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36 PREMIS NIT DE L'ESPORT DEL PRAT DE 
LLOBREGAT 2023 

 

BASES REGULADORES 
 

Després de dos anys complicats per les conseqüències de la pandèmia que va 

colpejar la nostra societat,  la reactivació general de tota l’activitat va permetre 

anar recuperant la normalitat durant la temporada 2021-22 i l’any 2022. 

 

L’activitat esportiva ha tornat novament a ser un referent del Prat i l’organització de 

la Nit de l’Esport serà un exemple dels nous èxits esportius aconseguits, no 

únicament pels triomfs, sinó per la implicació de tota la ciutadania en tornar a 

posar la pràctica de l’activitat física en el nostre dia a dia. 

 

El treball constant de tècnics, directius, esportistes, famílies, públic... permet una 

vida esportiva variada i de qualitat, caracteritzant el Prat com una ciutat saludable, 

plena de valors i activa. 

 

La celebració de la 36a Nit de l’Esport vol novament fer un reconeixement a les 

persones i organitzacions implicades en la vida esportiva de la nostra ciutat. 

 

 

Article 1. Objecte 

 

L’Ajuntament, sota la denominació Premis Nit de l’Esport, vol reconèixer i 

guardonar les iniciatives i les aportacions més significatives de persones físiques o 

jurídiques, públiques o privades, vinculades a la ciutat del Prat de Llobregat, que 

hagin destacat pels èxits esportius assolits o per la promoció de l’esport i/o activitat 

física. 

 

La convocatòria i la concessió d’aquests premis és de caràcter anual, i l’edició del 

2023 guardonarà els èxits esportius de la temporada esportiva 2021/22 i any 2022. 

 

Hi podran optar totes aquelles iniciatives i/o propostes que s’adaptin als requisits 

que s’estableixin en aquestes bases i que es formulin conforme al procediment 

establert. 

 

Els Premis Nit de l’Esport contemplen les diferents vessants de l’esport local: el 

rendiment esportiu, la promoció i participació en l’activitat física dels diferents 

sectors de la població, el foment dels valors implícits en la pràctica esportiva, la 

capacitació tècnica, etc.  

 

En casos d’especial interès, rellevància o repercussió dins de la vida esportiva de la 

ciutat, el Jurat podrà atorgar Mencions Especials, per iniciativa de la comissió de 

propostes o del propi Jurat. 

 

L’Ajuntament del Prat de Llobregat convoca els 36 premis Nit de l'Esport en aquest 

2023 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 2021/22, any 

2022. 

 

 

Article 2. Persones beneficiàries 

 

Poden ser beneficiàries dels premis que es regulen en aquest Reglament, les 

AFA/AMPA i les entitats esportives inscrites al Registre d’Entitats, esportistes que 
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pertanyen a aquestes entitats i les persones empadronades al Prat de Llobregat, de 

qualsevol nacionalitat, que reuneixin els requisits exigits. 

 

Aquest reconeixement no pot ser atorgat a títol pòstum. 

 

 

Article 3. Premis 

 

Els Premis i Mencions Especials 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 una acreditació. 

 

Les modalitats de premis són: 

 

1. Millor esportista masculí a partir de 16 anys que hagi destacat durant la 

temporada 2021/22 en qualsevol disciplina esportiva federada. 

 

2. Millor esportista femenina a partir de 16 anys que hagi destacat durant la 

temporada 2021/22 en qualsevol disciplina esportiva federada. 

 

3. Millor esportista masculí de menys de 16 anys que hagi destacat durant la 

temporada 2021/22  en qualsevol disciplina esportiva federada. 

 

4. Millor esportista femenina de menys de 16 anys que hagi destacat durant la 

temporada 2021/22 en qualsevol disciplina esportiva federada. 

 

5. Millor esportista participant en jocs escolars masculí o femenina que hagi 

destacat durant la temporada 2021/22 en qualsevol disciplina esportiva de jocs 

escolars. 

 

6. Millor equip en jocs escolars que hagi destacat durant la temporada 2021/22  

en qualsevol disciplina esportiva de jocs escolars. 

 

7. Millor equip federat masculí o femení que hagi destacat durant la temporada 

2021/22 en qualsevol disciplina esportiva federada.  

 

8. Millor entitat esportiva en la promoció de l’esport que destaqui per la seva 

trajectòria durant la temporada 2021/22 en la promoció i difusió de l'esport. 

 

9. Millor AMPA o centre educatiu en la promoció de l’esport, que destaqui per 

la promoció de l’activitat física en les seves activitats extraescolars a la temporada 

2021/22. 

 

10. Millor tècnic/a esportiu/va que destaqui per la seva trajectòria durant la 

temporada 2021/22 com a entrenador/a, col·laborador/a, àrbitre o directiu/va. 

 

11. Millor esportista amb discapacitat física i/o sensorial que hagi destacat 

durant la temporada 2021/22  en qualsevol disciplina esportiva. 

  

12. Millor esportista amb discapacitat intel·lectual que hagi destacat durant la 

temporada 2021/22  en qualsevol disciplina esportiva. 
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Article 4. Candidatures 

 

Les candidatures als premis es podran presentar per qualsevol persona física, 

jurídica, pública o privada, o pels membres de la Comissió de Propostes que es 

regulen en aquestes bases. 

 

Les propostes s'hauran de presentar mitjançant la presentació del formulari adjunt 

en aquest document, als següents mitjans: 

- Presencialment: a la Secció d’Esports o al registre general de l’Ajuntament 

del Prat de Llobregat. 

- Per correu electrònic: a l’adreça esports@elprat.cat. 

 
 

 

Article 5. Comissió de Propostes 

 

La Comissió de Propostes, de caràcter tècnic estarà integrada per les persones que, 

a aquest efecte s'estableixin a nivell municipal i tindrà un mínim de tres  

components. 

 

Serà funció de la Comissió preseleccionar les candidatures i assessorar el Jurat. La 

Comissió també podrà fer propostes de candidatures degudament motivades. En 

contingut de les deliberacions sobre admissió o no de les candidatures tindrà 

caràcter confidencial i només es farà pública la llista final de candidatures 

nominades. 

 

 

Article 6. Jurat de la Nit de l’Esport 

 

La funció del jurat consistirà a examinar les candidatures elevades per la Comissió 

de Propostes i decidir les persones guardonades, sota la presidència del regidor/a 

d’Esports o persona en qui delegui, i amb l'assistència com a secretari/a del/a cap 

de la Secció  d’Esports, o persona en qui delegui, qui donarà fe del contingut de la 

sessió.  

 

El Jurat té plena llibertat per prendre les seves decisions i és sobirà a l'hora de 

designar les persones guanyadores. 

 

El Jurat estarà compost per: 

 

- El regidor/a d’Esports 

- Un representant del Prat Ràdio 

- Un representant de la Revista d'informació local El Prat 

- 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'AFA/AMPA 

- El/la cap de  Secció d'Esports (amb veu i sense vot, com a secretari/a) 

 

Els representants de les entitats i AFA/AMPA seran designats en base a un criteri de 

participació rotativa tenint en compte les edicions anteriors. 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. 

 

Presentades les candidatures en els termes exposats en els articles anteriors, seran 

sotmeses a la Comissió de Propostes, la qual tindrà com a funció preseleccionar les 
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que consideri que s'adapten als criteris de la convocatòria, i desestimarà les que, 

segons el seu parer, no s’hi adaptin o no reuneixin els mèrits suficients.  

 

Feta aquesta selecció per part de la Comissió de Propostes, s'elevarà al Jurat la 

documentació acompanyada d'un informe justificatiu de la selecció efectuada. El 

Jurat, amb una convocatòria prèvia, farà una sessió deliberant en què decidirà les 

persones que s’hagin de guardonar. 

 

Les decisions del Jurat s'adoptaran per majoria simple de vots, i seran inapel·lables. 

Aquests han de mantenir en secret el veredicte. Els empats es decidiran, si s’escau, 

mitjançant el vot de qualitat del president/a. 

 

El Jurat serà competent per resoldre les qüestions i controvèrsies que es plantegin 

en relació amb la convocatòria i que no s'hagin previst ni en les bases que la 

regulin ni en aquest reglament i en les bases reguladores d’aquesta. 

 

El jurat seleccionarà per a cada categoria dos nominats/des i un guanyador/a.  

 

Per a les categories de millor esportista masculí i femení major de 16 anys, i millor 

equip federat, el jurat seleccionarà 3 nominats. El guanyador/a d’aquestes 

categories es proclamarà per un procés de votació online obert a tota la ciutadania. 

 

 

Article 7. Calendari 

 

El calendari de la Nit de l’Esport del 2023 és el següent: 

 

dl dt dc dj dv ds dg dl dt dc dj dv ds dg dl dt dc dj dv ds dg

1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 6 7 8 9 10 11 12

9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 13 14 15 16 17 18 19

16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 2 21 22 23 24 25 26

23 24 25 26 27 28 29 27 28 27 28 29 30 31

30 31

GENER FEBRER MARÇ

Període votació online

Nit de l'Esport

20 febrer a 5 març

17 març

16 gener a 5 febrer

14 de febrer Reunió jurat Nit de l'Esport

Període de presentació de candidatures

 


