
 
 
 
PRIMERA CONVOCATÒRIA “PREMIS SABADELL SOSTENIBLE”  
 
 
1. OBJECTE I FINALITAT 
 
L’Ajuntament de Sabadell convoca els PREMIS SABADELL SOSTENIBLE amb l’objectiu de 
reconèixer iniciatives i projectes que tinguin com a objectiu la promoció de la sostenibilitat a 
nivell local, en relació als compromisos adquirits a la conferència de Rio+20, i el seu document 
de principis i acords internacionals “The Future We Want”, així com a l’Agenda 21+10 de 
Sabadell.  
 
Es convoquen els premis següents: 
- Premi Josep Rossell i Casablancas a projectes en l’àmbit educatiu. 
- Premi Antoni Trallero i Alòs a projectes empresarials. 
 
2. PARTICIPANTS  
 
Poden participar en el Premi Josep Rossell i Casablancas: 
- Les associacions, entitats, empreses i particulars amb domicili a Sabadell, o que hagin 

executat projectes relacionats amb la sostenibilitat en el medi natural durant els anys 2010 i 
2011 en el terme municipal.  

- Els centres educatius que hagin desenvolupat projectes en el marc de l’Agenda 21 Escolar 
relacionats amb la sostenibilitat en el medi natural durant els cursos 2010-2011 i 2011-
2012. 

 
Poden participar en el Premi Antoni Trallero i Alòs: 
 
- Les associacions, entitats, empreses i particulars amb domicili a Sabadell, o que hagin 

executat projectes relacionats amb la sostenibilitat en el medi urbà durant els anys 2010 i 
2011 en el terme municipal.  

- Els centres educatius que hagin desenvolupat projectes en el marc de l’Agenda 21 Escolar 
relacionats amb la sostenibilitat en el medi urbà durant els cursos 2010-2011 i 2011-2012. 

 
 
3. PROJECTES I CRITERIS DE SELECCIÓ 
 
El contingut dels projectes i els criteris de selecció es determinen de forma respectiva als 
apartats 3 i 4 de les condicions reguladores d’aquesta convocatòria. 
 
4. PREMI 
 
Les guardonats rebran un diploma de reconeixement, en el qual constarà el nom del guardonat, 
l’àmbit del premi i l’any de convocatòria. 
 
5. TERMINI 
 
Període d’inscripció: des de l’endemà de la publicació en el BOP de la província i fins el 31 de 
gener de 2013 ambdós inclosos, a través del formulari corresponent disponible al web 
municipal. 
 
La resolució del Jurat es farà públic dins el primer trimestre de l’any 2013, en el dia i hora que 
s’anunciarà en el seu moment. 
 
Lliurament dels premis: El veredicte i el lliurament del premis s’efectuarà en un acte 
institucional, la data del qual s’indicarà a la resolució de la convocatòria. 
 
 



 
 
La resolució d’aquesta convocatòria esgota la via administrativa, i els interessats poden 
interposar-hi recurs contenciós-administratiu davant els jutjats del contenciós-administratiu de 
la província de Barcelona en el termini de dos mesos comptadors des del dia següent al de la 
publicació. També poden interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant del 
mateix òrgan que ha dictat aquest acte, com a previ al contenciós-administratiu, dins el termini 
d'un mes a comptar des del dia següent al de la publicació. Tanmateix poden interposar 
qualsevol altre recurs que es consideri pertinent. 
 
 
 
 
 


