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FULL DE MÈRITS DISTINCIÓ PER VOTACIÓ POPULAR 2018 
 

DADES  DE LA PERSONA QUE PRESENTA LA CANDIDATURA  
Nom: DNI: 
Adreça: 
Població:  Codi Postal: 
Correu electrònic:  
Telèfon fix: Telèfon mòbil : 
 

DADES  DE LA PERSONA PROPOSADA PER AL RECONEIXEMENT  
Nom: DNI: 
Adreça: 
Població:  Codi Postal: 
Correu electrònic:  
Telèfon fix: Telèfon mòbil : 
 

1. Requisits . 
 

Es podrà proposar qualsevol persona major de 18 anys, vinculada al món de l’esport 
local, que s’hagi destacat per la dedicació, treball, aportació, direcció, col·laboració o 
qualsevol altra vessant que es pugui considerar positiva a nivell esportiu.  
 

2. Explicació raonada de la vostra proposta . 
 

Podeu afegir un currículum i tot allò que considereu oportú que pugui servir per valorar la 
candidatura.  
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2. Fases i terminis per al desenvolupament de les v otacions a la distinció per votació 
popular. 
 
La proposta dels nominats es farà mitjançant la presentació de Candidatures a nivell popular 

a traves de la pàgina “Montcada Participa”. 

Desenvolupament:  

− del 3 al 30 d’abril de 2018:   Presentació de candidatures 

− del 2 al 14 de maig de 2018:  Avaluació per part del jurat de les candidatures 

presentades. 

− del 15 al 30 de maig de 2018:   Primera fase de votació de candidatures. (totes les 

candidatures que compleixin els requisits) 

− del 1 al 15 de juny de 2018:  Segona fase de votació. (les tres candidatures més 

votades. En cas d’empat la classificació serà “ex-aequo”). 

Nota.-  Si durant el període de votació d’aquesta fase es produeix un empat per al primer 

lloc la classificació final serà establerta pel Jurat del Premis Esportius.  

 

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, 
accepto el tractament informatitzat de les anteriors dades personals, que s’incorporen a un fitxer automatitzat de 
titularitat de l’Institut Municipal d’Esports i Lleure, amb la finalitat de realitzar una correcte gestió de la meva 
proposta i de la informació de la ciutadania que participa en processos d'acció i participació ciutadana.  
En qualsevol moment, podré exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les 
dades mitjançant escrit dirigit a l’Institut Municipal d’Esports i Lleure de Montcada i Reixac. 
He llegit i accepto les bases que regulen la present candidatura   
 

Montcada i Reixac a, ____    de ____________  de  2018 
Signatura 
 
 
DNI:………………………… 

 


