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Cristina Marín Carcassona, secretària interventora accidental de l’Ajuntament 
de Sant Vicenç de Montalt,

CERTIFICO:

Que la Junta de Govern Local, en sessió celebrada en data 2 de febrer de 
2017, va adoptar, entre d'altres,  el següent acord, a reserva de la redacció que 
resulti de l'aprovació de l'Acta:

“Identificació de l’expedient : 

Departament/ Sol·licitant: REGIDORIA D'ESPORTS
Expedient:  2017/126 45 GENSVM 
Contingut: APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LES BASES REGULADORES DE 
LA PRIMERA EDICIÓ DELS PREMIS DE LA NIT DE L'ESPORT 2016-2017

La Regidoria d’Esports informa que cal regular l’edició de la primera edició dels 
premis anomenat “La nit de l’esport 2016-2017”, és per això que s’han elaborat 
les bases reguladores que es transcriuen a continuació:

““BASES REGULADORES DE LA PRIMERA EDICIÓ DELS PREMIS DE LA 
NIT DE L’ESPORT 2016-2017

1. INTRODUCCIÓ
L’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt convoca el primer premi Nit de 
l’Esport 2017 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 
l’any 2016-2017

2. BENEFICIARIS
Podran optar als premis les següents persones i entitats:

- Esportistes i entitats esportives
- Altres persones o entitats que estiguin relacionades amb el món 

esportiu que siguin de Sant Vicenç de Montalt o desenvolupin la seva 
activitat a Sant Vicenç de Montalt.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la ségüent pàgina web

Codi Segur de Validació c05ec45d5de543ab84f74873d168aa44001

Url de validació http://validador.svmontalt.cat:8081/ovac/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Classificador:Certificat  -

http://validador.svmontalt.cat:8081/ovac/asp/verificadorfirma.asp?codigoVerificacion=c05ec45d5de543ab84f74873d168aa44001


3. CANDIDATURES
Les candidatures les poden presentar les entitats esportives de Sant Vicenç 
de Montalt proposant candidats (un únic candidat per categoria) que formin 
part de la seva entitat o qualsevol particular que de forma lliure pugui 
presentar la candidatura d’un esportista o d’una entitat esportiva.

Cada candidat tindrà el seu premi a la nit de l’esport.

El termini de presentació de candidatures serà des de la data de publicació 
al web fins el 19 de juny de 2017.

4. PREMIS
Es repartiran els premis a les següents categories:

- Esportistes i entitats esportives
1- Millor esportista 2016-2017
2- Millors esportistes:

 Menors de 12 anys femení ( nascudes fins el 
2003, aquest inclòs)

 Menors de 12 anys masculí ( nascuts fins el 
2003, aquest inclòs)

 Categoria infantil – cadet femení (nascudes el 
99-00-01-02)

 Categoria infantil – cadet masculí (nascuts el 99-
00--01-02)

 Categoria juvenil femení (nascudes el 96-97-98)
 Categoria juvenil masculí (nascuts el 96-97-98)
 Categoria sènior femení (nascudes el 95 i 

anteriors)
 Categoria sènior masculí (nascuts el 95 i 

anteriors)
3- Millors equips:

 Millor equip prebenjamí (07-08)
 Millor equip benjamí (05-06)
 Millor equip aleví (03-04)
 Millor equip infantil (01-02)
 Millor equip cadet (99-00)
 Millor equip juvenil (96-97-98)
 Millor equip sènior (95 i anteriors)

4- Entitat amb la millor organització d’esdeveniments esportius
5- Reconeixement a la trajectòria per la tasca esportiva

L’organització podrà si així ho considera atorgar mencions especials a gestes 
esportives que no estiguin contemplades en anteriors apartats.



5. JURAT DE LA NIT DE L’ESPORT DE SANT VICENÇ DE MONTALT
El Jurat estarà format per un mínim de tres persones vinculades 
al món de l’esport al camp esportiu, periodístic i/o de gestió.

6. DATA I LLOC ON ES DESENVOLUPARÀ L’ACTE

La Nit de l’Esport de Sant Vicenç de Montalt tindrà lloc el proper 
30 de Juny a les 20:00 hores al Teatre del Centre Cívic.  

Un cop acabat l’acte, a la pista externa es servirà un sopar per 
part de la Comissió del Campus de Futbol a la India pel Club de 
Futbol Santvicentí.

La Junta de Govern Local, aprova per unanimitat:

Primer.- Aprovar les bases reguladores de la primera edició dels premis “La Nit 
de l’esport 2016-2017”.

Segon.- Donar publicitat de les bases detallades a l a part expositiva  al web 
municipal www.svmontalt.cat”

I perquè així consti, lliuro aquest certificat, d'ordre i amb el vist i plau del senyor 
Alcalde-President, a Sant Vicenç de Montalt, a 6 de febrer de 2017

                           
VIST-I-PLAU

                       

Miquel Àngel Martínez i Camarasa


