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XIII EDICIÓ PREMIS APPORTT 2015  
BASES PER A LA PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES 

 
L’objectiu d’aquests premis és reconèixer la important tasca de persones, 
entitats i empreses que dediquen els seus esforços dins del sector portuari 
en l’àmbit del Port de Tarragona. 
L’actuació a través de la seva activitat i treball així com els projectes, 
accions i estratègies que destaquen pel seu caràcter innovador, originalitat i 
la seva projecció i lideratge, fa que aquests premis reconeguin l’esforç i 
meritòria tasca, en la feina diària a favor dels treballs que es desenvolupen 
dins l’àmbit del Port de Tarragona. 
Per tot això, l’Agrupació per a la Promoció del Port de Tarragona, A.I.E.-
APPORTT,  en l’interès d’incentivar, estimular i reconèixer aquests 
esforços, va decidir crear uns premis que, d’alguna manera, destaquessin la 
tasca desenvolupada per persones, entitats i empreses en la feina diària 
dins l’activitat portuària de Tarragona. 
Poden participar-hi tots els socis d’APPORTT, principalment es valorarà 
els socis, però queda obert a altres empreses relacionades amb el Port. 
 
LES CANDIDATURES 
Totes les candidatures s’adreçaran a APPORTT, via mail: 
apportt@porttarragona.cat, que les presentarà al Jurat format a l’efecte i 
que seran avaluades. 
 
Els socis poden presentar-se a qualsevol de les categories i poden proposar 
un altre soci que considerin que pugui ser guardonat . Hauran de presentar 
les dades de les candidatures, abans del 2 de novembre de 2015. 
 
Les diferents modalitats dels premis són: 
 
*Empresa més activa en la projecció exterior del Port de Tarragona 
*Innovació i emprenedoria 
*Professionalitat i especial dedicació 
*Qualitat i sostenibilitat energètica 
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EL JURAT 
El Jurat dels PREMIS APPORTT estarà format per un màxim de 8 
persones, quatre membres del Consell d’Administració d’APPORTT i quatre 
membres aliens a l’Agrupació, totes elles de reconegut prestigi professional 
i amb coneixement del teixit empresarial del territori, i amb capacitat 
tècnica per valorar cadascuna de les categories establertes.  En cap cas 
podran ser membres del Jurat, persones que representin o estiguin 
vinculades a alguna de les candidatures dels PREMIS APPORTT 2015. 
 
EL VEREDICTE 
El Jurat, després d'un seguit de sessions de treball i anàlisi per part de la 
comissió tècnica nomenada per avaluar les candidatures, es reunirà per 
sotmetre a un nou anàlisi i votació totes les candidatures en les seves 
diferents categories. 
 
El veredicte es farà públic durant el tradicional SOPAR DE NADAL 
d’APPORTT. 
 
DISCREPÀNCIES 
El Jurat estarà capacitat per resoldre tot tipus de qüestions que puguin 
sorgir en el procés d’avaluació i decisió, i que no estiguin contemplades en 
aquestes bases, i que puguin afectar a la nominació d’una candidatura i en 
conseqüència al lliurament del premi. 
 
ACCEPTACIÓ DE LES BASES 
La presentació d’una candidatura a qualsevol de les categories previstes, 
implica el coneixement, reconeixement i acceptació d’aquestes bases. 
 
 
 
 
 


