PREMI ICAB: NOVES IDEES

1. OBJECTIUS
El Col·legi d’Advocats de Barcelona té entre les seves finalitats especials, la de “prestar
els serveis que beneficiïn llurs membres i la funció social que té encomanada” (article 7
dels Estatuts del Col·legi d’Advocats de Barcelona (RESOLUCIÓ JUS/751/2009, de 17 de
març. DOGC Núm. 5346 – 25.3.2009)
Aquesta finalitat genèrica es veurà posteriorment concretada (art. 9) en diversos
aspectes, fent esment a cobrir les necessitats de les persones col·legiades tant en
l’àmbit professional com formatiu, cultural, social, assistencial, de previsió, de
responsabilitat civil o tecnològic.
Però inclús va més enllà i el text estatutari permet que aquests serveis puguin prestarse directament pel Col·legi d’Advocats o creant qualsevol entitat o figura jurídica
admesa en dret que tingui er objecte la prestació de serveis d’interès general per a
l’advocacia.
Sent doncs un objectiu col·legial i oberts tots els camins possibles per poder arribar; les
diferents juntes de govern han complementat les seves funcions públiques i
potestatives; amb tot un univers de serveis concrets que, de manera temporal o
permanent en el temps; per a tots els col·legiats o només per un sector determinat; i
gratuïtament o previ abonament de les despeses de gestió; s’han considerat òptims.
Però enguany i d’una manera més peremptòria, es fa imprescindible que aquest
serveis compleixin amb dos requisits fonamentals:
1. Que siguin útils per una majoria de col·legiats.
2. Que siguin gestionats de manera eficient.
Per això, més que mai, donar la possibilitat a tots els col·legiats de participar en la
proposta de nous serveis o millora dels existents és fonamental i és aquest el motiu pel
qual, es considera necessari convocar novament el Premi Noves Idees que va ser creat
l’any 2010.
Així, les persones col·legiades que vulguin participar hauran d’aportar una idea de
servei novador que pugui prestar el Col·legi d’Advocats de Barcelona o la millora
d’algun dels serveis que actualment es presten.

2. CATEGORIES:
El premi es convoca en dos categories:
 Premi Noves idees de Servei: es premiarà el servei novador o de millora d’un servei
existent dirigit als col·legiats i col·legiades que pugui oferir o estigui oferent el
Col·legi d’Advocats de Barcelona
 Premi Noves idees pel Jove Emprenedor: es premiarà la millor idea per a
desenvolupar un despatx d’advocats i que específicament tingui com a beneficiari
a joves advocats menors de 40 anys.
3. REQUISITS:
Generals per a totes les categories.
 Pot participar qualsevol col·legiat o col·legiada del Col·legi d’Advocats de
Barcelona.
4. TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ DE LES CANDIDATURES:
Els projectes hauran de presentar-se a l’ICAB abans del dia 31 de gener de 2014 sigui
mitjançant el Registre (fins les 15.00 hores) o per correu electrònic
secretariageneraltecnica@icab.cat
5. JURAT:
El Jurat està composat per la Junta de Govern del Col·legi d’Advocats de Barcelona.
6. CRITERIS DE VALORACIÓ:
De forma prioritària, es valorarà per a totes les categories:
a) El caràcter innovador o de millora substancial sobre serveis ja existents.
b) La possibilitat d’executar-lo amb el màxim respecte pel medi ambient.
c) La viabilitat, tenint especialment en compte els aspectes econòmicofinancers i tècnics.
d) El grau de definició i maduració.
e) La coherència i claredat de la presentació
f) El benefici al màxim nombre de col·legiats o bé a aquells que es poden
trobar en una situació de major necessitat per raó de la seva situació
econòmica o per pertànyer a col·lectius amb més dificultats.
7. DOTACIÓ DELS PREMIS.
El premi està dotat amb:
 1.500 € pel Premi Noves Idees de Servei.
 1.500 € pel Premi Noves Idees pel Jove Emprenedor.
8. DOCUMENTACIÓ.
Tots els projectes que participin en els premis han de presentar la següent
documentació:

A) Identificació del col·legiat participant amb nom i cognoms, número de col·legiat i
adreça de notificacions i comunicacions que haurà de contenir necessàriament una
adreça de correu electrònic.
B) Resum del projecte amb una extensió màxima de tres pàgines, elaborat segons el
criteri del col·legiat, però que contingui la següent informació:
i. Descripció del projecte: definició del producte o servei.
ii. Nivell de desenvolupament del projecte en l’actualitat, en el supòsit
que es tracti d’un projecte de millora de servei.
iii. Sector objectiu dels col·legiats als que va dirigit.
iv. Pla d’execució.
v. Finançament.
9. RESOLUCIÓ I LLIURAMENT DELS PREMIS.
La Junta de Govern resoldrà i comunicarà als premiats la seva decisió mitjançant
correu electrònic.
El lliurament dels premis es realitzarà en acte públic que serà convocat expressament.
10. OBLIGACIONS DELS CANDIDATS.
La participació en el concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases.
Els drets d’explotació en la seva totalitat queden cedits a l’ICAB.
Els participants i guanyadors renuncien a qualsevol dret o benefici econòmic que
l’execució del servei pogués comportar més enllà dels que qualsevol altre col·legiat no
participant pogués obtenir.
L’ICAB es reserva el dret de posar en marxa el servei total o parcialment, podent inclús
modificar-ho o adaptar-ho d’acord amb el seu criteri.
La totalitat dels autors de les propostes presentades a concurs cediran, de forma
indefinida i gratuïtament, els drets de distribució i comunicació pública a l’ICAB per tal
que les obres o dissenys puguin ser mostrades públicament o formar part d’un catàleg
o publicació.
Qualsevol aspecte que no s’hagi previst serà resolt per la Junta de Govern de l’ICAB.
L’incompliment, a criteri del jurat, de les condicions establertes en aquestes bases
suposarà la cancel·lació del premi.

