
Premis CONVIU 2014
Convivència, civisme, esforç, 
solidaritat, altruïsme

Els Premis Conviu volen posar en 
valor persones del municipi que 
hagin destacat pels seus actes cívics, 
de convivència i/o en benefici de la 
comunitat. Aquest reconeixement 
té la finalitat de contribuir a difondre 
i a fer perdurar les accions de 
les persones premiades perquè 
esdevinguin un exemple i un estímul 
per a les futures generacions.



La convivència, la solidaritat, el respecte, 
la responsabilitat ciutadana, la coope-
ració entre les persones, la tolerància 
envers l’altre són aspectes que fomenten 
la cohesió social i garanteixen el benestar 
i la qualitat de vida de les persones i, en 
definitiva, el desenvolupament cultural i 
cívic d’una societat.

El civisme és el conjunt d’actituds i 
comportaments de les persones que 
permeten als ciutadans i ciutadanes viure 
en comunitat. El bon tracte entre les 
persones, el respecte per l’entorn i per 
les normes de convivència, la participació 
i la implicació en els assumptes públics 
són elements del civisme.

L’Ajuntament de Sant Just Desvern im-
pulsa la segona convocatòria dels Premis
Conviu per posar en valor aquest civisme, 
la convivència, la cultura de l’esforç per
aconseguir reptes, l’ajut a l’altre i les acti-
tuds i aptituds altruistes de la ciutadania.

Mitjançant la concessió dels Premis 
Conviu 2014 es volen valorar persones 
que hagin destacat pels seus actes en 
benefici de la comunitat, en defensa dels 
valors cívics i de convivència des dels 
més diversos àmbits del coneixement i 
de la condició humana.
Aquest reconeixement del municipi té la 
finalitat de contribuir a difondre i a fer
perdurar el seu treball i la seva obra en la 
memòria col·lectiva de Sant Just Desvern 
i així que esdevingui un exemple i un 
estímul per a les futures generacions.

L’objecte d’aquestes bases és definir els 
requisits dels candidats per participar-hi 
i el procediment a seguir per a l’atorga-
ment dels Premis Conviu 2014.

Els Premis Conviu són impulsats pel 
servei de la Policia Local, des de la Regi-
doria de Seguretat Ciutadana, com a re-
coneixement públic individual a persones 
veïnes i ciutadania relacionada amb Sant 
Just Desvern.

El premi té caràcter exclusivament hono-
rífic, per la qual cosa, no atorga cap dret
administratiu i/o econòmic.

Els premis tenen una periodicitat biennal 
i es premiaran les actuacions, els projec-
tes o les bones pràctiques desenvolupa-
des en el període comprès establert.

Presentació de candidatures 
i documentació

Persones candidates
Poden optar als Premis Conviu 2014 totes 
les persones, a títol individual, veïnes del
municipi i/o que desenvolupin la seva 
activitat a Sant Just Desvern.

Procediment
El procediment per escollir les persones 
meritòries del premi comença amb la
convocatòria pública on s’estableixi el 
termini de recollida de les propostes de
candidatura. Les poden fer les entitats 
del municipi, la ciutadania a títol indivi-

dual, els serveis municipals i el Consell de 
Seguretat i Prevenció, Vialitat i Mobilitat.
Per a la concessió dels premis, s’instruirà 
l’oportú expedient en el qual s’acreditin 
els mèrits i les circumstàncies de la perso-
na que es pretengui reconèixer.

Presentació de candidatures
Es pot fer telemàticament mitjançant la 
web www.santjust.cat o instància escrita a
l’Ajuntament. Haurà d’anar acompanyada 
d’una memòria detallada on s’especifiquin
els motius i detalls de l’acció que desta-
quen a la persona/entitat que es proposa.
Les candidatures poden ser presenta-
des per particulars o entitats alienes a la 
persona proposada, però caldrà que el/
la candidat/a proposat/da accepti la seva 
participació.

Termini de presentació de candidatures
El termini de presentació de candidatures 
finalitza el 5 de setembre de 2014.

El jurat i valoració de les 
candidatures presentades

El jurat
Una comissió (de 7 membres) formada pel 
regidor de Seguretat Ciutadana, el cap de
la Policia Local, dos tècnics de l’Ajunta-
ment i tres persones alienes a l’Admi-
nistració (associacions veïnals, represen-
tants polítics...) nomenarà les persones 
candidates que es consideren meritòries 
d’aquest premi.

La valoració
La valoració de les candidatures presenta-
des la realitzarà la comissió en funció dels
següents criteris:
• Foment i promoció dels valors del 

civisme i la convivència en els termes 
establerts en aquestes bases.

• Els valors que poden influir en altres 
persones, com l’esforç per aconseguir 
reptes.

• Els ajuts a altres ciutadans/es, especial-
ment en tasques altruistes.

• Influir i promoure els valors de convivèn-
cia, solidaritat, respecte, participació i 
implicació.

• Els resultats i l’impacte en la comunitat.

El jurat podrà sol·licitar informació com-
plementària, si així ho estima convenient, i 
resoldrà totes les qüestions que sorgeixen 
en el procediment i que no estiguin pre-
vistes en aquestes bases.

Lliurament dels premis

S’atorgaran un màxim de 25 premis 
Conviu.
El lliurament a les persones premiades es 
farà en un acte públic emmarcat en la
celebració dels actes del Dia de la Policia 
Local, al mes de setembre

Bases dels Premis Conviu 2014
Sant Just Desvern


