BASES REGULADORES PER A L’ATORGAMENT DE PREMIS DE
LA NIT DE L’ACTIVITAT FÍSICA I DE L’ESPORT DE MARTORELL
1. OBJECTE DELS PREMIS
Aquests premis tenen per objecte reconèixer anualment diversos àmbits de l’activitat física i de
l’esport en el marc de la Nit de l’Activitat Física i de l’Esport.
Aquests premis es referiran a l’any natural anterior i estan organitzats per la Regidoria d’Esports
de l’Ajuntament de Martorell.
Tots els premis tenen un sentit simbòlic i els premiats rebran un guardó

2. MODALITATS
Els premis s’estableixen en els següents apartats:
Premi Reconeixement al patrocinador de l’any
Aquest apartat vol premiar el suport econòmic aportat durant l’any anterior a activitats o accions
de promoció de l’activitat física i esportiva.
Premi pioners de l’esport
Aquest apartat vol reconèixer la tasca de les persones que amb la seva dedicació van impulsar els
inicis de l’activitat física i esportiva o han contribuït a donar-los un nou impuls al nostre municipi
en qualsevol de les vessants, com a esportista, tècnic, directiu o patrocinador.
En aquest apartat es premiaran com a màxim dues persones.
Premi Dirigents de l’esport
Aquest apartat vol premiar aquells dirigents de l’esport actius que amb la seva funció i dedicació
han contribuït al sosteniment o al desenvolupament de l’activitat física i esportiva.
En aquest apartat es premiaran un màxim de dos dirigents.
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Premi a la millor organització d’esdeveniments esportius
Aquest apartat vol premiar l’organització d’un esdeveniment extraordinari que hagi contribuït a la
promoció de la pràctica de l’activitat física i esportiva, l’organització de la qual hagi estat
destacada.
En aquest apartat s’atorgaran un màxim de dos premis i no es podrà atorgar dos anys consecutius
per la mateixa activitat.
Premi Reconeixement al centre educatiu
Aquest apartat vol premiar el centre educatiu de Martorell que hagi realitzat accions durant l’any
anterior d’integració de l’activitat física i esportiva en l’àmbit del seu projecte educatiu anual i/o
per la realització d’activitats físiques i esportives tant en horari lectiu com extraescolar.
En aquest apartat s’atorgaran un màxim de dos premis i no es podrà atorgar dos anys consecutius
per la mateixa activitat.
Premi a l’activitat física i l’esport inclusius
Aquest apartat vol premiar esportistes o entitats que practiquen o promouen l’activitat física i
l’esport per a persones amb capacitats diverses, físiques, psíquiques, sensorials o que pateixen
malaltia mental per accions que destaquin pel seu esforç, dedicació i/o consolidació de l’esport
inclusiu al nostre municipi i/o que contribueixin a la seva difusió.
També es podran reconèixer accions de formació i difusió directament relacionades amb l’activitat
física i l’esport inclusiu.
En aquest apartat s’atorgaran un màxim de dos premis.

Premi a l’activitat física i l’esport per a la cohesió social
Aquest apartat vol premiar entitats i persones que desenvolupen les seves activitats promovent
l’activitat física i l’esport orientades a propiciar àmbits i espais relacionals que de forma explícita
potenciïn la cohesió social.
En aquest apartat s’atorgaran un màxim de dos premis.
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Premi a la promoció de la igualtat d’oportunitats per a l’accés i la practica d’activitats
física i esportiva
Aquest apartat vol premiar entitats i persones que desenvolupen les seves activitats promovent i
facilitant l’accés a la practica de l’activitat física i l’esport eliminant les barreres que generen
desigualtats a determinades persones o col·lectius per raó de gènere.
En aquest apartat s’atorgaran un màxim de dos premis.
Premi a l’activitat física i l’esport saludables.
Aquest apartat vol premiar entitats i persones que desenvolupen les seves activitats promovent
l’activitat física i l’esport orientades a la millora de la salut i a la lluita contra el sedentarisme.
En aquest apartat s’atorgaran un màxim de dos premis
Premi Valors de l’esport
Aquest apartat vol premiar les accions, comportaments o actituds de persones, clubs, equips,
esportistes i seccions esportives que destaquin pel seu valor ètic o moral en el marc dels valors
positius de l’activitat física i de l’esport.
També es podran reconèixer accions o iniciatives directament relacionades amb l’activitat física i
l’esport del municipi, amb els seu esportistes o institucions.
En aquest apartat s’atorgaran un màxim de dos premis.
Premi a l’esportista de l’any
Aquest apartat vol premiar el practicant d’activitat física i esportiva que millor representi el conjunt
de dimensions i valors reconeguts a les diferents modalitats dels presents premis.
En aquest apartat s’atorgaran un màxim de dos premis i no es podrà atorgar dos anys
consecutius.
Premi d’honor
Aquest apartat es reserva a la concessió directa a proposta del jurat quan concorrin
circumstàncies especials en persones o institucions que pels seus actes, accions o decisions es
considerin mereixedores d’aquesta distinció excepcional.
Aquest premi d’honor, en el cas de persona física, es podrà lliurar a títol pòstum i referent a la
temporada esportiva anterior.
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3. PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES
La convocatòria dels premis es farà mitjançant resolució de la presidència del Patronat.
El termini de presentació de les candidatures es fixarà en la corresponent convocatòria anual, que
serà com a mínim de 30 dies naturals a comptar des de la data de la convocatòria.
La convocatòria estarà oberta a qualsevol persona física i/o jurídica que vulgui presentar la seva
pròpia candidatura o la d’altres candidats per a qualsevol de les modalitats dels premis.
Així mateix, els tècnics de la regidoria d’esports hi podran incorporar la candidatura d’aquells
esportistes, entitats o persones que no hi figuren entre les candidatures presentades i que es
consideri que recullen els mèrits suficients per optar als premis convocats.
Les candidatures es formalitzaran amb la documentació que es trobarà al web municipal o a les
oficines d’atenció a l’usuari del Patronat.
Les candidatures es podran presentar de dues formes:
En format paper a qualsevol de les oficines d’atenció a l’usuari del Patronat.
De forma telemàtica a la seu electrònica del Patronat o mitjançant correu electrònic a l’adreça
esports@martorell.cat
Es farà difusió d’aquesta convocatòria al tauler d’edictes de l’Ajuntament i al tauler d’anuncis del
Patronat, la premsa, al web municipal i a Ràdio Martorell.
4. EL JURAT
El jurat estarà format per:


President: El President del Patronat o regidor/a en qui delegui



Vocals:
o
o
o
o



El regidor/a d’Esports o persona en qui delegui
El director del Patronat
El coordinador de la Regidoria d’Esports
Un màxim de 4 membres independents de reconegut prestigi en l’àmbit de
l’esport i/o de la informació esportiva

Secretari: Un tècnic de la regidoria d’esports
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Anualment la regidoria d’esports proposarà la composició d’aquest jurat que es designarà en
l’acord de convocatòria.
El jurat estarà assistit per l’estructura tècnica de la regidoria d’esports.
Els acords seran presos per majoria simple.
El vot és indelegable i haurà de ser emès al final de les deliberacions personalment per cada
membre del jurat.
El jurat dels premis podrà sol·licitar a les candidatures tota aquella ampliació d’informació o
documentació acreditativa que consideri oportuna. Així mateix, podrà demanar assessorament
tècnic quan ho consideri.
Els premis són de caràcter simbòlic i no preveuen cap tipus de remuneració econòmica.
El veredicte del jurat serà inapel·lable.
El jurat tindrà la facultat per interpretar les bases d’aquest premis i resoldre qualsevol aspecte que
no hi estigui previst.
El jurat, en una primera reunió, valorarà l’admissió de candidatures i determinarà els finalistes de
cada una de les modalitats, amb la nominació d’un màxim de quatre finalistes per modalitat i
premi.
Els finalistes, als quals es comunicarà la seva nominació, hauran d’assistir a l’acte de lliurament.
Els nominats que no resultin premiats rebran un element distintiu i de reconeixement dels seu
mèrits com a candidats finalistes.
El jurat pot deixar deserta qualsevol de les modalitats si al seu criteri cap dels candidats
presentats reuneix els mèrits suficients per ser mereixedor del premi o no s’hi han presentat
candidatures

5. LLIURAMENT DELS PREMIS
El premis es lliuraran durant la celebració de la gala de la Nit de l’Activitat Física i de l’Esport. En
l’acord de convocatòria es fixarà el lloc i la data de celebració, que preferentment serà el dia 6
d’abril, data en què es commemora anualment el Dia Internacional de l’Esport per al
Desenvolupament i la Pau.
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