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En/Na:

en nom propi o en representació de:

amb núm de telèfon:

proposo a:  

de la convocatòria Nit de l’Esport de Gràcia 2018,

per aquests motius: 

Adjunto document complementari a la proposta

Signatura:

per al premi: 



Bases reguladores
de l’atorgament de 
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Nit de l’Esport

de GRAcia

2018

Nit de l’Esport

Premis 2018 de GRAcia

1   El Districte de Gràcia convoca els premis Nit de l’Esport de Gràcia 
per destacar els èxits esportius de les seves entitats i dels homes i 
dones esportistes vinculats als clubs esportius i entitats del Districte 
de Gràcia. 

2   Les modalitats de premis són:

• Millor esportista masculí, que hagi destacat durant la temporada 
2017-2018 en qualsevol disciplina esportiva federada i representant a un 
club esportiu o entitat del districte. 

• Millor esportista femenina, que hagi destacat durant la temporada 
2017-2018 en qualsevol disciplina esportiva federada i representant a un 
club esportiu o entitat del districte.

• Millor equip masculí, que hagi destacat durant la temporada 2017-2018 
en qualsevol disciplina esportiva federada i representant a un club esportiu 
o entitat del districte.

• Millor equip femení, que hagi destacat durant la temporada 2017-2018 
en qualsevol disciplina esportiva federada i representant a un club esportiu 
o entitat del districte.

• Millor activitat pedagògica vinculada a la pràctica esportiva, que
fomenti els valors de l’esport (joc net, inclusió, cooperació, ...)

• Millor trajectòria esportiva individual

• Millor trajectòria esportiva com a club esportiu o entitat

Totes les modalitats, a excepció dels dos premis a la millor trajectòria, 
premien fites o iniciatives rellevants aconseguides durant la temporada 
2017-2018.

3   El jurat dels premis estarà integrat per: 

• Regidor del Districte de Gràcia, com a president del Jurat. 

• President del Districte de Gràcia

• Conseller d’Esports del Districte de Gràcia 

• Dos professionals de mitjans de comunicació especialistes en temes esportius 

• Dos professionals de l’esport o esportistes de renom

• Un representant dels centres esportius municipals del districte 

• Un representant de l’Institut Barcelona Esports

• Dos representants nomenats pel Consell de l’Esport de Gràcia

• Secretari/a: un tècnic/a de la Direcció de serveis a les Persones del Districte

4   Per tal de poder optar a les diferents modalitats de premis caldrà complir els requisits 
següents:

• Qualsevol persona a títol individual; club esportiu; entitat o col·lectiu del Districte podrà fer arribar al 
jurat propostes, degudament raonades, de candidatures als diferents premis. 

• En el cas de candidatures a millors esportistes individuals aquests hauran d’estar federats a la 
federació esportiva titular de la modalitat que pertoqui.

• En el cas de les candidatures a millor equip aquest haurà d’estar federat a la federació titular de la 
modalitat que pertoqui.

• Les propostes es faran arribar mitjançant impresos que hauran de contemplar: nom de la persona o 
entitat proposant, nom de la persona/equip/entitat proposada, i els motius i/o mèrits al·legats.

• Les candidatures a les diferents modalitats es podran presentar al Registre general del Districte o a 
l’adreça electrònica participagracia@bcn.cat. El termini de presentació de candidatures restarà obert 
fins al dia 8 d’octubre de 2018.

5   El jurat podrà sol·licitar a les candidatures tota aquella ampliació 
d’informació o documentació acreditativa que consideri oportuna.

6   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 al seu club o entitat.

7   El jurat es reserva el dret de proposar una candidatura a 
qualsevol de les modalitats premiades o declarar desert un 
premi. 

8   La decisió del jurat serà inapel·lable. En tot allò no previst en 
aquestes bases serà d’aplicació la legislació administrativa que 
sigui d’aplicació.

9   El fet de presentar qualsevol candidatura implica la total 
acceptació d’aquestes bases.

10  Els premis són de caràcter simbòlic i no preveuen cap tipus de 
remuneració econòmica als premiats.  

Barcelona, setembre de 2018.


