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31 PREMIS NIT DE L'ESPORT DEL PRAT DE 
LLOBREGAT 2017 

 
BASES REGULADORES 

 

1. Els premis Nit de l'Esport 
 
L’Ajuntament del Prat de Llobregat convoca els 31 premis Nit de l'Esport 2017 per 
reconèixer a les persones i entitats locals que han destacat pels èxits assolits o per 
la promoció que han fet de l'esport durant la temporada 2015-2016, any 2016. 
 

2. Les modalitats de premis són 
 
1. Millor esportista masculí a partir de 16 anys, que hagi destacat durant la 
temporada 2015-2016 en qualsevol disciplina esportiva federada. 
 
2. Millor esportista femenina a partir de 16 anys, que hagi destacat durant la 
temporada 2015-2016 en qualsevol disciplina esportiva federada. 
 
3. Millor esportista masculí de menys de 16 anys que hagi destacat durant la 
temporada 2015-2016 en qualsevol disciplina esportiva federada. 
 
4. Millor esportista femenina de menys de 16 anys que hagi destacat durant la 
temporada 2015-2016 en qualsevol disciplina esportiva federada. 
 
5. Millor esportista participant en jocs escolars, masculí o femenina que hagi 
destacat durant la temporada 2015-2016 en qualsevol disciplina esportiva de jocs 
escolars. 
 
6. Millor equip en jocs escolars que hagi destacat durant la temporada 2015-
2016 en qualsevol disciplina esportiva de jocs escolars. 
 
7. Millor equip federat masculí o femení que hagi destacat durant la temporada 
2015-2016 en qualsevol disciplina esportiva federada.  
 
8. Millor entitat esportiva en la promoció de l’esport que destaqui per la seva 
trajectòria durant la temporada 2015-2016 en la promoció i difusió de l'esport. 
 
9. Millor AMPA o centre educatiu en la promoció de l’esport, que destaqui per 
la seva millor progressió en llicències de Jocs Esportius Escolars entre la temporada 
esportiva 2014-2015 i 2015-2016. 
 
10. Millor tècnic esportiu que destaqui per la seva trajectòria durant la 
temporada 2015-2016 com a entrenador, col·laborador, àrbitre o directiu. 
 
11. Millor esportista amb discapacitat física i/o sensorial que hagi destacat 
durant la temporada 2015-2016 en qualsevol disciplina esportiva. 
  
12. Millor esportista amb discapacitat intel·lectual que hagi destacat durant la 
temporada 2015-2016 en qualsevol disciplina esportiva. 
 

3. El jurat des premis estarà integrat per: 
 
- Un representant d'El Prat Ràdio 
- Un representant de la Revista d'informació local El Prat 
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- Un representant del periòdic DELTA 
- Dos  representants de dues entitats d'esport d’equip 
- Dos representants de dues entitats d'esport individual 
- Un representant d'AMPA 
- El regidor d’Esports 
- Un tècnic de la Secció d'Esports (amb veu i sense vot, com a secretari) 
 

4. Requisits 
 
L’elecció dels millors esportistes correspon als èxits assolits durant l’any 2016 – 
temporada 2015-2016. 
 
Les entitats esportives del Prat de Llobregat poden presentar al jurat les seves 
propostes de candidatures als diferents premis, degudament raonades, tant de la 
seva entitat com d'altres. 
 
Els mitjans de comunicació locals i la Secció d'Esports també poden presentar 
propostes de candidatures als diferents premis. 
 
Els ciutadans a títol individual podran presentar propostes de candidatures, a través 
de correu electrònic esports@elprat.cat, utilitzant els formularis que trobaran a la 
web www.elprat.cat/esports. Aquestes propostes seran validades per la secció 
d’Esports abans de remetre-les al jurat. 
 
Per optar als premis cal estar empadronat al Prat de Llobregat o pertànyer a una 
entitat esportiva inscrita en el registre municipal. 
 
El termini de presentació de candidatures acaba el dia 16 de febrer de 2017. 
 

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

6. La Secció d'Esports facilitarà al jurat les candidatures presentades i podrà afegir 
la informació o documentació que consideri oportuna. 
 

7. Les entitats que formin part del jurat s'hauran d'abstenir en les votacions de 
candidatures que recaiguin sobre elles mateixes, esportistes o iniciatives vinculades 
a la seva entitat. 
 

8. 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. 
 

9. El lliurament dels premis es durà a terme a la Nit de l'Esport el dia 10 de març 
de 2017. 
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Proposta de candidatura als 
31 PREMIS NIT DE L'ESPORT DEL PRAT DE LLOBREGAT 2017 

 
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 

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 del Prat de Llobregat, 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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 ___________________________________________________________ 

(continua al darrera) 

� Millor esportista masculí 
� Millor esportista femenina 
� Millor esportista masculí de menys de 16 anys 
� Millor esportista femenina de menys de 16 anys  
� Millor esportista participant en jocs escolars 
� Millor equip en jocs escolars 
� Millor equip federat 
� Millor entitat esportiva en la promoció de l’esport 
� Millor AMPA o centre educatiu en la promoció de l’esport 
� Millor tècnic esportiu 

� Millor esportista amb discapacitat física i/o sensorial 
� Millor esportista amb discapacitat intel·lectual  
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MOTIU DE LA PRESENTACIÓ 

Curriculum esportiu, èxits esportius assolits durant l'any 2016 i/o la temporada 2015-2016:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es pot afegir qualsevol documentació que es consideri oportú 
 

 
PROPOSO  la present candidatura als 31 Premis Nit de l'Esport del Prat de 

Llobregat 2017. 
 
 
 
 

(segell i signatura) 
 

El Prat de Llobregat, _____ de/d' _______________________ de 2017 
 
"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 "Gestió esports" amb la finalitat 
de fomentar i gestionar les activitats esportives a la ciutat. Dades. Podrà exercir els drets d'accés, rectificació, 
cancel·lació i oposició de les dades del fitxer, dirigint-se al responsable d'aquest fitxer: Ajuntament del Prat de 
Llobregat: pl. de la Vila, 1. CP 08820-El Prat de Llobregat." 

 
SR. ALCALDE DE L'AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT 

 

|Plaça. de la Vila 1. 08820 El Prat de Llobregat | www.elprat.cat | NIF P0816800G 
 


