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Dijous, 4 de maig de 2017

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Consell Comarcal de l'Alt Penedès

EDICTE d'aprovació de les bases i de la convocatòria

La Junta de Govern del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, en sessió del dia 20 d'abril de 2017,  va aprovar les bases 
del Torneig  Comarcal  de  Futbol7  -  Copa Penedès  TV –  Gran Premi  CCAP  amb la  col·laboració  de  Penedès  TV 
mitjançant la gestió de l'Associació per la Promoció de l'esport, així com la fitxa d'inscripció.

S'exposa al públic l'anunci de les Bases durant el període de vint dies hàbils, als efectes de reclamacions, mitjançant la  
seva publicació en el tauler d'anuncis de la seu electrònica del CCAP, d'acord amb allò que estableix l'apartat 2 de 
l'article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny,  pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens 
locals de Catalunya. Així mateix, si transcorregut el termini assenyalat no es presenten al·legacions, les bases quedaran 
elevades a definitives. En cas contrari, caldrà acordar si s'estimen o no les al·legacions.

Igualment,  va aprovar la convocatòria de presentació de sol·licituds, si  bé condicionada al fet  que no es presentin 
reclamacions o al·legacions contra les bases. El termini per a la presentació de sol·licituds serà del 15 de maig al 2 de 
juny de 2017, ambdós inclosos, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana del CCAP.

El text de les bases és el següent:

BASES ESPECÍFIQUES QUE REGULEN EL TORNEIG COMARCAL DE FUTBOL7 -  COPA PENEDÈS TV – GRAN 
PREMI  CCAP,  ORGANITZAT  PEL  CONSELL  COMARCAL  DE  L'ALT  PENEDÈS  AMB  LA  COL·LABORACIÓ  DE 
PENEDÈS TV MITJANÇANT LA GESTIÓ DE L'ASSOCIACIÓ PER LA PROMOCIÓ DE L'ESPORT.

1. Objecte.

El Torneig Comarcal de Futbol 7 (categoria infantil) s'emmarca dins de la política del Consell Comarcal de l'Alt Penedès 
(CCAP) de foment  d'activitats  esportives entre els joves de la  comarca de l'Alt  Penedès i  té  el  recolzament  de la 
Federació Catalana de Futbol.

El Consell Comarcal de l'Alt Penedès organitza el Torneig Comarcal de Futbol 7- Copa Penedès TV- Gran Premi CCAP 
amb la col·laboració de Penedès TV i l'Associació per a la Promoció de l'Esport que participa en el desenvolupament i 
gestió del torneig.

El Torneig Comarcal de Futbol 7 (categoria infantil) es celebrarà els dies 1 i 2 de juliol de 2017.

En l'edició d'enguany és l'Ajuntament de La Granada qui acull aquest torneig comarcal cedint l'ús de les instal·lacions 
esportives municipals.

2. Normativa del Torneig.

Aquestes bases específiques regulen la preparació i el desenvolupament del Torneig Comarcal de Futbol 7 (categoria 
infantil).

2.1. Equips Participants.

Podran  sol·licitar  la  participació  en  el  TORNEIG  COMARCAL  DE  FUTBOL  7  CATEGORIA  INFANTIL  el  equips 
representatius dels  municipis  de la  comarca de l'Alt  Penedès,  formats per jugadors empadronats  a cada municipi. 
Queden exclosos els clubs federats.

2.2. Jornada, terreny de joc i material de competició.

• Les jornades esportives de Futbol 7 es disputaran els dies 1 i 2 de juliol de 2017.

• Els horaris i els grups es determinaran per sorteig, una vegada es tanquin les inscripcions.

• El Torneig Comarcal de Futbol 7 tindrà lloc a la zona esportiva de La Granada.
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• Els equips seran els responsables de portar en cada partit, el material necessari i reglamentari per tal de que es pugui 
dur a terme.

2.3. Jugadors.

• Hi poden participar amb l'autorització dels seus pares o tutors, tots els nens/es fins a la categoria infantil. És a dir, els 
nascuts a partir de l'1 de gener de 2003.

•  L'Ajuntament  del  municipi  és el  responsable  de confirmar  l'acceptació  dels  pares o tutors  mitjançant  el  formulari 
d'inscripció.

• Aquesta és una categoria catalogada d'infantil per la Federació Catalana de Futbol.

• Els equips estaran formats per un màxim de 20 jugadors (en casos especials es pot augmentar aquesta quantitat).

• Els jugadors representaran a un nucli  urbà o barri dels municipis de la comarca de l'Alt  Penedès, fet que hauran 
d'acreditar amb un certificat d'empadronament lliurat per l'Ajuntament del municipi.

• Dos o més municipis poden formalitzar un equip, sempre que compleixin amb els punts anteriors.

•  Com  a  excepció,  l'organització  es  reserva  el  dret  de  decidir  sobre  la  participació  de  nens/es  que  no  estiguin 
empadronats al municipi, sempre que es trobin en situacions especials.

2.4. Normativa dels equips.

• La competició és per equips municipals, que s'enfrontaran a nivell comarcal.

• Els jugadors utilitzaran el mateix dorsal al llarg de tot el torneig.

• Els equips hauran de disposar de roba esportiva representativa del municipi per a tots els nens/es i d'una farmaciola 
amb productes bàsics.

2.5. Normativa esportiva.

• La quantitat de jugadors que disputaran un partit serà de 6 jugadors de camp més 1 porter (7).

• Cada partit tindrà una única part de 25 minuts.

• Cada equip podrà disposar d'un temps mort o temps tècnic, d'un minut per partit.

• Es podran fer els canvis que es desitgin (en nombre i quantitat), sol·licitant-ho anteriorment a l'àrbitre i sempre que la 
pilota estigui aturada o fora del terreny de joc.

• Les targetes grogues no són acumulatives.

• Una targeta vermella directa, comportarà un mínim d'un partit de sanció pel jugador o tècnic. El Comitè de Competició 
valorarà la infracció, per tal d'avaluar si és mereixedora d'una sanció més llarga, que podria arribar a significar fins i tot, 
l'expulsió del torneig.

Primera fase:

• Els grups es faran per sorteig en la seu del Consell Comarcal de l'Alt Penedès i amb participació dels representants 
dels municipis que ho desitgin.

• La primera fase serà pel sistema de lliga. Els punts es repartiran de la següent forma: Equip guanyador: 3 punts; equip 
perdedor: 0 punts i en cas d'empat: 1 punt per a cada equip.

• Segons la classificació de la primera fase, els equips es dividiran per categories (A, B, C, D, E,...). A partir d'aquí, es 
jugaran quarts, semifinals i finals.

• La classificació de cada grup es determinarà segons els següents criteris:
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- Punts sumats.

- Diferència de gols a favor i en contra.

- Més gols marcats.

- Menys gols encaixats.

- Enfrontaments directes entre equips implicats.

-  Equip que més gols ha marcat en un partit. Si continua l'empat, l'equip que més gols ha marcat en el segon partit i 
consecutivament.

- En cas de continuar l'empat es llençarà una tanda de tres penals per equip fins definir la classificació.

Segona fase:

• Les confrontacions seran a eliminació directa.

• En cas d'empat, es procedirà a realitzar una tanda de 3 penals per equip. Si persisteix l'empat, la tanda serà d'un penal 
alternatiu fins que un dels dos equips guanyi (no podran repetir els jugadors fins haver fet un llançament cada membre 
de l'equip. El porter es podrà canviar a cada llançament).

2.6. Tècnics.

Els tècnics dels equips participants en el Torneig Comarcal de Futbol 7 (categoria infantil), hauran de ser majors d'edat i,  
com a  responsables  dels  esportistes  participants  al  llarg  dels  dos  dies  de  torneig,  hauran  de  tenir  la  capacitació 
necessària per a instruir-los en els principis fonamentals de la tècnica i la tàctica del futbol 7, conduir i acompanyar  
l'equip durant la pràctica esportiva i garantir la seguretat dels esportistes, així com la d'aplicar, en cas necessari, els  
primers auxilis. Caldrà que estiguin en possessió de la titulació esportiva i/o acadèmica adequada i hauran de complir 
els requisits establerts a  la Llei  Orgànica 1/1996,  de 15 de gener de protecció jurídica del  menor (LOPJM),  en la 
redacció donada per l'article 1.8 de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i  
a l'adolescència i què fan referència a que aquests professionals no han estat condemnats per sentència ferma per cap 
delicte  contra la llibertat  i  indemnitat  sexual  o el  tràfic  de persones,  compliment necessari  i  preceptiu  per a poder 
desenvolupar les seves tasques professionals amb els menors.

3. Inscripcions i documentació.

3.1. Inscripcions.

• Per a poder participar en aquest torneig, els municipis interessats hauran de presentar el següents documents a 
l'Oficina d'Atenció Ciutadana del Consell Comarcal:

• Full d'inscripció correctament complimentat.

• Llista amb els noms i cognoms dels nens/es que hi participen, signat per l'Ajuntament del Municipi confirmant que tots 
ells/elles estan empadronats al seu municipi.

• Fotocòpia del D.N.I o fulla del llibre de família del nen/a.

• Fotocòpia de la fitxa federativa de la Federació Catalana de Futbol o dels Jocs Escolars (JESPE) dels jugadors que 
participin en aquestes competicions. Per a la resta de participants cal aportar fotocòpia de la targeta sanitària de tots els 
nens/es.

El preu de la inscripció és de 242 EUR per equip (IVA inclòs), amb la possibilitat que els jugadors puguin participar en el  
torneig i disposar al llarg del cap de setmana de l'ús gratuït de la piscina municipal.

• La data màxima per la conformitat de la participació és del 15 de maig al 2 de juny de 2017.

• La data màxima per la presentació de tota la documentació és el 16 de juny de 2017. C
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• La setmana del 19 de juny de 2017 el Consell Comarcal de l'Alt Penedès girarà un rebut amb l'import de la inscripció, 
al compte de l'ajuntament inscrit.

• El dijous 22 de juny de 2017 es farà el sorteig dels grups a la seu del Consell Comarcal de l'Alt Penedès.

• No podrà participar cap equip que no hagi presentat tota la documentació en el termini previst.

3.2. Assistència sanitària.

Els jugadors que participin a les competicions de la Federació Catalana de Futbol federats o que participin en els Jocs 
Escolars (JESPE), disposaran d'una assegurança mèdica en col·laboració amb la Federació Catalana de Futbol i el 
Consell Esportiu corresponent, els quals l'hauran d'acreditar. Els equips són els responsables d'informar a la resta de 
jugadors, de com han d'actuar en el cas de necessitar assistència sanitària. Aquesta informació l'han de donar abans de 
la inscripció del jugador en el torneig. Els organitzadors i col·laboradors no són responsables de l'assistència sanitària.

3.3. Responsabilitat civil.

• Els organitzadors i col·laboradors del torneig, disposen de la corresponent assegurança de responsabilitat civil.

• Els organitzadors i col·laboradors del torneig, no es fan responsables dels objectes personals que es puguin perdre o 
dels que es faci un ús incorrecte.

4. Protecció de dades.

Totes les parts tractaran les dades de caràcter personal de forma confidencial i seran incloses en un fitxer del Consell 
Comarcal de l'Alt Penedès per la finalitat per a la qual són recollides, i s'adoptaran las mesures necessàries per evitar la 
seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d'acord amb la normativa aplicable i la Llei Orgànica 15/1999 
del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel 
qual  s'aprova el Reglament de Mesures de Seguretat de Fitxers que contenen dades personals,  en el nivell  que li 
correspongui.

D'acord  amb  allò  que  estableix  l'article  5  de  la  LOPD,  els  peticionaris  i  participants,  autoritzen  expressament  el 
tractament de les dades personals demanades a través de la fitxa d'inscripció d'aquestes bases i la seva documentació 
annexa, com també de les que aquestes generin.

Els peticionaris i participants autoritzen la cessió de dades a tercers, sempre i quan totes les parts preservin la seva 
intimitat, d'acord amb la normativa que regula la Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Els peticionaris i participants autoritzen expressament, que es recullin o captin imatges i veu i concedeixen al Consell  
Comarcal de l'Alt Penedès el dret de fer servir, reproduir, distribuir al públic, mostrar i presentar públicament (inclòs per 
Internet, xarxes socials) les imatges; eximint-lo i alliberant-lo de tot reclam i responsabilitat.

Els  peticionaris  i  participants  autoritzen  expressament  la  cessió  d'imatges  i  veu  a  Penedès  TV  per  a  la  seva 
retransmissió.

Els peticionaris i participants podran exercir el seus drets d'accés, rectificació i cancel·lació, en els termes establerts en 
la legislació vigent, dirigint-se a l'Oficina d'Atenció Ciutadana del Consell Comarcal de l'Alt Penedès.

Vilafranca del Penedès, 24 d'abril de 2017
El president, Francesc Olivella Pastallé

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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