AREA DE SERVEIS PERSONALS
SERVEI D’ESPORTS

BASES GENERALS REGULADORES DE LA COL·LABORACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE
SABADELL MITJANÇANT APORTACIONS DE DISTINCIONS ESPORTIVES O TROFEUS.
PRIMER.- Objecte
L’objecte d'aquestes bases generals és la regulació del procediment que cal seguir per a l’atorgament dels
trofeus que es lliuraran en les competicions esportives d’interès social en funció de la valoració de les sol·licituds
que es presentin.
SEGON.- Sol·licituds
El regidor d’Esports podrà resoldre successivament les sol·licituds d’atorgament de trofeus quan es consideri
convenient.
Poden presentar sol·licituds les persones físiques o jurídiques, publiques o privades que promoguin propostes
relacionades amb la realització d’activitats esportives. Els interessats hauran de presentar una sol·licitud
d’atorgament subscrita per la presidència, la gerència o per qui tingui conferida representació de l‘entitat o
associació en la que entre d’altres dades s’indiqui:
a)
b)
c)
d)

El nombre de trofeus sol·licitats
Les activitats a realitzar amb la seva programació.
Les finalitats d’interès social o promoció de l’esport.
El nombre de participants.

Això no obstant, l’Ajuntament podrà demanar als sol·licitants l’ampliació de la informació facilitada.
L’esmentada sol·licitud podrà formalitzar-se mitjançant la utilització del formulari elaborat a tal efecte i que es
facilitarà al Servei d’Esports de l’Ajuntament de Sabadell.
La documentació s’haurà de presentar a qualsevol dels registres generals de l’Ajuntament.
TERCER.- Valoració de les sol·licituds
Les sol·licituds presentades seran estudiades i valorades pel Regidor d’Esports en funció de:
a)
b)
c)
d)

L’interès general o transcendència de l’activitat a realitzar.
La iniciativa de l’entitat en l’impuls i difusió de l’esport.
El nombre de destinataris a qui va adreçada l’activitat.
Els recursos econòmics de que disposi el sol·licitant.

Realitzada la valoració i en funció del nombre de sol·licituds presentades i del nombre de trofeus disponibles, el
Regidor d’Esports realitzarà l’atorgament, en el seu cas, dels trofeus que corresponguin.
QUART.-. Obligacions dels adjudicataris
Els adjudicataris hauran de recollir els trofeus adjudicats al lloc estipulat i dins del termini fixat per l’Ajuntament
de Sabadell, signant el corresponent rebut de recollida i acceptació o, si s’escau, el conveni corresponent.

Els adjudicataris hauran de fer constar en la publicitat l’expressió “Amb el suport de l’Ajuntament de Sabadell” i el
logotip.
Els adjudicataris, els quals accepten les bases i el seu compliment, no podran fer cap tipus d’operació comercial
amb els trofeus atorgats i hauran de destinar-los a l’ús fixat a les esmentades bases, derivant-se en cas contrari
les responsabilitats legals corresponents.
CINQUÈ.- Divulgació i coneixement general
Als efectes de garantir la igualtat i la concurrència l’Ajuntament divulgarà de forma periòdica el contingut
d’aquestes bases.

