PREMIS ACPRI 2017
Premis Nacionals de Protocol i Relacions Institucionals

L’Associació Catalana de Protocol i Relacions Institucionals
(ACPRI), amb l’ànim de reconèixer els mèrits de les persones que,
des de diferents àmbits de la societat treballen en l’organització
d’actes i contribueixen a prestigiar al més alt nivell la ciència del
protocol i les relacions institucionals amb els seus estudis i amb
l’exercici de la seva professió, crea els PREMIS ACPRI. Premis
Nacionals de Protocol i Relacions Institucionals.

Bases Generals
1.-

Els Premis es convoquen de forma anual per mitjà de la
publicació de les preceptives bases generals a la pàgina web
de l’Associació Catalana de Protocol i Relacions Institucionals, i
amb l’aprovació prèvia per majoria absoluta dels membres de
la Junta de Govern de l’ACPRI.

2.-

Aquests guardons reben la denominació de:
PREMIS ACPRI 2017
Premis Nacionals de Protocol i Relacions Institucionals.

3.-

Els Premis ACPRI es poden concedir:
a) A persona física:
Aquest premi s’atorga pels motius següents:
- A l’excel·lència en l’organització d’un acte o conjunt
d’actes dins d’una mateixa efemèride. La concessió es
farà al responsable de l’organització.
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- A la trajectòria professional quan quedi acreditada i
reconeguda la vàlua de l’aspirant, en el seu exercici
professional en les disciplines del protocol i les
relacions institucionals.
- Al reconeixement en la investigació, estudi o publicació
de treballs relacionats amb el protocol i les seves
disciplines auxiliars, el conjunt dels quals sigui una
nova aportació per als professionals o contribueixi a la
difusió general dels coneixements tècnics de la
professió.
Aquesta distinció consistirà en el lliurament d’una
estatueta al·legòrica de l’ACPRI i del diploma acreditatiu.
b) A institució pública o privada
Aquest premi s’atorgarà a l’entitat que acrediti haver
portat a terme, en el decurs del temps, els millors treballs
en el camp del protocol i les relacions institucionals o
mitjançant l’organització d’actes durant el darrer any
quan es tracti d’un gran esdeveniment, així com pel seu
suport a la difusió i el reconeixement de la ciència i de la
disciplina del protocol.
Aquesta distinció consistirà en el lliurament d’una
estatueta al·legòrica de l’ACPRI i del diploma acreditatiu.
4.-

Jurat d’experts.
Es constituirà un jurat d’experts, escollit i nomenat per la
Junta de Govern de l’ACPRI. Aquest jurat estarà format per un
president, el secretari (càrrec que recaurà en el membre de la
Junta de Govern de l’ACPRI responsable de l’organització dels
Premis) i els vocals que siguin professionals de l’àmbit del
protocol i les relacions institucionals.

ASSOCIACIÓ CATALANA DE PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS
info@acpri.cat – www.acpri.cat

5.-

Els guardonats amb els Premis ACPRI en edicions anteriors en
la modalitat de persona física seran membres nats del Jurat,
llevat que formin part de la Junta de Govern de l’ACPRI.

6.-

En el Jurat dels Premis ACPRI hi haurà com a mínim un
representant de cadascuna de les delegacions territorials de
l’ACPRI a proposta del delegat o delegada de la demarcació
corresponent.

7.-

Els membres
participar en
responsable
secretari/ària

8.-

Els membres de la Junta de Govern de l’ACPRI, en tant que
ostentin aquest càrrec, no podran ser aspirants a cap de les
modalitats dels Premis ACPRI.

9.-

La convocatòria per presentar els candidats als Premis ACPRI
de cada any es farà en el decurs de la Nit de l’ACPRI de l’any
precedent i les propostes s’hauran d’enviar per internet a
premis@acpri.cat i segons els formularis ad hoc que es
trobaran a la pàgina web de l’ACPRI fins el 31 de maig, data
en què la Junta de Govern lliurarà al Jurat les propostes
rebudes.

de la Junta de Govern de l’ACPRI no podran
el Jurat dels Premis ACPRI, llevat del/de la
dels Premis que ostentarà el càrrec de
del Jurat amb veu però sense vot.

No s’admetrà l’autoproposta per a la concessió dels Premis
ACPRI.
10.-

El veredicte del Jurat haurà de ser lliurat a la Junta de Govern
abans del 15 de juliol.
El veredicte final serà publicat íntegrament a la pàgina web de
l’ACPRI (www.acpri.cat) i es comunicarà oficialment per escrit
als guanyadors.
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11.-

El veredicte del Jurat serà inapel·lable, qui podrà declarar
deserta la modalitat dels Premis ACPRI que estimi convenient
si no considera idònies ni meritòries les candidatures
presentades.

12.-

Els Premis ACPRI no podran ser acumulables i entre concessió
de guardons en modalitat distinta si recaiguessin en una
mateixa persona hauria de transcórrer un període de carència
de 3 anys.

13.-

Per a la concessió d’un Premi ACPRI serà necessària
l’acceptació expressa del premiat i recollir-lo personalment en
l’acte de lliurament. La no compareixença no justificada per
part de l’interessat suposa la renúncia al guardó.

14.-

El lliurament dels premis als guanyadors es realitzarà en el
decurs de la celebració del sopar anual, la NIT DE L’ACPRI,
que te lloc habitualment en el mes d’octubre de cada any,
data de commemoració de la presentació oficial de l’ACPRI.

15.-

La participació i postulació en aquests premis suposa la total
acceptació de les bases.
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