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BASES REGULADORES 

 

1. Els premis Nit de l'Esport 

L’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans convoca la Nit de l'Esport 2019 per 

reconèixer als esportistes i entitats locals que han destacat pels èxits esportius assolits 

o per la promoció que han fet de l'esport durant la temporada 2018-2019. 

2. Les modalitats de premis són: 

a) Millor esportista masculí promoció, que hagi destacat durant la temporada  en 

qualsevol disciplina esportiva federada. 

b) Millor esportista femenina promoció, que hagi destacat durant la temporada en 

qualsevol disciplina esportiva federada. 

c) Millor esportista masculí absolut, que hagi destacat durant la temporada en 

qualsevol disciplina esportiva federada. 

d) Millor esportista femenina absolut, que hagi destacat durant la temporada en 

qualsevol disciplina esportiva federada. 

e) Millor esportista masculí adaptat, que hagi destacat durant la temporada en 

qualsevol disciplina esportiva. 

f) Millor esportista femení adaptat, que hagi destacat durant la temporada en 

qualsevol disciplina esportiva. 

c) Millor esportista masculí màster, que hagi destacat durant la temporada en 

qualsevol disciplina esportiva federada. 

d) Millor esportista femenina màster, que hagi destacat durant la temporada en 

qualsevol disciplina esportiva federada. 

 



 
g) Premi a l’esportista masculí o femení competint en entitats esportives de fora de la 

població, que hagi destacat durant la temporada en qualsevol disciplina esportiva 

federada. 

g) Premi Tècnics de l’esport. Aquest apartat vol premiar l’excel·lència de la funció de 

tècnic esportiu, tant dels esports de competició, com de l’esport base o formatiu, 

valorant tant l’aspecte del rendiment esportiu, com de la transmissió de valors i del 

compromís amb l’esport i la ciutat. 

j) Premi Club, Equip o Secció Esportiva. Aquest apartat vol premiar el millor club, 

equip o secció esportiva, pel seu èxit, trajectòria o resultat durant la temporada 

objecte del premi. 

l) Premi Valors de l’esport. Aquest apartat vol premiar les accions, comportaments o 

actituds de clubs, equips, esportistes, seccions esportives o grups humans que 

destaquin pel seu valor ètic o moral en el marc dels valors positius de l’esport. També 

es podrà reconèixer accions o iniciatives directament relacionades amb l’esport de la 

població, amb els seus esportistes o institucions. Per accions que destaquin pel seu 

esforç, dedicació i /o consolidació de l’esport adaptat a la nostra població i/o que 

contribueixin a la seva difusió, que facilitin l’accés a la pràctica esportiva. 

m) Premi Dirigent de l’esport. Aquest apartat vol premiar aquells dirigents de l’esport 

actius de la temporada i que amb la seva funció, han contribuït o contribueixen  a l’èxit 

esportiu de la seva entitat i/o el seu esport. 

Els premis de la Nit de l’Esport no tenen dotació econòmica, sinó que consisteixen en 

un trofeu personalitzat per a l’edició corresponent. En cas d’haver-hi nominacions, 

aquestes consisteixen en un diploma. 

 

3. El jurat dels premis estarà integrat per: 

Amb veu i vot: 

- Regidors de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans. 

- Periodistes i mitjans de Palau. 



 
- Personatges il·lustres del món de l’esport. 

Amb veu i sense vot: 

- Tècnics i administratius de la Regidoria d’Esports, en tasques de coordinació i de 

secretaria, per aixecar acte. 

La Secció d'Esports facilitarà al jurat les candidatures presentades i podrà afegir la 

informació o documentació que consideri oportuna. 

La decisió del jurat es inapel·lable. Els membres del jurat han de mantenir en secret el 

veredicte. En tot allò no previst en aquestes bases és d'aplicació la legislació 

administrativa. 

 

4. Requisits 

- L’elecció dels millors esportistes correspon a èxits assolits durant la temp. 2018-2019. 

- Les entitats esportives de Palau-solità i Plegamans poden presentar al jurat les seves 

propostes de candidatures als diferents premis, degudament raonades. 

- La documentació per presentar-se i validar la proposta serà: 

 a. Imprès de presentació. 

 b. Documents acreditatius dels fets motius dels premi (federació o 

organitzadors de la competició) o en el seu defecte informació de premsa amb 

documents gràfics dels resultats. 

 c. Foto i/o vídeo de l’esportista, equip o activitat. 

- Els mitjans de comunicació locals i la Secció d'Esports també poden presentar 

propostes de candidatures als diferents premis. 

- Per optar als premis cal estar empadronat a Palau-solità i Plegamans o pertànyer a 

una entitat esportiva inscrita en el registre municipal. 

- Dins dels premis a millor esportista tan masculí com femení, s’estableixen les 

següents categories: 

  - Promoció: esportistes menors de 16 anys. 

  - Absolut: esportistes a partir de 16 anys. 

  - Màster: esportistes categoria veterans en endavant. 

  - Adaptat: de qualsevol edat. 



 

5. Calendari 

El lliurament dels premis es durà a terme a la Nit de l'Esport el dia 31 de gener de 

2020, a les 19:00 hores, a la sala B del Pavelló Municipal d’Esports Maria Víctor. 

El termini de presentació de candidatures acaba el dia 16 de gener de 2020. 

El jurat es reunirà el dia 20 de gener a les 20:00 hores a la sala de Plens de 

l’Ajuntament. 

 

El fet de presentar qualsevol candidatura implica l'acceptació total d'aquestes bases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Proposta de candidatura als premis de la  

3a NIT DE L'ESPORT DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS 2019 

 

Dades de l'entitat 

Entitat/grup o col·lectiu  __________________________________________________ 

NIF  ______________      Adreça de l'entitat  __________________________________ 

Població ________________________________________        C.P. ________________ 

Correu electrònic ____________________________________  Telèfon ____________ 

Núm. Registre Municipal d'Entitats ____________________________ 

 

 

Dades de la persona representant(si és entitat) o presentadora 

Nom i cognoms __________________________________________________________ 

NIF, NIE (o passaport) _____________  Càrrec _________________________________ 

Adreça particular _____________________________________ Telèfon ____________ 

Correu electrònic ____________________________________  Mòbil ______________ 

 

D'acord amb la Llei 11/2007, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics i altra 

legislació vigent, AUTORITZO l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, en relació 

amb aquesta sol·licitud, perquè m'enviï (marqueu el que procedeixi) comunicacions 

mitjançant missatges: 

 

 Al telèfon mòbil                  A l'adreça de correu electrònic 

 

 

MODALITAT 

Especificar la modalitat segons el llistat del punt 2. 

 

 

 

 

 

 



 
 

DADES DE LA CANDIDATURA PROPOSADA (omplir un imprès per a cada candidatura) 

Nom i cognoms__________________________________________________________ 

Data naixement ____________________             Femení                      Masculí 

Entitat a la qual pertany ___________________________________________________ 

Esport que practica ______________________________________________________ 

 

 

MOTIU DE LA PRESENTACIÓ 

 

 

 

RESULTATS TEMPORADA 

 

Cal adjuntar: 

  Documentació acreditativa (federació o organitzador) 

  Dossier premsa o informació publicada (si s’escau) 

  Foto i/o vídeo del/la nominat/da 

PROPOSO la present candidatura als Premis de la 3a Nit de l'Esport de  
Palau-solità i Plegamans 2019. 

 

 

 

 

 

(segell i signatura) 

Palau-solità i Plegamans, _____  de/d' _______________________ de 2020 
 

"D'acord amb allò establert en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s'informa 

que les dades personals proporcionades seran incloses en el fitxer  amb la finalitat de fomentar i gestionar les activitats esportives 

a la ciutat. Podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades del fitxer, dirigint-se al responsable 

d'aquest fitxer: Ajuntament de Palau-solità i Plegamans. 

 


