EDICTE
ASSUMPTE: APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA I DE LES BASES PER A LA
CONCESSIÓ DELS RECONEIXEMENTS ALS ESPORTISTES MENORQUINS
DESTACATS DURANT L'ANY 2017
Feim públic que el Consell Executiu del Consell Insular de Menorca, en sessió
ordinària de dia 20 de novembre de 2017, va adoptar el següent acord
Primer.- Aprovar les bases per a la concessió dels reconeixements als esportistes
menorquins destacats de l'any 2017, que es transcriuen a continuació com a annex.
Segon.- Aprovar simultàniament la convocatòria corresponent, que es regirà per les
bases esmentades en el punt anterior, establint com a termini de presentació de
propostes el 18 de gener de 2018.
Tercer.- Publicar l’edicte corresponent en el BOIB.
ANNEX
BASES QUE REGEIXEN LA CONCESSIÓ DELS RECONEIXEMENTS DEL CONSELL INSULAR
DE MENORCA A ESPORTISTES MENORQUINS CORRESPONENTS A L’ANY 2017
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El Consell Insular de Menorca vol reconèixer valors com l'esforç, la constància i el sacrifici de tots els
esportistes que dia a dia treballen per aconseguir ser millors esportistes i al mateix temps millors
persones, així com fer valer aquest tipus de comportaments i posar-los com a exemple a la resta de la
societat menorquina.
D'altra banda, aquest reconeixement no va destinat, només, als esportistes que destaquen en l’esport
d’elit, sinó també als esportistes de totes les categories, ja que, com a responsables de l’Esport per a
l’Edat Escolar, volem fer-nos ressò de la feina diària que fan els esportistes en edat escolar per seguir
millorant.
Així idò, el Consell Insular de Menorca ha acordat convocar els reconeixements als esportistes,
equips i clubs menorquins destacats de l'any 2017.
PRIMER. OBJECTIUS
1. Reconèixer als esportistes menorquins la seva dedicació i implicació en la pràctica esportiva.
2. Reconèixer els millors resultats en les competicions d’àmbit nacional, europeu i mundial.
3. Reconèixer la participació a les fases balears dels esportistes menorquins en edat escolar.
4. Reconèixer els millors resultats a les fases balears dels esportistes menorquins en edat escolar.
SEGON. TIPUS DE RECONEIXEMENT I REQUISITS
La proposta dels reconeixements als esportistes menorquins 2017 es divideix en tres blocs:
A) Reconeixements als esportistes menorquins i a les entitats menorquines destacats en l’esport per a
l’edat escolar.
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B) Reconeixements als esportistes menorquins i a les entitats menorquines destacats en l’esport
d’elit.
C) Reconeixements als esportistes i a les entitats esportives de Menorca que destaquin per la seva
trajectòria, la seva funció social i la divulgació científica, i a les entitats esportives de Menorca que
hagin fomentat el treball en valors de l’esport per a l’edat escolar.
Els reconeixements es donaran als esportistes quan:
- Siguin de Menorca o s’hagin format en un club de Menorca com a mínim tres anys, i hagin obtingut
un resultat en una competició individual.
- Siguin de Menorca o s’hagin format en un club de Menorca com a mínim tres anys i hagin obtingut
un resultat en una competició d’equips amb un equip/club/selecció fora de Menorca.
Els reconeixements es donaran a un club quan:
- El club sigui de Menorca i hagi obtingut un resultat en un esport d’equip en una competició d’equip.
- El club sigui de Menorca i hagi obtingut un resultat d’equip/club/selecció en un esport individual.
A) Reconeixements als esportistes menorquins i a les entitats menorquines destacats en
l’esport per a l’edat escolar
Pel que fa al primer bloc, es tracta de reconèixer el mèrit de tots els esportistes o equips menorquins
en les categories de l’Esport per a l’Edat Escolar.
Requisits:





Haver nascut a Menorca o haver-se format en un club de Menorca com a mínim durant tres
anys.
Haver participat en les fases balears de l’Esport per a l’Edat Escolar de 2017.
Haver obtingut medalla en les fases balears de l’Esport per a l’Edat Escolar de 2017.
No haver estat sancionat pel comitè de competició de les fases balears de l’Esport per a
l’Edat Escolar de 2017.

B) Reconeixements als esportistes menorquins i a les entitats menorquines destacats en
l’esport d’elit
Pel que fa al segon bloc, es tracta de reconèixer el mèrit de tots els esportistes i les entitats que hagin
destacat en els resultats esportius durant l’any 2017. Els resultats mínims en cada competició que es
tindran en compte són:




Campionats nacionals: Pòdium
Campionats internacionals: Participació i pòdium

Requisits:


Ser esportista menorquí o haver-se format en un club de Menorca com a mínim durant tres
anys.
 Haver participat, haver fet pòdium o haver fet campió/ona del món de 2017.
 Haver aconseguit fer medalla en la copa del món de 2017.
 Haver participat, haver fet pòdium o haver fet campió/ona d’Europa de 2017.
 Haver aconseguit medalla en la copa d’Europa de 2017.
 Haver aconseguit medalla en els campionats d’Espanya de 2017.
Requisits dels resultats:
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Han de ser resultats de la màxima categoria de l’esport corresponent (juvenil, júnior, absolut i
veterans).



Han de ser resultats obtinguts en campionats oficials, organitzats o avalats per organismes
nacionals o internacionals, que tenguin reconeixement oficial del Comitè Olímpic
Internacional, el Comitè Paralímpic Internacional o el CSD.



Els resultats s’han d’haver obtingut en competicions celebrades entre l'1 de gener i el 31 de
desembre de 2017.



Els resultats han de ser en competicions amb un mínim de cinc esportistes o cinc equips
participants (en aquest punt, s’exclouen totes les categories de veterans).



En cas d’esports individuals en els quals es participa com a equip, club o selecció, es tindran
en compte els resultats del grup.



Per comptabilitzar els resultats del grup, l’esportista ha d’estar oficialment convocat i registrat
en l’acta de la competició.

C) Reconeixements als esportistes i a les entitats esportives de Menorca que hagin destacat
per la seva trajectòria, la seva funció social i la divulgació científica, i a les entitats esportives
de Menorca que hagin fomentat el treball en valors de l’esport per a l’edat escolar
TERCER. BAREMS
Els reconeixements als esportistes menorquins de 2017 consten de sis tipus de guardons:
Diploma esportista i tècnic d’esport en edat escolar: Va dirigit a tots els esportistes i tècnics que
hagin participat en les fases balears de l’Esport per a l’Edat Escolar.
Insígnia escolar: Va dirigida a tos els esportistes que en les Fases Balears de 2017 van aconseguir
una medalla (bronze, plata o or).
Insígnia de bronze: Va dirigida a tots els esportistes que hagin aconseguit aquests resultats:
Àmbit
Nacional
Europeu

Campionat
Campionat d'Espanya
Campionat d'Europa

Resultat
3r i 2n lloc
Participació

Insígnia de plata: Va dirigida a tots els esportistes que hagin aconseguit aquests resultats:
Àmbit
Nacional
Europeu

Mundial

Campionat
Campionat d'Espanya
Campionat d'Europa

Resultat
Campio d'Espanya
2n I 3r lloc

Copa d'Europa

1r lloc

Copa del Món

Medalla

Campionat del Món
Island Games

Participació
Medalla

Insígnia d’or: Va dirigida a tots els esportistes que hagin aconseguit aquests resultats:
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Àmbit

Campionat

Resultat

Europeu

Campionat d'Europa

Campió d'Europa

Mundial

Campionat del Món

1r, 2n i 3r

Jocs Olímpics I Paralimpics

Participació, medalla

Insígnia de coure:


Dirigida a qualsevol esportista o entitat esportiva que hagi desenvolupat una tasca o gestió
rellevant, independentment d'altres mèrits aconseguits.

Aquests reconeixements s'atorgaran en els casos següents:
a) Motius històrics d'esportistes o entitats.
b) Esportistes amb discapacitats no inclosos en les reconeixements generals.
c) Altres no prevists i degudament documentats.


Dirigida a qualsevol entitat esportiva que hagi fomentat els valors educatius i socials en la
pràctica esportiva en edat escolar, durant l'any 2017.

Aquest reconeixement s’atorgarà a un club o secció esportiva, en els casos següents:
a) Programa específic per al foment dels valors educatius i socials en l'esport.
b) Programa per al foment de bones pràctiques i comportament en la pràctica esportiva a
partir de codi intern, normes internes, etc.
c) En el cas dels esports d'equip, foment de la participació de tots els seus esportistes.
La justificació del compliment d'aquests requisits s'ha de fer mitjançant la presentació d'un projecte
que inclogui les parts següents:
1 - Objectius del projecte
2 - Justificació del projecte (explicar per què es duu a terme el programa)
3 - Accions dutes a terme
4 - Tipus de seguiment de les accions (avaluacions, tests, etc.)
5 - Valoració del projecte
QUART. PRESENTACIÓ DE PROPOSTES
Poden accedir al reconeixement d’esportista o entitat esportiva de Menorca destacats en l’esport d’elit
tots els esportistes i clubs que el Consell Insular de Menorca, federacions/delegacions i ajuntaments
de Menorca proposin a partir dels criteris exposats anteriorment.
En canvi, serà el Consell Insular qui proposi els esportistes i les entitats esportives de Menorca
destacats en l’esport per a l’edat escolar, així com els esportistes i les entitats esportives de Menorca
que hagin destacat per la seva trajectòria, la seva funció social, la divulgació científica, etc.
Les sol·licituds s'han de presentar formalitzades electrònicament mitjançant el model normalitzat que
s'adjunta com a annex 1 d'aquestes bases i que es troba a la seu electrònica www.cime.es.
Facultativament i només en el cas de les persones físiques es podran presentar formalitzades
presencialment mitjançant els models normalitzats que es poden recollir a la seu del CIM a Maó i a les
oficines administratives de Ciutadella.
El període per a la presentació de sol·licituds s'especifica en la convocatòria corresponent.
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El termini màxim per presentar les propostes és el 18 de gener de 2018. Les propostes s'han de
presentar d'acord amb el model que s’adjunta a l’annex II, acompanyades de la documentació
ressenyada en el punt següent.
CINQUÈ. DOCUMENTACIÓ
La documentació que s’ha de presentar per poder concórrer a aquests reconeixements és:
* Imprès de sol·licitud d’acord amb l’annex II que s’incorpora a aquestes bases.
* Document amb caràcter d’autèntic, que acrediti els resultats esportius al·legats.
* Declaració pròpia, o expedida per l’organisme corresponent, que acrediti que la persona o entitat
està afiliada esportivament, i que no està sotmesa a cap sanció esportiva de caràcter greu o molt
greu, així com que compleix els requisits que s’especifiquen en aquestes bases (ser menorquí o amb
un mínim de 3 anys de formació esportiva a l’illa).
- Qualsevol altre document que es consideri adient.
SISÈ. COMISSIÓ TÈCNICA I TRAMITACIÓ DE L'EXPEDIENT
Es crea una comissió tècnica de seguiment i avaluació, la composició de la qual és la següent:
- la presidència, que recaurà en el conseller d’Ocupació, Projecció Econòmica, Joventut i Esports del
CIM, o persona en qui delegui
- el cap del Servei d'Esports del CIM, o persona en qui delegui
- el tècnic d'Esports del Departament d'Esports del Consell Insular de Menorca
- la secretaria, que recaurà en un/a administratiu/iva del Departament
La Comissió Tècnica de Seguiment i Avaluació s’ha d'encarregar de contrastar la veracitat de les
dades reflectides en les propostes rebudes, determinar la relació de guardonats mitjançant els barems
establerts i emetre un dictamen que servirà per atorgar els reconeixements.
Qualsevol dels reconeixements que, a criteri de la Comissió, no assoleixi els mèrits requerits en la
convocatòria podrà ser declarat desert.
Aquesta convocatòria es farà pública als mitjans informatius de l'illa.
La relació de guardonats determinada per la Comissió Tècnica es publicarà en el Butlletí Oficial de la
Comunitat Autònoma, publicació que farà els efectes de notificació.
SETÈ. LLIURAMENT DE RECONEIXEMENTS
Aquest reconeixement es farà en el marc d’un acte institucional i social, el qual es durà a terme el dia,
hora i lloc que determini el Consell Insular de Menorca.

ANNEX 1: QUADRE RESUM MÈRITS REQUERITS
Campionat / rànquing
Campionat del Món
Copa del Món
Campionat d'Europa
Copa d'Europa
Campionat d’Espanya
Campionat d'Espanya Escolar
Campionat Balear Escolar

Resultat / posició
Participació i medalla
Medalla
Participació i medalla
1r lloc
Medalla
Medalla
Medalla

ANNEX 2: MODEL DE PROPOSTA DE RECONEIXEMENT ALS ESPORTISTES O ENTITATS
ESPORTIVES DE MENORCA 2017
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Representant legal
Nom i llinatges
DNI
Càrrec
Telèfon contacte
Correu electrònic
En representació de:
Entitat
CIF
Exposa:
Resultats d’àmbit nacional

Resultats d’àmbit internacional

Per aquests motius, proposam:
Com a esportista:
Nom i llinatges
Modalitat esportiva
Club d'origen
Telèfon contacte esportista
Correu Electrònic
Com a club:
Nom del club
Modalitat esportiva
Telèfon contacte
Correu electrònic
*En el cas que l’esportista no sigui de Menorca s’ha de presentar la documentació que acrediti que ha
estat format a un club de Menorca durant un mínim de tres anys.

El secretari del Consell Executiu
Octavi Pons Castejón
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