
 

   

4a EDICIÓ PREMIS “ALELLA VALORA L’ESPORT” 
 
 

1. OBJECTIUS : 

Els premis “Alella Valora l’Esport” tenen com a objectiu reconèixer èxits i mèrits esportius a les persones 
esportistes, entrenadores i directives; així com a les entitats, els clubs o altres associacions i persones 
vinculades a Alella que hagin tingut una actuació destacada durant la temporada esportiva 2016-2017. 
També trajectòries i accions de suport i promoció en el món de l’esport, especialment l’alellenc, fent especial 
esment als valors que s’adquireixen amb la pràctica esportiva. 

 

2. CATEGORIES :  

2.1 PREMIS A L’ÈXIT ESPORTIU 

Amb la categoria “Premis a l’Èxit Esportiu” es vol premiar a les persones esportistes, equips o grups que hagin 
destacat en qualsevol disciplina esportiva, formant part d’una entitat o associació esportiva alellenca.  

 

Els premis d’aquesta categoria s’estructuren d’acord amb les següents franges d’edat: 

• Base :  Edats d’iniciació fins a categoria aleví o equivalent. 

• Formació : Edats de categoria infantil fins a juvenil o equivalent. 

• Open : Edats de categories superiors a juvenil o equivalent. 

 

S’estableixen els següents Premis:  

1. Equip o col·lectiu de Base. 

2. Equip o col·lectiu masculí de Formació. 

3. Equip o col·lectiu femení de Formació. 

4. Equip o col·lectiu masculí Open. 

5. Equip o col·lectiu femení Open.  

6. Esportista masculí de Base. 

7. Esportista femenina de Base. 

8. Esportista masculí de Formació. 

9. Esportista femenina de Formació. 

10. Esportista masculí Open. 

11. Esportista femenina Open. 

12. Tècnic/a esportiu. 

 

 

 

 



 

   

2.2 PREMIS AL MÈRIT ESPORTIU 

Amb la categoria “Premis al Mèrit Esportiu” es vol reconèixer les trajectòries i accions de suport i promoció en 
el món de l’esport, especialment l’alellenc, fent especial esment als valors que s’adquireixen amb la pràctica 
esportiva. 

S’estableixen els següents Premis:  

1. Fair play. 

Adreçat a reconèixer accions, persones, entitats o associacions que hagin destacat en la promoció dels valors 
positius de l’esport. 

2. Junts Podem. 

Adreçat a reconèixer esdeveniments, actes i/o accions, relacionades amb el mon de l’esport, realitzats per 
persones, entitats o associacions i que serveixin per millorar la qualitat de vida i afavorir la cohesió social. 

3. Compromís i Dedicació. 

Adreçat a reconèixer persones que hagin destacat pel seu compromís o la seva dedicació, en la vessant 
directiva, organitzativa, de suport, o de col·laboració en l’àmbit de l’esport Alellenc. 

4. Trajectòria Esportiva. 

Adreçat a reconèixer esportistes Alellencs que hagin destacat durant la seva carrera esportiva, bé per els 
objectius esportius aconseguits o la durada en el temps d’aquesta. 

5. Projecció Esportiva.  

Adreçat a reconèixer esportistes d’Alella que formen part d’entitats o equips esportius d’altres poblacions i 
que estiguin assolint èxits destacables, tant de forma col·lectiva com individual. 

6. Esport i Empresa 

Adreçat a reconèixer aquelles iniciatives empresarials o empreses que hagin servit per promoure la pràctica 
esportiva o la seva sostenibilitat. 

 

3. PROCEDIMENT : 

3.1 Requisits per a les candidatures: 

• Per ser candidat/a o presentar candidatures, serà condició imprescindible estar empadronat/da a 
Alella, o pertànyer a una entitat esportiva inscrita al Registre d’Entitats de l’Ajuntament. 

• L’elecció dels guardonats pels diferents premis es realitzarà d’acord amb les marques i/o fites 
esportives assolides durant la temporada esportiva 2016-2017, exceptuant en els que implícitament 
es valori més d’una anualitat. 

3.2 Presentació de candidatures 

• Les propostes es presentaran amb el document “Presentació de Candidatura” (Annex 1) en un sobre 
tancat amb la inscripció “Candidatura Premis Alella Valora l’Esport”. 

• Tota persona, entitat o associació que compleixi els requisits del punt 3.1, podrà presentar tantes 
candidatures com cregui oportunes. 

• El Jurat, d’ofici, també podrà presentar candidatures als diferents premis. 

• Les propostes es presentaran a l’oficina de l’Àrea d’Esports (al Pavelló Municipal) o a la recepció de 
l’Ajuntament d’Alella en horari d’atenció al públic. 

• El termini de presentació de candidatures s’iniciarà el dilluns 2 de maig i finalitzarà el divendres 26 de 
maig a les 14:00 hores. 



 

   

3.3 Valoració de les propostes. 

• Finalitzat el termini de presentació, el jurat es reunirà per valorar les candidatures presentades i elegir 
motivadament un màxim de tres finalistes per cada Premi, als quals es notificarà la seva condició de 
finalistes, per escrit, amb una antelació mínima de 7 dies del lliurament dels Premis. 

• En l’acte final dels premis “Alella Valora l’Esport” es farà públic les candidatures guanyadores. 

• En la seva valoració el Jurat, d’ofici, podrà atorgar les mencions especials que consideri oportunes a 
les persones o entitats d’Alella que s’hagin destacat per la seva pràctica, esforç o trajectòria dintre del 
àmbit del mon l’esport. 

• El Jurat podrà determinar que qualsevol dels premis quedin deserts si considera que cap de les 
candidatures proposades no s’ajusta a les bases de participació en algun dels seus aspectes. Així 
mateix podrà determinar més d’un guanyador en una mateixa categoria. 

 

4.  COMPOSICIÓ JURAT PREMIS “ALELLA VALORA L’ ESPORT” 

 

El Jurat dels premis “Alella Valora l’Esport “ estarà format per : 

 

1. El/la regidor/a d’Esports. 

2. Dues persones representants de les entitats esportives d’Alella. (1) 

3. Dues persones representants del programa “Alella Valora l’Esport”. (2) 

4. Una persona de reconegut prestigi en l’àmbit de l’esport. (3) 

5. Una persona representant de l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament d’Alella. 

Actuarà com a secretari/a, una persona de l’Àrea d’Esports, amb veu però sense vot, qui aixecarà 
actes de les sessions que el Jurat realitzi. 

(1) Els representants de les entitats esportives s’escolliran mitjançant votació de les presidències d’aquestes, entre les persones que 
presentin candidatura. En el cas d’empat, es farà un sorteig. Només es podran presentar com a candidat/a, persones que formin part de 
les juntes directives de les entitats esportiva d’Alella. En el cas que no hi hagi candidatures, o que quedi una plaça buida, la Regidoria 
d’Esports en farà la designació. 

(2) Els representants del programa “Alella Valora l’Esport” seran dos persones d’Alella vinculades al mon del esport i que no formin part de 
l’organigrama directiu o esportiu de les diferents entitats esportives d’Alella. Aquests representants seran designats entre aquells que 
hagin contactat amb la Regidoria d’Esports abans del dia 7 d’abril, tenint prioritat aquelles persones que hagin participat en qualsevol 
de les diferents activitats del programa “ Alella Valora l’Esport”. 

(3) La persona de reconegut prestigi en l’àmbit de l’esport, serà designada per la Regidoria d’Esports. 

 
 
 
 
 
 
Alella, 14 de març de 2017 
 


