VIII PREMI DRETS HUMANS
ICATER 2022 - BASES

1. OBJECTE
La Junta de Govern de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Terrassa convoca
el VIIIè PREMI DRETS HUMANS ICATER 2022 per atorgar un
reconeixement a persones o institucions compromeses amb el foment,
divulgació i defensa dels drets continguts en la Declaració Universal dels
Drets Humans, aprovada per l’ONU l’any 1948.
2. PREMIATS/DES
S’atorgaran dos premis :
•

PREMI A LA SOLIDARITAT

Persona física o jurídica amb domicili o seu a l’àmbit territorial col·legial
que s`hagi distingit per la defensa dels drets humans.
•

PREMI A L’ADVOCACIA COMPROMESA

Col·legiat/da de l’ICATER que hagi defensat a algun/a justiciable en
temes vinculats amb els drets humans o que s’hagi distingit durant la
seva carrera per dur a terme diverses tasques en favor de la promoció o
defensa dels drets humans
3. PREMI
Consistirà en una mètopa amb l’escut del Col·legi i amb un text de
reconeixement nominal.
4. CONVOCATÒRIA
El dret a la presentació de candidatures anirà a càrrec dels col·legiats i
col·legiades, per mitjà d`un formulari automàtic habilitat, en el qual
acompanyaran una breu descripció dels mèrits de la persona o entitat
proposada, des del 12 de setembre al 31 d’octubre.
Finalitzat el termini, la Comissió proposarà una candidatura d’entre les
presentades, que posteriorment la Junta de Govern sotmetrà a
aprovació, reservant-se el dret a no referendar-la, si ho considerés

oportú, i amb la corresponent motivació. En aquest cas, la Comissió
presentarà una nova candidatura, que seguiria idèntic procés.
Com a màxim el 10 de novembre es resoldrà la decisió d’ambdós premis,
comunicant-ho a les persones elegides i donant publicitat el 15 de
novembre. La decisió de la Junta de Govern serà inapel·lable.

5. ATORGAMENT
L’acte d’entrega es farà en dates properes al dia 10 de desembre,
commemoratiu de la Declaració Universal dels Drets Humans. La
cerimònia durarà com a màxim uns noranta minuts, incloent una
ponència, les glosses als premiats, l’entrega del premis i unes paraules
dels premiats.

