
Bases Nit de l’Esport Local 2015



1. Introducció

El  proper  dia  12  de  desembre  de  2015,  la  Regidoria  d’Esports  de  l’Ajuntament
d’Ulldecona organitzarà la XIII Nit de l'Esport Local al Teatre Municipal Orfeó.

La Nit de l'Esport Local és un acte de reconeixement social, que pretén premiar l’esforç
de les persones implicades en l’esport al nostre municipi, ja siguin esportistes, entitats,
tècnics, o altres persones relacionades amb el món de l'esport local.



2. Modalitats

Aquest any, trobem cinc modalitats diferents:

·Reconeixement a Esportistes Locals:

En aquesta modalitat es realitzarà un reconeixement als esportistes d’Ulldecona que
hagin destacat durant la temporada 2014-2015. El reconeixement es farà per a totes les
disciplines esportives, incloent l’esport federat, escolar o de lleure.

Qui podrà participar en aquesta     modalitat?

En  aquesta  modalitat  podrà  participar  un  esportista  representant  qualsevol  de  les
entitats  esportives  locals  d’Ulldecona.  A  més,  també  podrà  presentar  la  seva
candidatura qualsevol esportista per lliure, és a dir, sense representar ninguna entitat,
tot i que en aquests casos es valorarà la trajectòria esportiva del candidat.

·Reconeixement a Entitats Esportives Locals:

En  aquesta  modalitat  es  realitzarà  un  reconeixement  a  les  entitats  esportives
d’Ulldecona, per l’esforç realitzat durant la temporada 2014-2015. El reconeixement es
farà per a totes les disciplines esportives, incloent l’esport federat, escolar o de lleure.

Qui podrà participar en aquesta     modalitat?

En aquesta modalitat, podran participar totes aquelles entitats esportives d’Ulldecona
que  estiguin  registrades  a  l’Ajuntament  d’Ulldecona.  També  podran  participar  les
empreses dedicades al món de l’esport que es trobin al municipi d’Ulldecona.

·Mencions Especials:

En  aquesta  modalitat,  l’Ajuntament  d’Ulldecona  escollirà  a  les  diverses  persones  o
entitats que consideri adients. Es valorarà l’activitat portada a terme durant l’any 2015 i
la trajectòria esportiva fins al moment.

En aquesta modalitat s’escollirà al conjunt d’una entitat o a una persona vinculada  amb
el món de l’esport, bé sigui com a esportista, tècnic, o directiu.



·Millor Esportista Local Masculí 2015:

En aquesta modalitat s’escollirà al millor esportista d’Ulldecona de l’any 2015. Per fer-
ho, hi haurà una votació online i una valoració d’un jurat. A l’apartat 4 d’aquestes bases
trobareu explicada de manera detallada quines seran les valoracions i condicions per
escollir el Millor Esportista 2015.

Qui podrà participar en aquesta     modalitat?

En aquesta modalitat participaran tots aquells esportistes que estiguin inscrits a la 
modalitat anterior: Reconeixement als Esportistes Locals.

·Millor Esportista Local Femení 2015:

En aquesta modalitat s’escollirà al millor esportista d’Ulldecona de l’any 2015. Per fer-
ho, hi haurà una votació online i una valoració d’un jurat. A l’apartat 4 d’aquestes bases
trobareu explicada de manera detallada quines seran les valoracions i condicions per
escollir el Millor Esportista 2015.

Qui podrà participar en aquesta     modalitat?

En aquesta modalitat participaran tots aquells esportistes que estiguin inscrits a la 
modalitat anterior: Reconeixement als Esportistes Locals.



3. Període d’inscripcions

El període per inscriure’s per a participar a la XIII Nit de l’Esport Local, serà des del dia 3
de novembre fins al 15 de novembre.

Durant  aquests  dies  es  podrà  inscriure  a  la  modalitat  per  al  Reconeixement  als
Esportistes Locals i  per a la modalitat per al Reconeixement a les Entitats Esportives
Locals;  ja  que  les  altres  tres  modalitats  tenen  la  inscripció  directa,  ja  sigui  per  la
participació amb una altra modalitat, com és el cas del Millor Esportista Local Masculí i
Millor Esportista Local Femení, o amb inscripció directa per l’Ajuntament d’Ulldecona
per a les Mencions Especials.

Les  inscripcions  es  realitzaran  online,  a  través  de  la  pàgina  web  de  la  Regidoria
d’Esports: www.esportsulldecona.com

A la pàgina d’inici de la pàgina web, trobareu un enllaç per a la secció de la Nit de
l’Esport Local. Allí  trobareu tota la informació, i en cas de qualsevol dubte us podeu
posar en contacte amb els tècnics municipals al mateix Pavelló d’Esports.

Un cop realitzada la inscripció, des de la Regidoria d’Esports, ens posarem en contacte
per confirmar la inscripció i per sol·licitar alguna foto si es necessari.

http://www.esportsulldecona.com/


4. Millor Esportista Local 2015

Tal i com s’especifica a l’apartat 2, en aquesta modalitat participaran tots els esportistes
inscrits  a  la  modalitat  per al  Reconeixement als  Esportistes Locals.  És  a  dir,  un cop
inscrits  per al  reconeixement que s’ha fet durant les anteriors edicions de la Nit  de
l’Esport Local,  s’optarà a un premi,  atorgat  segons la puntuació obtinguda amb una
votació online i la valoració d’un jurat. Aquest any, com a novetat, s'optarà al premi de
Millor Esportista Local Masculí i un altre premi per a la Millor Esportista Local Femení. 

·Votació Online:

La votació online tindrà un pes del  30% i  es durà a terme a través de la pàgina de
Facebook  oficial  de  la  Regidoria  d’Esports  de  l’Ajuntament  d’Ulldecona:  Esports
Ulldecona. Aquesta, es realitzarà a partir del dia 16 de novembre, un cop es publiqui a la
pàgina  un  àlbum  amb  les  imatges  i  una  breu  descripció  de  la  trajectòria  de  cada
esportista; fins al dia 1 de desembre a les 12:00h, que es realitzarà el recompte de vots
obtinguts per cada esportista.

Per a votar a un dels esportistes candidat al premi, els participants hauran de posar
“M’agrada”  a  la  pàgina  de  Facebook  de  la  Regidoria  d’Esports,  i  després  entrar   a
l’àlbum de fotos que hi haurà penjat amb el nom de XIII  Nit de l’Esport Local, i posar
“M’agrada” a la foto del candidat que es desitgi votar.

Els vots vàlids seran aquells que es realitzin des del moment en què es pengi l’àlbum,  el
dia 16 de novembre, fins al dia 1 de desembre a les 12:00h. Després d’aquesta data,
l’àlbum romandrà penjat a la pàgina de Facebook, però els “M’agrada” posats després
no es comptabilitzaran com a vots.

·Valoració del Jurat:

La valoració del jurat, tindrà un pes del 70% i estarà composat per vuit membres: 

Regidor d’Esports: Albert Palacios

Coordinador d'Esports: Ivan Romeu

Responsable del PCEE: Nando Sorlí

Un representant del IES “Manuel Sales i Ferré”

Un representant de l’Escola CEIP “Ramón y Cajal” 

Tres representants de les entitats esportives locals.*

*Els representats de les entitats esportives locals es podran presentar voluntàriament. 



En cas d’haver més de tres entitats voluntàries per al jurat de la XIII Nit de l’Esport,  se’ls
comunicarà i es realitzarà un sorteig amb un representant de cada entitat present. Per
presentar-se  voluntari,  s’ha  de  realitzar  una  sol·licitud  a  través  de  la  pàgina  web:
www.esportsulldecona.com, a l’apartat de la Nit de l’Esport Local.

Els membres del jurat, no podran valorar esportista que pertanyi a la entitat la qual
representen, és a dir, la valoració mitja de l’esportista es realitzaria entre la resta dels
membres del jurat.

El jurat valorarà diversos aspectes per a la puntuació de cada esportista, entre altres es
valorarà:  la disciplina esportiva en la qual  participa l’esportista,  els  mèrits  obtinguts
durant  la  temporada  2014/2015,  la  trajectòria  esportiva  fins  al  moment,
reconeixements obtinguts fora del municipi..

http://www.esportsulldecona.com/
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