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XXII EDICIÓ DELS PREMIS DE L'ESPORT LOCAL
L’objectiu d’aquests XXII PREMIS DE L’ESPORT LOCAL és el
reconeixement institucional a aquells esportistes, entitats,
persones individuals, del municipi que han destacat pels resultats
esportius, per la tasca en la promoció de l’esport local; pel
patrocini i col·laboració amb les entitats esportives.
Aquest reconeixement serà per esportistes locals que pertanyin a
entitats de la ciutat o que competeixin fora de la ciutat i
destaquin per la seva trajectòria.
Amb aquesta finalitat es lliuraran els premis següents:
A) Reconeixement per la trajectòria durant la temporada 2017-2018:
Obert a tots els esportistes, equips, entitats, persones i
patrocinadors de la ciutat que hagin destacat durant la temporada
2017-2018. Les entitats facilitaran llurs resultats a la comissió
organitzadora que valorarà la proposta pel seu reconeixement.
Per al reconeixement a empreses i comerços, les entitats podran
proposar candidats, que la comissió organitzadora estudiarà, per
si són una proposta de premi. Per aquest col·lectiu, la comissió
organitzadora també podrà actuar d’ofici i proposar el premiat. En
cap cas es configurarà com una categoria com la resta de premis.
-Millor equip col·lectiu:
Les entitats presentaran la seva candidatura. També poden ser
propostes
per
altra
entitat
o
per
la
mateixa
comissió
organitzadora.
-Entitat que més ha promocionat l’esport:
Les entitats presentaran la seva candidatura. També poden ser
propostes
per
altra
entitat
o
per
la
mateixa
comissió
organitzadora. De totes les entitats proposades i segons els
mèrits realitzats, la comissió organitzadora seleccionarà com a
màxim tres entitats, que seran les finalistes.
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B) Premis als millors esportistes locals:
Oberta a tots els esportistes, equips
siguin proposats per la seva entitat.

i

entitats

locals

que

-Esports individuals:





Millor
Millor
Millor
Millor

esportista
esportista
esportista
esportista

local
local
local
local

en
en
en
en

categoria
categoria
categoria
categoria

masculina infantil.
femenina infantil.
masculina.
femenina.

-Esports col·lectius:
 Millor esportista local en categoria masculina infantil.
 Millor esportista local en categoria femenina infantil.
 Millor esportista local en categoria masculina.
 Millor esportista local en categoria femenina.

Per a l’elecció dels millors esportistes locals, les entitats
presentaran els candidats segons les bases establertes.
A part d’aquests premis també estan formalitzades les medalles de
mèrit esportiu. Aquesta medalla de mèrit es concedirà:
o A aquelles persones o grup de persones que hagin estat o
estiguin vinculades al món esportiu dintre i fora de la
nostra
població,
sigui
promocionant-lo,
practicant-lo,
gestionant-lo, etc.
o Els candidats a la medalla al mèrit esportiu podran ser
proposats per una o varies entitats o d’ofici per la comissió
organitzadora dels premis.
o Aquestes medalles de mèrit les concedirà o ratificarà la Junta
de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, a
proposta de la comissió organitzadora.
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BASES REGULADORES DE L’ELECCIÓ DELS MILLORS ESPORTISTES LOCALS
2017/2018
Per poder optar als premis de millor esportista local, caldrà
complir els requisits següents:
 Cada entitat esportiva podrà presentar com a màxim un candidat
de cada sexe per optar al premi al millor i a la millor
esportista local,
esports individuals i col·lectius, ja
sigui en la categoria infantil o absolut. Els candidats
infantils seran fins a l’any que compleixin 16 anys i absolut
a partir de l’any que es compleixin 17 anys.
 Els esportistes presentats hauran d’estar federats a la
federació esportiva titular de la modalitat en què es
presentin, i en nom d’una entitat de Sant Andreu de la Barca.
Queden
exclosos
de
participar
en
aquests
premis
els
esportistes o candidats d’esport escolar.
 Els mèrits que l’entitat justifiqui per a la presentació,
hauran de ser referents a fets o accions realitzades a
l’entitat en qüestió, i sempre dintre de la temporada
esportiva 2017/2018.
 Els candidats presentats per cada entitat rebran directament
el premi de finalista al millor esportista local de cada
especialitat esportiva. En el cas d’existir dues entitats que
portin a terme el mateix esport, la comissió organitzadora
proposarà, prèvia valoració, només a un candidat.
 Per optar al premi al millor esport col·lectiu haurà d’estar
federat a la federació esportiva titular de la modalitat en
què es presenti, i en nom d’una entitat de Sant Andreu de la
Barca. Els mèrits que l’entitat justifiqui per a la
presentació hauran de ser referents a fets o accions
realitzades per l’equip en qüestió i sempre dintre de la
temporada esportiva 2017/2018. Queden exclosos de participar
en aquesta categoria els equips que participin a l’esport
escolar.
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La presentació de candidatures es farà mitjançant els impresos
facilitats per la comissió organitzadora., que s’adjuntaran en la
tramitació electrònica (E-TRAM).
El termini de presentació de candidatures restarà obert fins al
dia 31 de juliol de 2018. Les candidatures es presentaran per ETRAM.
El jurat, directament o a través de la comissió organitzadora,
podrà sol·licitar, a les entitats esportives que presentin
candidats/es, tota aquella ampliació d’informació o documentació
acreditativa que consideri oportuna.
El jurat estarà integrat per:
o Professionals de mitjans de comunicació i experts en
tècniques, àrees i especialitats relacionades amb el món de
l’esport.
o Professionals de l’esport o esportistes.
o Un màxim de dos representants polítics de l’Ajuntament.
o Un representant nomenat per cada entitat per exercir el vot
d’entitats al jurat. Els vots emesos per les entitats
equivaldran a un vot en la deliberació del jurat (és a dir,
si al jurat són cinc persones, equivaldria a cinc vots, més
un vot de les entitats, sis vots en total ).
Una vegada presentades totes les candidatures per les entitats, el
representant de cada club rebrà els candidats i podrà emetre un
vot per cada una de les categories.
Criteris de valoració
Aquests criteris per omplir i valorar els expedients dels
candidats als Premis de l’Esport Local, tenen com a objectiu
unificar, clarificar i facilitar la tasca tant per les entitats en
el moment d’omplir i presentar les candidatures, com per la
valoració que puguin realitzar tots els components del jurat.
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A) NOMINACIONS A ESPORTISTES
1.- VALORACIÓ ESPORTIVA:
S’han de valorar tots aquells fets esportius que s’ha produït
durant la temporada objecte dels Premis.
o Qüestions a valorar:
o Nivell de la competició: territorial, autonòmic o
nacional. Si ha realitzat competicions a l’estranger.
o Numero de partits o competicions que han realitzat.
o Partits, competicions guanyats.
o Numero
de
gols
o
punts
aconseguits
durant
les
competicions.
o Si ha destacat dintre de la seva competició ( exemple:
màxim golejador o encistellador de la competició).
o Si ha estar seleccionat per formar part d’una selecció.
2.- VALORS HUMANS
o Qüestions a valorar:
o Temps que porta com esportista a l’entitat.
o Categories en les quals ha participat.
o Si té relacions de participació amb altre entitat o
esport.
o Nivell de compromís amb l’entitat.
o Si assisteix a altres actes esportius de la resta
d’equips o companys(en cas d’esport individual)
o Si ha realitzat formació esportiva estant
com a
esportista de l’entitat.
o Col·labora en l’organització d’actes socials.
o És responsable d’alguna secció o àmbit social de
l’entitat.
o Si participa dintre de l’escola, IES, facultat o àmbit de
treball en l’organització d’activitats esportives.
o En cas de ser estudiant, destacar notes molt rellevants.
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3.COL·LABORACIONS
L’ACTIVITAT ESPORTIVA

AMB

L’ENTITAT

O

ALTRES

VINCULATS

AMB

o Qüestions a valorar:
o És entrenador d’algun equip de l’entitat. Quan de temps i
categories que ha entrenat.
o Col·labora en l’organització d’actes esportius.
o Si és soci d’altra entitat esportiva.
o Participa en projectes socials de l’entitat.
B) NOMINACIONS PER L’EQUIP
S’han de valorar tots aquells fets esportius que s’ha produït
durant la temporada objecte dels Premis.
1.- VALORACIÓ ESPORTIVA:
o Qüestions a valorar:
o Nivell de la competició: territorial, autonòmic o
nacional. Si ha realitzat competicions a l’estranger.
o Numero de partits o competicions que ha realitzat.
o Partits i/o competicions guanyats.
o Numero
de
gols
o
punts
aconseguits
durant
les
competicions per l’equip, o d’altra fet que faci
destacar a l’equip sobre la resta de participants de la
competició.(exemple:
si
l’equip
ha
estat
el
més
realitzador o menys golejat de la seva categoria).
2.- VALORS HUMANS I/O SOCIALS
o Qüestions a valorar:
o Temps que els membres de l’equip són els mateixos.
o Categories en les quals ha participat.
o Si té relacions de participació amb altra entitat o
esport.
o Nivell de compromís amb l’entitat.
o Si assisteix a altres actes esportius de la resta
d’equips o companys(en cas d’esport individual)
o Col·labora en l’organització d’actes socials.
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3.- COL·LABORACIONS AMB L’ESPORT
o Qüestions a valorar:
o Col·labora
en
l’organització
caràcter puntual.

d’actes

esportius

de

C) NOMINACIONS PER LES ENTITATS
S’han de valorar tots aquells fets esportius que s’ha produït
durant la temporada objecte dels Premis.
1.- VALORACIÓ ESPORTIVA
o Qüestions a valorar:
o Resultats esportius dintre de les
competicions en les
quals han participat els esportistes de l’entitat.
2.- VALORS SOCIALS
o Qüestions a valorar:
o Actes o esdeveniments d’àmbit social que l’entitat ha
organitzat durant la temporada.
o Participació
de
l’entitat
en
l’organització
d’esdeveniments no esportius amb d’altres entitats
locals o no.
3.- COL·LABORACIONS AMB L’ESPORT LOCAL O D’ALTRES ENTITATS
o Qüestions a valorar:
o Actes o esdeveniments esportius organitzats per l’entitat
fora de les competicions habituals de caràcter puntual.
o Participació
de
l’entitat
en
programes
esportius
municipals.
Una entitat no pot votar als seus candidats.
La decisió del jurat serà inapel·lable.
En tot allò no previst
comissió organitzadora.

en

aquestes
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La comissió organitzadora estarà integrada per: una persona del
Gabinet de Protocol de l’Ajuntament, un representant dels mitjans
de comunicació local, el Regidor de Cultura i Joventut i el gerent
de SAB-URBÀ, SL.
Els premis que es lliuraran per categories seran els següents:
1. Millor esportista local de cada esport, categoria i sexe.
2. Millor esportista local per categoria i sexe d’esports
individuals.
3. Millor esportista local per categoria i sexe d’esports
col·lectius.
4. Millor entitat.
5. Millor equip.
6. Empresa o comerç a proposta de la comissió organitzadora.
7. Medalles al mèrit (si fós el cas).
El fet de presentar qualsevol
acceptació d’aquestes bases.

candidatura

implicarà

la

total

La data de celebració dels XXII Premis de l’esport Local serà el
23 de novembre de 2018 en el Teatre Núria Espert.

El gerent de l’empresa
municipal SAB-URBÀ, SL
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