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NORMATIVA PRIMERA FESTA DE L’ESPORT DE SUBIRATS 
 
 
OBJECTE  
 
La festa de l’Esport és un acte que té com objectiu reconèixer els esportistes, equips, entitats esportives, 
directius i entrenadors vinculats al municipi de Subirats que hagin tingut una actuació destacada durant 
la temporada 2021-2022, l’any 2022, trajectòries esportives.   
 
La festa està organitzada pel Servei d’Esports de l’Ajuntament de Subirats i pretén ser una trobada anual 
entre les persones del món de l’esport de la nostra població.  
 
 
BENEFICIARIS  
 
Podran optar als premis regulats per aquestes bases les següents persones i entitats: 
  

 Esportistes i entitats esportives de Subirats.  

 Altres persones que estiguin relacionades amb el món esportiu que siguin de 

Subirats o desenvolupin la seva activitat a Subirats 

 
En totes les modalitats els candidats hauran de residir en el municipi de Subirats o sense residir-hi, haurà 
de  representar algun club esportiu o entitat registrada al municipi. 
 
Es tindran en compte els mèrits corresponents a la temporada 2021-2022, o a l’any 2022 en funció de 
la temporalitat de l’esport realitzat.  
 
 
PROPOSTES DE CANDIDATURES 
 
Per a cada proposta es sol·licitarà la següent informació: 
  

 Modalitat a què es proposa la concessió del premi.  

 Nom de l'esportista, fet o resultat esportiu o entitat que s’hi proposa, etc.  

 Informació de la candidatura (mèrits, resultats del candidat, dades del fet esportiu), breu resum 

que es contrastarà posteriorment.  

 Fotografia de l’esportista, entrenador, directiu, persona, o equip, junta directiva, entitat, etc. 

 Dades de l'entitat o persona que realitza la proposta (nom i dades de contacte).  

 
Les propostes es podran presentar a través del formulari: https://forms.gle/gzZWD9LJhQS5kepF8 
  
Per qualsevol consulta, o dubte us podeu adreça al correu electrònic: esportssubirats@gmail.com o 
trucar al 93 899 30 11 i preguntar pel tècnic d’esports (dilluns, dimarts i dijous) 
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ESTUDI DE PROPOSTES 
 
S’establirà una Comissió Propostes integrada pel tècnic d’esports, el regidor d’esports, i un membre de 
cada grup municipal, aquesta comissió haurà d’estar formada com a mínim tres components, i serà 
l’encarregada de decidir les persones i entitats guardonades. 
 
Aquesta 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 de les persones i entitats guardonades. 
 
 
 CALENDARI  
 

 Del 27 de desembre al 16 de gener: Període de presentació de propostes i candidatures. 

 Del 17 al 23 de gener: Estudi de propostes. 

 Dimarts 24 de gener: Invitació i convocatòria de les persones i entitats premiades. 

 Divendres 10 de febrer: Entrega de premis de la 1ª festa de l’esport. 

 
DATA I LLOC DE CELEBRACIÓ  
 
L’edició d’enguany tindrà lloc el 10 de febrer de 2023, al Centre Agrícola de Sant Pau d’Ordal.  

L’hora d’inici serà a les 19 hores. 

 
 
 MODALITATS DE PREMIS 
 

 Millors esportistes amb èxits assolits durant l’any 2022 

 Millor entitat en la promoció de l’esport base temporada 2021/2022  

 Aniversari entitat 10, 25, 50, 75 anys de la seva fundació o realització d’una activitat o 

esdeveniment 

 L'esportista amb diversitat funcional més destacat (àmbit de l'esport adaptat).  

 Equip, club o entitat esportiva més destacat. 

 Millor equip de categories d’esport base.  

 Millor resultat en l’àmbit autonòmic, nacional o internacional aconseguit individualment o 

col·lectivament.  

 Al fet esportiu més destacat de l’any 2022. 

 Entitats o empreses que promouen o realitzen activitats esportives o vinculades amb l’esport 

dins del municipi. 

 Menció especial (en aquesta modalitat es tindran en compte els mèrits de la seva trajectòria) 
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 Premi al millor projecte o iniciativa en l’esport com a eina de integració. 

 Premi a l’entitat o iniciativa esportiva en la promoció de l’esport femení. 

 Propostes realitzades per la comissió de propostes i pel servei d’esports de l’Ajuntament 

 
 
Servei d’esports  
Ajuntament de Subirats 


