El Sr. Xavier Fonollosa i Comas, president del Patronat Municipal de Serveis d’Atenció
a les Persones de Martorell, ha dictat en data 13 de febrer de 2018, la següent
resolució:
RESOLUCIÓ NÚM. 33/2018
Identificació de l’expedient: Expedient núm. 405/2018 de convocatòria de Premis
de la nit de l’activitat física i de l’esport de Martorell 2018
I. En sessió celebrada el dia 27 de març de 2017, per la Comissió de Govern del
Patronat, es van aprovar les Bases reguladores per a l’atorgament de Premis de la nit
de l’activitat física i de l’esport de Martorell.
II. L’apartat 3 de les Bases reguladores estableix:
“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.
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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.”
En conseqüència,
HE RESOLT
Primer: Aprovar la convocatòria del Premis de la nit de l’activitat física i de l’esport de
Martorell 2018, que es transcriu a continuació:
1. MODALITATS: Els premis s’estableixen en els següents apartats:

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 donarlos 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.
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.
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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 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 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

Plaça de la Vila, 46
08760 Martorell
Tel. 937 750 050
sap@martorell.cat

Codi Validació: 47YLHCPJX2Q2LAE2PCSSJ3WKJ | Verificació: http://patronatmartorell.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 6

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.

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.

Serà 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 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
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2. PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES

El termini de presentació de les candidatures finalitzarà el proper dia 15 de març
de 2018.
3. EL JURAT





President: Sr. Xavier Fonollosa i Comas, alcalde de Martorell o regidor/a en qui
delegui



Vocals:
o Sra. Belen Leiva Herrera regidora d’Esports o persona en qui delegui
o

Sr. Valentí Santos Gallegos, director del Patronat

o

Sr. Joan Bou Garrido, coordinador de la Regidoria d’Esports.

o

Sr. Raül Llimós Cobos, membre independent. Periodista, presentador
del programa El Primer Toc de RAC1 i cap d’esports de l’emissora de
radio RAC1.

o

Sr. Antoni Real Martí, membre independent. Periodista de Televisió de
Catalunya, expresentador i guionista del programa Temps de Neu
durant i Temps d’Aventura.

o

Sr. Carles Castillejo Salvador, membre independent. Atleta d’elit, entre
d’altres campió d’Espanya de 5000m, 10000m, Mitja Marató, Marató. I
quatre participacions en Jocs Olímpics. (Atenes, Pequín, Londres i Rio
de Janeiro).

Secretari: Sr. Gerard Franch Margarit, tècnic de la regidoria d’esports.

El jurat estarà assistit per l’estructura tècnica de la Regidoria d’Esports.
4. 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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El jurat estarà format per:

Segon. Publicar la convocatòria en els taulers d’anuncis del Patronat Municipal de
Serveis d’Atenció a les Persones de Martorell i de l’Ajuntament de Martorell, i donarne
difusió per l’emissora municipal “Ràdio Martorell” , a la pàgina web municipal i per
qualsevol altre mitjà que permeti el seu coneixement per part dels possibles
beneficiaris.
Tercer. Traslladar la resolució al departament comunicació i als membres del jurat.
Martorell, document signat electrònicament al marge
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El president

