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BASES DELS PREMIS SESROVIRENCS DE L’ANY 

(Acord del Ple de 9 de febrer de 2006) 
 

 
PRELIMINAR 
 
Els premis SESROVIRENCS DE L’ANY, volen premiar l’esforç individual i col·lectiu de 
persones i entitats del poble que en la seva professió, habilitat, dedicació i qualitat humana 
revitalitzen la vida social sesrovirenca, augmenten la qualitat de vida dels seus veïns, 
consoliden el teixit associatiu i marquen pautes d’actuació de la vida sesrovirenca i que van 
consolidant, d’aquesta manera, la personalitat dinàmica, renovadora, participativa i solidària 
de Sant Esteve. 
 
Els premis SESROVIRENCS DE L’ANY, s’atorgaran anualment a aquelles persones, 
entitats o col·lectius que, recollint els valors abans esmentats, destaquin durant l’any anterior 
al de la convocatòria dels premis. 
 
 
BASES 
 
1. Els premis SESROVIRENCS DE L’ANY, tindran tres categories: 
 

a. A la PERSONA  que pel seu compromís, constància, fidelitat, destresa, esforç, 
treball, qualitat humana o que hagi fet un servei a la col·lectivitat o a Sant Esteve 
Sesrovires, sigui mereixedora d’un reconeixement públic. 

b. A L’ENTITAT que, per la seva constància en el treball, sigui un punt de referència en 
la vida social sesrovirenca i hagi consolidat un projecte associatiu. També es tindrà 
present aquelles ENTITATS, GRUPS i COL·LECTIUS de persones que iniciïn una 
nova aventura associativa que representin una renovació en l’àmbit social i donin 
mostres de continuïtat i futur. 

c. A L’ACTIVITAT o PROJECTE que, en la mateixa línia de renovació, constància, 
servei i/o originalitat, mereixi un especial esment. 

 
2. Els premis seran atorgats, anualment, per la Junta de Govern Local de l’ajuntament de 
Sant Esteve Sesrovires, a proposta de la Comissió dels Premis SESROVIRENCS DE 
L’ANY, creada en el sí del Patronat Municipal i que en donarà compte al Ple. 
 
3.La Comissió que realitzarà la proposta, estarà formada per: 
 
a. Un president, que serà el President del Patronat Municipal, el qual podrà delegar a favor 
del Vice-president 1er, del Vice-president 2n o a qualsevol Regidor. 
 
 
b. Un vocal, representant de l’Àrea de Premsa, convocants dels premis. Aquest vocal, també 
actuarà com a Secretari de la Comissió. 
 
c. Un vocal del Patronat Municipal, que és qui gestiona l’àmbit dels serveis personals. 
 



 

 

d. Dos vocals que representin la societat civil local i que, pel seu prestigi personal i 
coneixement de la realitat  sesrovirenca, esdevinguin veus autoritzades. 
 
4.Els membres vocals de la Comissió dels Premis SESROVIRENCS DE L’ANY seran 
nomenats pel Ple Municipal. 
 
5.La Comissió dels Premis SESROVIRENCS DE L’ANY, proposarà a la Junta de Govern 
Local de l’Ajuntament, cadascun dels candidats en les diferents modalitats. La Comissió dels 
Premis es reunirà durant el primer trimestre de cada any, per tal d’estudiar la proposta a 
elevar a la Junta de Govern Local. 
 
6.Les despeses i els premis que ocasiona la convocatòria estaran dotats econòmicament, 
d’acord amb els pressupostos municipals. Pel que fa a l’import destinat a premis en 
metàl·lic, la comissió podrà proposar a la Junta de Govern Local la seva distribució, que 
haurà de ser fonamentada. 
 
7.Qualsevol de les modalitats dels premis pot quedar deserta. 
 
8.Els membres vocals de la Comissió dels Premis SESROVIRENCS DE L’ANY, es 
renovaran en un 50% cada tres anys i durant el mes de gener. 
 
9.Els Premis, es faran públics, en la Diada de Sant Jordi. 
 
10.La Comissió podrà establir sistemes de participació de les entitats locals amb la finalitat 
d’obtenir la màxima informació. No obstant, les aportacions fetes per les entitats tindran 
caràcter informatiu per la Comissió, que serà per qui, en última instància i d’acord amb els 
seus criteris, proposi els candidats als premis. 
 
 
Sant Esteve Sesrovires, 9 de febrer de 2006 
 
 
 
 
  
 


