades de les persones beneficiàries dels premis podran ser publicades en
Internet i altres mitjans de comunicació per a la seua difusió.
Fora dels casos indicats, les dades facilitades no se cediran a terceres persones, tret
que seguen comunicades a les entitats públiques o privades, a les quals siga
necessari o obligatori cedir-los per a poder realitzar la gestió, així com en els supòsits
previstos, segons Llei.
Drets en matèria de protecció de dades
•Té dret a obtenir confirmació sobre si a l'Ajuntament de València s'estan tractant
dades personals que el concerneixen, o no.
•Podrà accedir a les seves dades personals, així com sol·licitar la rectificació dels
quals siguen inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seua supressió quan, entre altres
motius, les dades ja no siguem necessaris per als fins que van ser recollits.
•En determinades circumstàncies podrà sol·licitar la limitació del tractament de les
seues dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa
de reclamacions.
•En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació
particular, podrà oposar-se al tractament de les seues dades. En aquests supòsits
l'Ajuntament de València deixarà de tractar els mateixos, excepte per motius legítims
imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
•Per a exercitar els seus drets podrà formular una sol·licitud davant qualsevol dels
punts de registre d'entrada de l'Ajuntament, davant la seu electrònica d'aquest, així
com en l'adreça de correu electrònic oficinadpd@valencia.es.
Podrà, igualment, formular reclamacions davant l'Oficina de la Delegació de Protecció
de Dades Personals de l'Ajuntament, per qualsevol dels canals indicats en el punt
anterior, així com davant l'Agència Espanyola de Protecció de dades.
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DESENA. PUBLICACIÓ
Esta convocatòria es publicarà per mitjà d’anunci en el tauler d’edictes
electrònic, en el web de l’Ajuntament de València, <www.valencia.es>, en la pàgina
web de l'organisme autònom Fundació Esportiva Municipal, <www.fdmvalencia.es>, i
en els mitjans de comunicació en què l'organisme autònom té espais informatius
contractats.
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