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ROTARY CLUB SABADELL, en motiu del 25è aniversari, va decidir continuar la tasca  

iniciada per les Agrupacions Professionals Narcís Giralt convocant el PREMI TENACITAT , 

un altre cop amb  periodicitat  anyal. El guardó distingeix aquelles persones que han 

realitzat una tasca perseverant  i valuosa a favor de la comunitat.  

 

B A S E S  : 

 

1.- EL PREMI TENACITAT  serà atorgat anualment, tot i que el jurat es reserva el dret 

a  declarar-lo desert. 

2.-  Premi exclusivament honorífic.  

3.- L’àmbit geogràfic dels candidats serà la ciutat  de Sabadell i la seva àrea 

d’influència. 

4 Podran presentar propostes  qualsevol  entitat representativa de la societat civil 

sabadellenca. També podrà fer-ho directament  la Junta Directiva de ROTARY CLUB 

SABADELL . 

5. Les propostes hauran d’ésser presentades en el domicili social de ROTARY CLUB 
SABADELL, carrer de l’Estació, 42 de Sabadell, 08202 . Es lliuraran dins d’un sobre 
tancat i dirigit a la Comissió del Premi Tenacitat. També a l'adreça de correu 
electrònic premitenacitatsabadell@gmail.com .El termini de presentació serà a 
finals de juny. 

 
6. En la proposta s’inclourà el Currículum d’un màxim de tres candidats per entitat, 

fent  especial referència als mèrits i qualitats de les persones proposades. 

7. El Premi serà sempre per a una persona física i serà atorgat a títol individual i, 

només  en casos excepcionals , a títol pòstum. 

8. Premi lliurat com a reconeixement  d’un treball  perseverant i continu,  en diversos 

àmbits -empresarial, profesional , esportiu , cultural ...  i amb  projecció  social . 

9.- La comissió del PREMI TENACITAT  estarà  formada pels següents membres  : 

- El President del GREMI DE FABRICANTS  o un membre designat a tal efecte 

per l’entitat. 

- El President del CENTRE METAL·LÚRGIC  o un membre designat a tal 

efecte per l’entitat  
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- El President de la CAMBRA DE COMERÇ o un membre designat a tal efecte 

per l’entitat  

- El President de la  FUNDACIO ANTIGA CAIXA SABADELL 1859 o un 

membre designat a tal efecte per l’entitat  

- El Director  de la FUNDACIÓ  BOSCH I CARDELLACH o un membre designat 

a tal efecte per l’entitat 

- El President del CONSELL INTERSECTORIAL D’EMPRESARIS  (CIESC)  o un 

membre designat a tal efecte per l’entitat. 

- El President de ROTARY CLUB SABADELL o un membre designat a tal 

efecte per l’entitat  

La comissió podrà ser assistida per persones de reconegut prestigi ,  i pel 2018 es 

permetrà la presentació de candidatures per part de fundacions, gremis i col·legis 

professionals amb  seu o delegació a Sabadell, si bé no disposaran ni veu ni vot en 

l'elecció del candidat. 

 

10.- La comissió estudiarà les propostes i escollirà  la candidatura més adequada 

durant el mes de juliol. L’acord es podrà prendre per unanimitat  o per majoria , i el 

dictamen  serà inapel·lable, llevat de l’aprovació  de ROTARY CLUB SABADELL. 

11.- La comissió presentarà a ROTARY CLUB SABADELL l’esmentada candidatura, 

perquè se li atorgui el vistiplau en el termini  màxim del 15 de setembre del mateix 

any. 

12.- La comissió farà públic tot seguit el veredicte abans  del 30 de setembre. 

13.- El guardó serà lliurat  en un acte social i  públic organitzat  per ROTARY CLUB 

SABADELL, que procurarà que tingui la màxima difusió a través dels mitjans  de 

comunicació. 

14.- En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre de Protecció de 

Dades de caràcter Personal, ROTARY CLUB SABADELL comunica a tots els 

participants, membres del Comitè, entitats que participen i col·laboradors del 

PREMI TENACITAT  que les dades que es puguin facilitar en motiu del premi i que 

tinguin la consideració de dades de caràcter personal, seran incloses en els nostres 

fitxers de dades personals. Tanmateix, s’informa a les entitats que participen en el 

premi que l’enviament de les seves dades de caràcter personal implica els seu 

consentiment per a tractar aquesta informació amb la finalitat de gestionar la seva 

participació, contestar les  consultes d’informació, enviament de les nostres 

newsletter i, en general , gestionar la relació entre tots els  participants i entitats, 

mantenint-les puntualment  informades de l’esdevenir  del premi, així com  dels 
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serveis  del Club, utilitzant a tal efecte qualsevol mitjà , fins i tot un cop finalitzada 

la relació. 

15.- Igualment, en relació al premi , els  participants , entitats i  col·laboradors cedeixen 

la seva imatge i autoritzen la seva difusió en els mitjans que ROTARY CLUB 

SABADELL tingui per convenient (web , premsa escrita , digital , xarxes socials , 

etc.) per la promoció , informació i difusió del premi 

 

Sabadell , Maig 2018 

 


