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PREÀMBUL 
 
Sabadell compta amb un calendari esportiu intens i variat, amb entitats esportives dinàmiques i 
amb una població avesada a practicar l’esport, fet que ha permès a la ciutat esdevenir el 
bressol i la seu de grans entitats i esportistes.  
 
L’esport requereix concentració, disciplina i grans dosis d’esforç i per això és important oferir un 
just reconeixement als/les esportistes. Precisament aquest és l’objectiu de la Festa de l’Esport 
Sabadell: homenatjar als/les esportistes que, juntament amb les entitats esportives, són els 
veritables indicadors de la força de Sabadell com a ciutat esportiva. 
 
Per tot això l’Ajuntament de Sabadell, de conformitat amb el que estableix el Reial Decret 
Legislatiu 781/1986 de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les disposicions legals 
vigents en matèria de règim local i els articles 189 al 191, ambdós inclosos, del Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es dota d’aquestes bases 
especials que regulen tot allò que afecta la concessió de distincions esportives a la Festa de 
l’Esport Sabadell. 
 
TÍTOL PRIMER.- DISTINCIONS 
 
Article 1r. Podran ser candidats a les distincions: 
 
a) al títol de l'esportista  més destacat/da de l’any,  tots/es els/les esportistes que s’hagin 
distingit  en la pràctica de l’esport. 
b) al títol de l’entitat més destacada de l’any,  aquelles entitats amb seu a Sabadell que 
s’hagin distingit en les tasques d’organització i promoció de l’esport així com per la seva 
incidència en l’esport local. 
c) al títol de promoció de l’esport, aquelles entitats amb seu a Sabadell que s’hagin distingit 
en les tasques de promoció, participació i organització d’activitats concretes així com també en 
la potenciació dels valors esportius i socials. 
d) al títol de promoció de l’esport a l’escola, els centres escolars amb seu a Sabadell que 
s'hagin distingit en les tasques de promoció i potenciació de l'esport escolar. 
e) al títol de promoció de l’esport a l’escola, aquelles persones que s’hagi distingit en la 
promoció de l’esport escolar a Sabadell. 
f) al títol de projecció esportiva, aquelles persones que a l’inici de la seva carrera esportiva 
manifestin elements que apunten cap a la consecució de bones marques i/o d’èxits esportius. 
g) al títol “Memorial Gorgori”,  els/les periodistes que hagin destacat per la seva tasca en el 
món de l’esport. 
h) als homenatges pel treball i dedicació al món de l’ esport, aquelles persones o entitats 
que s’hagin distingit pel seu treball i dedicació al món de l’esport. 
i) a l’homenatge promoció de l’esport per a discapacit ats , les persones o entitats amb seu a 
Sabadell que competeixin o treballin en el marc de l’esport per a discapacitats/des 
psíquics/ques i/o físics/ques. 
j) a l’homenatge per la integració Social a través de l’esport , les persones o entitats amb 
seu a Sabadell que competeixin o treballin en el marc de l’esport per a col·lectius amb risc 
d’exclusió social. 
k) a la menció especial , el Club Natació Sabadell, ja que atesa la seva magnitud i la gran 
projecció dels seus esportistes, no presenta la seva candidatura al premi a l’entitat més 
destacada de l’any, per tal de facilitar la concurrència de les altres entitats de la ciutat. 
l) a la tasca arbitral , aquelles persones que s’hagin distingit en el món de l’arbitratge esportiu. 
m) a l’organització d’un esdeveniment esportiu , a les persones o entitats que hagin 
organitzat un esdeveniment esportiu a Sabadell de gran rellevància o llarga tradició.  
 
Poden optar al títol de l'esportista més destacat/da, així com la resta de premis que atorga el 
jurat, tots els homes i les dones que hagin nascut a Sabadell. També ho poden fer els que 
resideixin a Sabadell i estiguin empadronats de fa 5 anys o que formin part d'un equip de la 
ciutat de fa 5 anys de forma consecutiva (comptant enrere des del 31 de desembre de l’any que 
es valori). En tot cas el Jurat podrà demanar que s’acreditin les esmentades dades. 
 
Poden optar al títol  de l’entitat més destacada de Sabadell aquelles entitats que estiguin 
legalment constituïdes, que les seves finalitats bàsiques siguin la promoció i la pràctica de 
l’esport i que tinguin la seva seu a Sabadell. 
 
L’òrgan competent per a l’atorgament de les distincions podrà declarar desert qualsevol dels 
esmentats títols, així com concedir-ne de nous de forma excepcional i seguint a tal efecte el 
procediment establert en aquestes bases. Així mateix podran concedir-se la totalitat de les 



distincions atribuïdes a cada títol, incrementar-se o disminuir-se el seu nombre de forma 
suficientment justificada.  
 
Article 2n. Les distincions consistiran en:  
 
a) un trofeu per a cadascun/a dels 3 esportistes més destacats/des de l’any. 
b) un trofeu per a cadascuna de les 3 entitats més destacades de l’any. 
c) un trofeu per a cadascuna de les 3 entitats distingides amb el títol de promoció de 

l’esport. 
d) un trofeu i una subvenció econòmica, que es determinarà pel Servei d’Esports, per a 

cadascuna de les cinc entitats distingides amb el títol de promoció de l’esport a l’escola.  
e) un trofeu a la persona distingida amb el títol de promoció personal de l’esport a l’escola. 
f) un trofeu per a cadascuna de les 5 persones distingides amb el títol de projecció 

esportiva. 
g) una placa al/a la periodista guardonat/da amb el títol “Memorial Gorgori”. 
h) una placa a les persones homenatjades pel treball i dedicació al món de l’esport. 
i) una placa a les persones homenatjades per la promoció de l’esport per a discapacitats. 
j) una placa a les persones homenatjades per la integració social a través de l’esport. 
k) una placa a les entitats amb menció especial. 
l) una placa al jutge o àrbitre homenatjat per la seva tasca arbitral en el món de l’esport 
m) una placa a la persona o entitat organitzadora de l’esdeveniment esportiu destacat. 
 
Així mateix s’atorgarà: 
 

a. un trofeu per a cadascun dels 10 esportistes finalistes en la categoria 
d’esportista més destacat de l’any. 

b. un trofeu per a cadascuna de les 10 entitats finalistes en la categoria d’entitats 
més destacades de l’any. 

c. un trofeu per a cadascuna de les 10 entitats finalistes en la categoria d’entitats 
de promoció de l’esport. 

 
TÍTOL SEGON.- DEL JURAT 
 
Article 3r. El nombre màxim de membres del Jurat serà de 25, i seran nomenats per la 
presidenta d’entre els membres del Consell Municipal de l’Esport, d’entre membres dels mitjans 
de comunicació locals i d’entre membres del món esportiu local. Així mateix podran ser 
nomenats membres del Jurat aquelles persones que la presidenta consideri qualificades a tal 
efecte. La presidència del Jurat correspon a la Regidora d’Esports de l’Ajuntament de Sabadell 
o en el membre del jurat en qui aquest delegui. El Jurat es dissoldrà un cop finalitzada la 
corresponent elecció.  
 
Article 4t. Les deliberacions dels membres del Jurat seran secretes i únicament l’Ajuntament 
en podrà fer públic els noms dels/les finalistes i altres guardonats/des, un cop celebrades les 
votacions. A tal efecte s’aixecarà la corresponent acta que serà signada pel president del Jurat. 
 
Article 5è.  A manca de regulació al respecte, el Jurat resoldrà qualsevol incidència relacionada 
amb la concessió de distincions esportives a la Festa de l’Esport.  
 
CAPÍTOL PRIMER.- PROCEDIMENTS D’ATORGAMENT DELS PRE MIS A L’ESPORTISTA I 
ENTITAT MÉS DESTACAT/DA DE L’ANY 
 
SECCIÓ PRIMERA.- PRESENTACIÓ DE CANDIDATS 
 
Article 6è. En l'elecció dels/de les esportistes i entitats de Sabadell més destacats/des de l'any 
es valorarà el període comprès entre l’1 de gener al 31 de desembre del any anterior de 
celebració de la Festa de l’Esport. 
 
Article 7è.  Els historials es podran presentar abans del 31 de gener de l’any de celebració de 
cada festa de l’esport, pels propis/es esportistes, per les entitats, o bé per altres persones, 
sempre i quan tingui el consentiment de l’interessat/da. Això no obstant el Jurat decidirà sobre 
l’acceptació de les peticions extemporànies presentades com a màxim fins el 7 de febrer. 
 
Article 8è. El nombre de candidatures que una entitat podrà presentar de membres d’un mateix 
equip o, si aquestes són Poliesportives, d’una mateixa modalitat esportiva, serà de 3 i hauran 
d’estar ordenades en funció dels mèrits esportius i personals que l’entitat atribueixi a cadascun. 
 



SECCIÓ SEGONA.- PROCEDIMENT 
 
Article 9è.  Les votacions es desenvoluparan en dues fases. En la primera, el Jurat escollirà 
deu de les candidatures presentades per a l'elecció dels/de les esportistes i entitats de Sabadell 
més destacats/des de l'any i deu per l’elecció dels premis a la promoció de l’esport  i en farà 
públic el llistat, almenys una setmana abans de la Festa de l’Esport Sabadell. En la segona, 
que es desenvoluparà en el transcurs de la Festa de l’Esport Sabadell, el Jurat escollirà els/les 
tres esportistes i entitats de Sabadell més destacat/des de l'any, i les tres entitats guanyadores 
del premi a la promoció de l’esport. 
 
Article 10è. Les dades que els membres del Jurat valoraran en les votacions seran les que 
constin als formularis oficials facilitats pel Servei d’Esports i annexos. Les incorreccions 
d’aquestes dades o qualsevol altre incidència que algun membre del Jurat pugui detectar, les 
haurà de fer públiques durant les reunions i seran resoltes pel Jurat, per majoria dels seus 
membres. 
Un membre del jurat podrà delegar el seu vot i donar les valoracions per escrit al secretari del 
jurat, només en el cas que hagi assistit a la reunió de votació i per causes de força major hagi 
d’absentar-se durant les votacions. 
 
Article 11è. En el cas que una persona aliena al Jurat vulgui fer algun suggeriment o 
observació respecte a les candidatures dels/ les esportistes o entitats que es presenten a la 
Festa de l’Esport, aquest ha de ser presentat per escrit i signat per la persona que el presenti 
i/o, si s’escau, pel president de l’entitat que el formuli. 
 
Article 12è. Es consideren títols oficials aquells reconeguts per les federacions i altres entitats 
o organismes de caràcter oficial, tant nacional o estatal com internacional, i considerats com a 
representatius de l’esport corresponent. La resta de títols es consideren com a no oficials. El 
Jurat, a qui correspon en exclusiva la facultat de valorar, podrà realitzar les consultes que 
consideri pertinents en ordre a determinar la valoració corresponent a una titulació. 
 
Article 13è. Per tal de realitzar la valoració de l’historial d’un/a esportista o entitat que realitzi 
una activitat esportiva respecte de la qual no hi hagi competicions oficials, el Jurat cercarà la 
col·laboració d’especialistes en aquell esport per tal d’establir una equivalència en punts amb 
les competicions establertes en els altres esports, dels èxits esportius aconseguits per 
l’esmentat/da esportista o entitat (veure exemple) 
 
MUNTANYISME (alpinisme/escalada) 
Alçada del cim      dificultat escalada  punts historial entitat punts historial esportista  
més de 8.000 m. 9è grau  8   16 
més de 7.000 m. 8è grau  7   14 
més de 6.000 m. 7è grau  6   12 
més de 5.000 m. 6è grau  4     8 
més de 4.000 m. 5è grau  2     4 
més de 3.000 m. 4rt grau  1     2 
 
amb un element corrector en funció de la dificultat del cim, 
molt difícil : (+1) per l’historial d’una entitat o (+2) per l’historial d’un esportista 
primera ascensió : (+2)  per l’historial d’una entitat o (+4) per l’historial d’un esportista 
 
fins a un màxim de 10 punts quan es valori l’historial d’una entitat i de 20 quan sigui l’historial 
d’un esportista. 
 
Article 14è. Quan es valorin els mèrits esportius d’un/a esportista o entitat, es tindrà en compte 
únicament aquell mèrit, que aporti més punts a l’esportista o entitat, i no es podran sumar ni 
restar punts per altres mèrits, de manera que no serà possible ni superar la puntuació màxima 
establerta ni tenir punts negatius. 
 
 
 
SECCIÓ TERCERA.- PRIMERA FASE DE VOTACIÓ 
 
Article 15è.  Per a l’elecció de l’esportista més destacat/da cadascun dels membres del Jurat 
realitzarà dues votacions per cada historial d’esportista presentat, corresponents a les dues 
columnes en què es valoren de 0 a 10 punts els mèrits personals de l’esportista. Realitzades 
les votacions es sumaran tots els punts obtinguts i es dividiran pel nombre de membres 
votants. La puntuació final serà el resultant de la suma dels punts dels mèrits esportius i dels 



mèrits personals. Si la majoria dels membres del jurat ho consideren oportú, es podrà fer una 
nova votació, amb els 4 esportistes classificats/des de la posició 9a. a la 12a., per decidir quins 
seran els 10 esportistes finalistes. 
 
 

PUNTS MÈRITS ESPORTIUS  MÈRITS PERSONALS 

20 

16 

14 

13 

12 

10 

 

9 

8 

7 

6 

4 

2 

1 

Campió/na del Món o JO 

Campió/na d’Europa  

Campió/na Comp. Internacionals 

Campió/na d’Espanya   

Participant C. Món o JO 

Campió/na de Catalunya o 

participant C. Europa  

Participant comp. Internacionals 

Participant categoria Estatal 

Campió/na Supralocal 

Participant categoria Catalana 

Campió/na de Sabadell 

Participant categoria Supralocal 

Participant àmbit local 

DIFICULTAT I 

DEDICACIÓ AL  SEU 

ESPORT I/O 

COMPETICIÓ 

Nivell de competitivitat 

per assolir l’èxit esportiu 

Molta          10 punts 

Bastant        8 punts 

Mitjana         6 punts 

Baixa            4 punts 

Poca             2 punts 

Nul·la            0 punts 

INCIDÈNCIA 

SOCIOESPORTIVA 

DE LES SEVES 

ACTIVITATS 

 

de 0  a   10 punts 

 

- En la premsa 

- Fair Play 

- Actitud personal 

- Edat 

- Aportació a l’esport 

local 

- Amateurisme 

- Altres -4 Campionats no oficials 

-4 *Categories no absolutes 

-2 

-4 

-6 

2n. lloc 

3r. lloc 

4t. lloc 

* Categories no absolutes 
 
1- En concepte de l’edat: veterans, sub-21..., juvenils, infantils, etc... 
2- Els campionats escolars i universitaris no es consideraran categories absolutes. 
Si es dóna el cas d’haver-se d’aplicar dues reduccions de punts, en la segona reducció 
solament s’aplicarà el 50% (-4 i –2). 
 
* En aquells esports en què es disputin les competicions de: Copa de Catalunya, Copa del Rei 
i/o Recopa d’Europa, aquestes tindran la mateixa puntuació que els respectius campions de 
Catalunya, Espanya i Europa. 
 
Article 16è. Entre els 10 esportistes finalistes podrà haver-hi un màxim de tres representants 
que pertanyin a una mateixa modalitat esportiva. 
 
Article 17è.  Per a l’elecció de l’entitat més destacada, cadascun dels membres del Jurat 
realitzarà una votació per cada historial d’entitat presentat, aquesta votació farà referència a la 
columna en què es valoren, de 0 a 10 punts, els mèrits socials pel que fa a l’organització i 
promoció de l’esport de l’entitat. Realitzades les votacions es sumaran els punts obtinguts i es 
dividiran pel nombre de membres votants. La puntuació final serà el resultant de la suma dels 
punts dels mèrits esportius i dels mèrits socials. Si la majoria dels membres del jurat ho 
consideren oportú, es podrà fer una nova votació, amb les 4 entitats classificades de la posició 
9a. a la 12a., per decidir quines seran les 10 entitats finalistes. 
 
 
 
 
 
 
 
 



PUNTS MÈRITS ESPORTIUS MÈRITS SOCIALS 

 

10 

8 

7 

6 

5 

 

4 

3 

2 

 

1 

-2 

 

Campió/na del Món 

Campió/na d’Europa 

Campió/na d’Espanya  

Participant C. Món 

Campió/na de Catalunya o participant 

comp. Europa 

Participant categoria Estatal 

Campió/na Supralocal  

Campió/na de Sabadell o participant 

en categoria catalana 

Participant categoria Supralocal 

Campionats no oficials 

 

ORGANITZACIÓ I PROMOCIÓ DE L’ESPORT 

    de 0 a  10 punts 

- Organització de campionats o activitats 

esportives: 

Campionats del Món, d’Europa, Internacionals, 

d’Espanya, de Catalunya, Estatals, Supralocals, 

Locals 

- Col·laboracions en activitats de ciutat 

- Nombre d’esports practicats i categories 

 
 

-2 *Categories no absolutes 

-1 

-2 

-3 

2n. lloc 

3r. lloc 

4t. lloc 

* Categories no absolutes. 
 
1- En concepte de l’edat: veterans, sub-21..., juvenils, infantils, etc... 
2- Els campionats escolars i universitaris no es consideraran categories absolutes. 
 
Si es dóna el cas d’haver-se d’aplicar dues reduccions de punts, en la segona reducció 
solament s’aplicarà el 50% (-2 i –1). 
 
* En aquells esports en què es disputin les competicions de: Copa de Catalunya, Copa del Rei 
i/o Recopa d’Europa, aquestes tindran la mateixa puntuació que els respectius campions de 
Catalunya, Espanya i Europa. 
 
Article 18è. En els esports o modalitats esportives individuals que tinguin reconeguda 
oficialment una competició o campionat per clubs, únicament seran valorables els resultats que 
els esportistes de l’entitat hagin aconseguit en les competicions en què, en representació 
d’aquesta, en resulti una classificació final per clubs. Per tant no seran objecte de valoració els 
resultats obtinguts en les competicions individuals, per parelles, trios, relleus, conjunts, etc... en 
les quals cap club en resulti campió o guanyador. 
 
Article 19è. En els esports en què no hi ha campionat Espanyol, Europeu i/o Mundial per clubs, 
els resultats esportius que hagin aconseguit els millors membres del club o entitat són els que 
donen els punts a l’apartat dels mèrits esportius d’aquella entitat, segons els següents barems: 
Si el club ha quedat campió de Catalunya i té un esportista campió d’Espanya, sumarà 1 punt,  
2 punts si és campió d’Europa i 3 si és campió del Món. 
Si el club no ha quedat campió de Catalunya es restaran 5 punts a la valoració dels mèrits 
esportius del seu millor representant. 
Aquests esportistes hauran de complir els mateixos requeriments necessaris per optar a la 
distinció d’esportista més destacat/da de Sabadell. 
 
SECCIÓ QUARTA.- SEGONA FASE DE VOTACIÓ 
 
Article 20è. En el transcurs de la Festa de l’Esport es realitzaran les següents votacions: 
 
Per l’elecció del esportistes i entitats més destac ats de Sabadell 
1a votació: Es votaran 5 esportistes i 5 entitats, quedant eliminats els/les 5 menys votats/des. 
En cas d’empat, tots els candidats o les candidates empatats passaran a la votació següent. 
2a votació: Es votarà als/les 5 esportistes i 5 entitats concedint 5 punts al candidat/a que es 
consideri millor dels cinc finalistes, 4 punts al següent, 3 punts al següent, 2 punts al següent  i 
1 punt al darrer. Segons el nombre de punts obtinguts, seran proclamats primer/a, segon/a i 
tercer/a. 



Per l’elecció de les entitats guanyadores del premi  a la promoció esportiva. 
1a votació: Es votaran 5 entitats, quedant eliminades les 5 menys votades. 
En cas d’empat, tots les candidates empatades passaran a la votació següent. 
2a votació: Es votarà a les 5 entitats concedint 5 punts a la candidata que es consideri millor de 
les cinc finalistes, 4 punts a la següent, 3 punts a la següent, 2 punts a la següent  i 1 punt a la 
darrera. Seran proclamades guanyadores les tres amb més punts sense fer distinció entre 
elles. 
 
Si hi ha empat entre els candidats, podrà decidir el vot de qualitat de la presidenta o bé es farà 
una segona votació de desempat si la presidenta ho considera oportú. 
Per poder votar en aquesta segona fase de les votacions, els membres del jurat hauran d’haver 
assistit a un mínim del 50% de les votacions de la 1a fase. 
Tots els membres del Jurat hauran de realitzar les 2 votacions esmentades puntuant en 
conseqüència a tots/es els/les esportistes i entitats en la forma establerta. En cas contrari la 
seva votació serà considerada nul·la. 
 
TITOL TERCER.- PROCEDIMENTS D’ATORGAMENT DELS PREMI S A LA PROJECCIÓ 
ESPORTIVA, HOMENATGES A LES PERSONES PEL SEU TREBAL L I DEDICACIÓ AL 
MON DE L’ESPORT I PEL MEMORIAL JOAQUIM GORGORI 
 
Article 21è. Per a l’elecció dels premis a la Projecció Esportiva, cada membre del Jurat votarà, 
d’entre els historials presentats, per aquells 5 que consideri mereixedors d’aquesta distinció, 
resultant-ne guanyadors els 5 que obtinguin més vots. En cas d’empat decidirà el vot de 
qualitat de la presidenta. 
 
Per a l’elecció de les persones que rebran un homenatge pel treball i dedicació al món de 
l’esport, els membres del Jurat presentaran al President del jurat, l’historial d’aquells candidats 
que considerin mereixedors d’aquesta distinció, sent el President qui finalment faci l’elecció 
dels guardonats. 
 
El premi Memorial Gorgori serà atorgat a aquella persona que, proposada pels membres del 
Jurat representatius dels mitjans de comunicació, sigui ratificada per la resta de membres del 
Jurat. 
 
TITOL QUART.- ATORGAMENT DE LA RESTA DE DISTINCIONS  
 
La resta de distincions seran atorgades pel mateix Ajuntament de Sabadell en funció dels 
mèrits, qualitats, capacitats i d’altres circumstàncies considerades rellevants per aquests als 
efectes de la concessió de la distinció. 
 
DISPOSICIONS FINALS 
 
PRIMERA.- Els premiats acceptaran aquestes bases i el seu compliment, no podent fer cap 
tipus d’operació comercial amb les distincions atorgades, derivant-se en cas contrari les 
responsabilitats legals corresponents. 
 
SEGONA.- Als efectes de garantir la igualtat i la concurrència l’Ajuntament divulgarà de forma 
periòdica el contingut d’aquestes bases. 
 


