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BASES 2018 DE LA CONVOCATÒRIA DEL PREMI DE L’ASSOCIACIÓ 

INTERCOL·LEGIAL DE COL·LEGIS PROFESSIONALS DE CATALUNYA 

Objecte 

La present normativa recull el procediment que regirà la selecció de candidatures i procés d’elecció del 

“Premi Intercol·legial” per guardonar persones i entitats que s’hagin distingit per la seva reivindicació del 

paper social dels col·legis professionals. 

Procediment 

- Cada Sectorial membre de l’Associació Intercol·legial podrà presentar una candidatura. 

- Caldrà presentar la/es candidatura/a dins el termini establert i amb el model específic de la 

convocatòria on es descriurà els mèrits pels quals s’opta al guardó. 

- Les candidatures presentades es faran públiques a la pàgina web de l’Associació Intercol·legial per 

sotmetre’s a votació entre els col·legis i consells de col·legis membres de l’Associació durant un 

termini de 30 dies, transcorregut el qual se seleccionaran els 3 candidats més votats. 

- Serà decisió de la Junta Directiva establir el guanyador del premi entre els 3 finalistes. 

 

Criteris de selecció dels candidats 

- No podran ser candidats els membres en actiu dels organismes propis de l’Associació Intercol·legial. 

- Es valoraran els mèrits dels candidats en base a les accions promogudes per reivindicar, difondre i 

fer visible el paper dels col·legis professionals, com poden ser, entre d’altres, els següents: 

o Actuacions en favor de la creació del Col·legi 

o Accions de difusió entre la ciutadania 

 

Terminis 

- Presentació de candidatures a la Sectorial (fins al 9 de març de 2018) 

- Elecció del candidat de la Sectorial en la reunió posterior a la finalització del termini de presentació. 

- Presentació de candidatures (a l’Assemblea o per mitjà de la pàgina web de l’Associació i/o via 

circular electrònica). 

- Període de votacions (30 dies). Correspon un vot a cada Col·legi o Consell de col·legis membre de 

l’Associació Intercol·legial. 

- Proclamació del candidat (coincidint amb la reunió de la Junta Directiva posterior al tancament de 

les votacions) 
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CANDIDATURA PREMI INTERCOL·LEGIAL 

Nom del col·legi professional o nom sectorial 
      

Persona de contacte 
      

Correu electrònic 
      

Telèfon 
      

Nom complet del candidat 
      

Breu descripció del perfil professional 
      

Descripció dels mèrits 
      

Població, data, signatura i segell 
      
 
 
 
 
 
_________________________________________ 
 

 


