REGLAMENT DELS PREMIS
CAPITOL PRIMER
"Premis Ciutat de Sant Adrià de Besòs"
Article 1. Dels "Premis Ciutat de Sant Adrià de Besòs"
L’Ajuntament, sota la denominació "Premis Ciutat de Sant Adrià de Besòs", vol reconèixer i
guardonar les iniciatives i les aportacions més significatives de persones, físiques o jurídiques,
de qualsevol nacionalitat, que hagin destacat o contribuït a fomentar valors com la llibertat, la
solidaritat o la igualtat; que hagin afavorit el progrés de la societat en el civisme, la iniciativa
econòmica, l'urbanisme sostenible, la defensa dels drets humans, la defensa del medi ambient,
o hagin destacat en l'àmbit de la cultura, l'esport, o d'altres activitats; o que mereixin el
reconeixement d'una trajectòria exemplar tant de persones com d'organitzacions en aquest
sentit.
La convocatòria i la concessió d’aquests premis es farà anualment. Podran optar totes aquelles
iniciatives i/o propostes que s'adaptin als requisits que s'estableixin a la corresponent
convocatòria i que es formulin conforme al procediment que s'estableixi a la mateixa.
Anualment s'atorgaran un màxim de 13 premis, repartits entre les tres categories següents:
1a. Categoria, premi de l'Alcalde
2a Categoria, premi de les associacions
3a Categoria, premi dels ciutadans. Aquest premi queda previst per a quan sigui
possible la seva materialització a través dels medis que ens puguin oferir les
Tecnologies de la Informació i la Comunicació d'aquest Ajuntament. Es portarà a terme
sempre i quan els medis tècnics ho permetin.
Article 2. Finalitat
Els premis es destinen a reconèixer i guardonar persones, físiques o jurídiques, de qualsevol
nacionalitat, que pels seus mèrits o serveis extraordinaris en les diferents categories
esmentades se’n facin mereixedors.
Article 3. Contingut dels premis
Els "Premis Ciutat de Sant Adrià de Besòs" no tindran dotació econòmica, sinó que consistiran
en un diploma i una escultura (l'Sky line de Sant Adrià).
Article 4. Qui hi pot optar
Poden optar als premis que es regulen en aquestes bases, totes les iniciatives, treballs o
aportacions de persones físiques o jurídiques, de qualsevol nacionalitat, que reuneixin els
requisits exigits:
−
−
−

Ser ciutadà de Sant Adrià, empresari, comerciant o treballador a la ciutat o que hagi
desenvolupat la seva acció dintre del seu àmbit territorial.
Organitzacions, entitats o empreses de la ciutat o que treballin a l'àmbit de Sant Adrià
de Besòs
Que hagin contribuït de manera activa o fefaent, a fomentar valors com la llibertat, la
solidaritat o la igualtat; que hagin afavorit el progrés de la societat en el civisme, la
iniciativa econòmica, l'urbanisme sostenible, la defensa dels drets humans, la defensa
del medi ambient, o hagin destacat en l'àmbit de la cultura, l'esport, o d'altres
activitats; o que mereixin el reconeixement d'una trajectòria exemplar tant de persones
com d'organitzacions en aquest sentit.

− Quedaran exclosos totes aquelles persones físiques o jurídiques que hagin obtingut
aquesta distinció en passades edicions.

Article 5. Convocatòria dels premis
Els "Premis Ciutat de Sant Adrià de Besòs" requeriran una convocatòria pública, previ acord de
la Junta de Govern Local, en el qual s'aprovaran les bases reguladores de la convocatòria. En
aquestes bases ha de constar el procediment de presentació de candidatures i de concessió
dels premis, i el seu règim jurídic, així com el procés de selecció dels premiats per a cada
categoria.
El calendari de tot el procés s'aprovarà mitjançant Decret de l'Alcaldia i s'haurà de fer públic.
Article 6. Candidatures
Les candidatures als premis s'hauran de presentar d'acord amb el procediment que, a aquest
efecte, prevegin les bases reguladores de la convocatòria.
Article 7. Procediment de selecció dels premiats
Els "Premis Ciutat del Sant Adrià de Besòs" es concediran prèvia convocatòria pública,
mitjançant l'aprovació de les bases reguladores per part de la Junta de Govern Local.
Article 8. Publicació
Tots els premis atorgats es faran públics a través dels mitjans de difusió de comunicació
municipals ordinaris.
Article 9. Lliurament
Els premis consistiran en un diploma i una escultura (L'Sky line de Sant Adrià). L'acte de
lliurament de premis tindrà lloc durant la setmana més propera a la festivitat de Sant Jordi. Els
premis seran entregats per l'alcalde o persona en qui delegui.

