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PREMIS DE RECONEIXEMENT DEL COL·LEGI D’ECONOMISTES DE
CATALUNYA 2021

La Junta de Govern del Col·legi d’Economistes de Catalunya, ha acordat establir les
següents bases, per a l’edició d’aquest any dels Premis de Reconeixement a
l’Economista d’Empresa, al Despatx Professional i al Millor Currículum Universitari.

Bases del Premi de Reconeixement a l’Economista d’Empresa
Primera
L’acte de reconeixement tindrà lloc en una cerimònia de lliurament dels premis dels
economistes 2021 que se celebrarà en el marc de la Jornada dels Economistes, el 28
d’octubre de 2021.
Segona. Objecte
Premi a la persona col·legiada gestora d’empresa que destaqui pel conjunt de la seva
trajectòria professional i per algun fet rellevant ocorregut al llarg del darrer any.
Seran indicadors a tenir en compte les accions endegades que siguin considerades de
relleu en l’àmbit de la gestió empresarial (projectes realitzats, expansió internacional,
redreçament empresarial, etc.).
Tercera. Candidats/es
Pot optar a aquest guardó qualsevol persona col·legiada que sigui gestora d’empresa.
A més, qualsevol membre del CEC pot proposar al Jurat, de forma no vinculant i com a
màxim fins el 15 d’octubre de 2021, a una persona candidata en concret, mitjançant
un escrit adreçat a la secretària del Jurat en què s’hi exposarà breument els motius
pels quals creu que la persona candidata proposada és mereixedora de l’esmentat
guardó.
Quarta. Resolució
El guardó serà atorgat per un Jurat designat per la Junta de Govern que estarà integrat
per representants del Govern de la Generalitat de Catalunya, per representants de les
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patronals, per una representació dels guardonats i guardonades d’anteriors edicions i
per membres de la Junta de Govern del Col·legi. El degà i la secretària de la Junta de
Govern del CEC actuaran com a president i secretària del Jurat, respectivament. La
resolució que adopti el Jurat ha d’especificar els elements distintius de la persona
guardonada.
Cinquena
El CEC lliurarà un diploma acreditatiu al guardonat o guardonada i donarà a conèixer la
resolució del Jurat tant a les persones col·legiades com als diferents mitjans de
comunicació.

Bases del Premi de Reconeixement al Despatx Professional
Primera
L’acte de reconeixement tindrà lloc en una cerimònia de lliurament dels premis dels
economistes 2021 que se celebrarà en el marc de la Jornada dels Economistes, el 28
d’octubre de 2021
Segona. Objecte
Premi a la persona col·legiada en exercici, al despatx professional o a una societat de
professionals, vinculats al CEC, que destaqui pel conjunt de la seva trajectòria
professional i per algun fet rellevant ocorregut al llarg del darrer any. .
Entre altres, seran criteris a tenir en compte pel Jurat a l’hora de deliberar sobre el
guardonat/da, els següents: El compromís amb la professió i amb el Col·legi, la
publicació de llibres, documents tècnics i articles en revistes especialitzades, aspectes
innovadors tant en processos com en l’enfocament de l’activitat i la docència de les
matèries pròpies de la seva activitat professional.
Tercera. Candidats/es
Poden optar a aquest guardó les persones col·legiades en exercici de la professió, els
despatxos d’economistes i les societats de professionals vinculades al CEC.
Les Comissions i Grups de Treball del CEC podran proposar al Jurat, de forma no
vinculant i com a màxim fins el 15 d’octubre de 2021, un candidat o candidata al premi
de Reconeixement de la seva especialitat professional o sectorial, mitjançant un escrit
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adreçat a la secretària del Jurat en el què hi exposaran breument els motius pels quals
creuen que la persona candidata proposada és mereixedora de l’esmentat guardó, fent
menció dels criteris establerts en la base segona.
També i pel mateix procediment, qualsevol membre del CEC pot proposar al Jurat, de
forma no vinculant i com a màxim fins el 15 d’octubre de 2021, a una persona
candidata per aquest guardó.
Quarta. Resolució
El guardó serà atorgat per un Jurat integrat per un mínim de 5 i un màxim de 8
membres nomenats per la Junta de Govern del CEC entre els guardonats i guardonades
d’anteriors edicions i d’altres persones col·legiades en exercici professional, respectant
que hi hagi sempre com a mínim un/a representant de les principals activitats
professionals en exercici lliure presents al CEC. El Jurat serà presidit pel degà del CEC, o
per aquella persona en qui delegui, i actuarà com a secretari/secretària un membre
designat pel mateix jurat. La resolució a adoptar pel Jurat ha d’especificar els elements
distintius del guardonat.
Cinquena
El Col·legi d’Economistes de Catalunya lliurarà un diploma acreditatiu a la persona
guardonada i donarà a conèixer la resolució del Jurat tant a les persones col·legiades
com als diferents mitjans de comunicació

Bases del Premi de Reconeixement al millor currículum
Primera
L’acte de reconeixement tindrà lloc en una cerimònia de lliurament dels premis dels
economistes 2021 que se celebrarà en el marc de la Jornada dels Economistes, el 28
d’octubre de 2021.
Segona. Objecte
Premi al graduat / graduada amb millor currículum universitari del curs 2020-21, en
alguns dels ensenyaments que s’imparteixen a les Facultats de Ciències Econòmiques i
Empresarials de Catalunya.
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Tercera. Candidatures
Cada Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de Catalunya presentarà una
sola candidatura amb el seu millor candidat o candidata. El termini per a què cada
Facultat presenti el seu candidat o candidata serà el 15 d’octubre de 2021. En la
presentació de les candidatures s’haurà d’adjuntar: una còpia de l’expedient acadèmic
del candidat/a; un certificat del seu expedient acadèmic, en què s’indiqui la nota
mitjana ponderada segons el barem establert al Premi Nacional de Fi de Carrera; full
explicatiu del degà/ana explicitant els principals motius qualitatius pels quals la
facultat considera que el seu candidat/a és mereixedor/a del guardó; i, de forma
optativa, un escrit del mateix candidat/a en què s’especifiquin altres qüestions
d’interès relacionades amb els seus estudis que no figuren a l’expedient acadèmic
(seminaris realitzats, treballs desenvolupats, coneixements d’idiomes, estades a
l’estranger, etc.).
Quarta. Resolució
Atorgarà el guardó un Jurat integrat pels/per les membres de la Comissió Executiva del
CEC. El degà i la secretària de la Junta de Govern del CEC actuaran com a president i
secretària del Jurat, respectivament.
Cinquena
El CEC atorgarà al guardonat/da o guardonats/des, com a millor graduat/da un
diploma acreditatiu del reconeixement i li facilitarà la col·legiació gratuïta durant tres
anys.
A més, el Col·legi d’Economistes de Catalunya reconeixerà públicament, mitjançant els
seus canals habituals de comunicació, totes les candidatures presentades per les
diverses Facultats d’Econòmiques i Empresarials, a les quals facilitarà la col·legiació
gratuïta per tres anys.

