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Bases reguladores per a la concessió del Premi ICAVOR Mediació al 

millor treball de recerca, projecte de final de grau o de màster, o bé 

estudi jurídic, sobre la mediació. 

 

L’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Granollers, complint les funcions, entre d'altres, 

de promoció, foment i difusió de la mediació, crea aquest premi amb la finalitat 

de reconèixer i difondre els treballs de recerca així com les iniciatives que tinguin 

per objecte l'estudi i/o l'aplicació pràctica de la mediació.  

 

1. Objecte 

1.1 Aquestes bases tenen per objecte regular la concessió del Premi al millor 

treball de recerca, projecte de final de grau o de màster o bé estudi jurídic, 

sobre la mediació. 

1.2 S’atorgarà un únic premi al millor treball de recerca, projecte de final de 

grau o de màster o bé estudi jurídic, no publicat, sobre qualsevol aspecte 

relacionat amb la mediació, des de tota mena de perspectives jurídiques. 

El treball, estudi o projecte final ha d’haver estat elaborat en un període 

comprès entre el gener de 2021 i el novembre de 2022.    

 

2. Persones beneficiàries  

Podran optar al premi les persones autores d'un treball de recerca, projecte 

de final de grau o de màster o bé un estudi jurídic sobre mediació que no 

hagi estat publicat ni en procés de publicació, elaborat entre el gener de 2021 

i el novembre de 2022. 

 

3. Premi  

El premi estarà composat tant d’una dotació econòmica, on l’import serà de 

(500 €) com de la publicació del treball a la web del Col·legi d’Advocats de 

Granollers.  

El premi podrà ser declarat pel jurat com a desert si les candidatures 

valorades no assoleixen un nivell de qualitat suficient. 

 

4. Sol·licituds 
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4.1 Les sol·licituds de participació corresponents s'han de presentar en el 

termini comprès entre el 15 de setembre de 2022 i el 15 de novembre de 

2022, de manera telemàtica mitjançant el correu de 

secretaria@icavor.com o bé presentant el treball presencialment a la 

nostre Seu (Llevant, 2 de Granollers, 08402).  

4.2 Amb la sol·licitud s’hi ha d’adjuntar: 

4.2.1 Declaració responsable amb el contingut següent (seguint model 

de l’Annex 1 d’aquestes bases): 

a) El compliment dels requisits establerts en aquesta 

convocatòria.  

b) El compliment de la normativa sobre propietat intel·lectual. 

c)  Declaració conforme el treball/ projecte o estudi jurídic no ha 

estat publicat, ni es troba en procés d'edició, ni existeix cap 

compromís d'edició. 

4.2.2 Addicionalment s’ha d’adjuntar la documentació següent: 

a) Un escrit de presentació del treball de recerca, projecte final 

de grau o màster o estudi jurídic, que inclogui una valoració 

de les aportacions principals (màxim 300 paraules). 

b) Un exemplar del treball, projecte o estudi jurídic.  

c) Si el treball l'han fet diversos autors o autores és necessari un 

document en què es reflecteixi la conformitat de tots a 

presentar-lo. 

  

5. Termini de presentació de les sol·licituds 

Les sol·licituds es podran presentar en el termini establert en la present 

convocatòria (del 15 de setembre de 2022 i el 15 de novembre de 2022) 

 

6. Jurat 

Les sol·licituds seran valorades i qualificades per un jurat, integrat pels 

membres següents:  

a) El Degà, Sr. Joan Martínez García. 

b) La Diputada, Presidenta de la Comissió de Mediació, Sra. Silvia Catot. 

c) El Secretari de Junta de Govern, Sr. Antoni Garabatos. 

 

mailto:secretaria@icavor.com
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7. Criteris d’avaluació 

L’avaluació i la selecció de les sol·licituds s’efectuarà d’acord amb els 

principis d’objectivitat, independència i qualitat de les propostes presentades. 

Així com valorant significativament la originalitat del treball presentat.  

 

8. Resolució 

S’haurà de resoldre l’atorgament del premi, en el termini màxim de 6 mesos 

a comptar de l’endemà de la finalització del termini de presentació de 

sol·licituds.  

L’atorgament del premi serà notificat en exclusiva al guanyador, entenent-se 

les altres candidatures com descartades en el cas de no efectuar-se la 

mateixa. 

 

9. Inadmissió i desistiment 

9.1 L'incompliment dels requisits no esmenables o del termini de presentació 

de sol·licituds que estableixen les bases reguladores comporta la 

inadmissió de la sol·licitud. 

9.2 Qualsevol persona sol·licitant pot desistir expressament de la seva 

sol·licitud presentant un escrit de desistiment, i l'òrgan instructor ha 

d'acceptar el desistiment. 

9.3 La manca de presentació de qualsevol dels documents que preveuen 

aquestes bases o la manca d'esmena dels requisits esmenables en el 

termini de 10 dies hàbils i amb el requeriment previ comporta el 

desistiment de la sol·licitud. 

 

10. Pagament 

El pagament del premi s'efectuarà mitjançant transferència bancària al 

compte corrent que la persona beneficiària hagi indicat amb aquesta finalitat. 

 

11. Drets de propietat intel·lectual, publicació i difusió 

El fet d'acceptar el premi comporta que la/les persona/es guanyador/es 

cedeixen al Col·legi d’Advocats els drets de publicació del treball/ projecte a 

la pagina web (www.icavor.cat).  
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12. Protecció de dades 

En el cas que l'objecte del premi inclogui el tractament de dades de caràcter 

personal els beneficiaris han de mantenir la confidencialitat i garantir la 

seguretat i integritat d'aquestes dades, d'acord amb el que disposin la Llei 

orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i 

garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament 

Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les 

persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i a 

la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE 

(Reglament general de protecció de dades). 

 

Així mateix, i d'acord amb l'esmentada normativa, les dades de caràcter 

personal de les persones sol·licitants seran tractades amb la finalitat de 

gestionar i tramitar aquesta convocatòria d'acord amb els principis de 

seguretat i confidencialitat que aquesta normativa estableix. 

 

Annex 1- Declaració responsable. 

 

Sr./Sra. (nom i cognoms), amb DNI núm. (número), i domicili al/a la (nom del 

carrer/plaça/avinguda, núm. i pis), (codi postal) (localitat). 

 

Declaro: 

Que compleixo els requisits establerts en aquesta convocatòria. 

Que compleixo la normativa sobre propietat intel·lectual. 

Que la tesi o el treball no ha estat publicat, ni es troba en procés d'edició, ni 

tampoc no hi ha cap compromís d'edició. 

 

I perquè així consti, als efectes oportuns, signo el present document. 

 

(Nom i cognoms) 

(Localitat), (dia) de (mes) de 2022. 

 

A Granollers, a 06 de setembre de 2022. 


