
BASES DELS PREMIS PROCURA 

 

L’Il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Barcelona acorda instituir, 

amb caràcter anual, els Premis Procura d’acord a les següents bases: 

 

1. Els premis s’atorgaran per poder distinguir persones físiques o jurídiques 

que hagin destacat en tots aquells valors que facin possible una Justícia 

millor. Es valoraran tant projectes concrets, com trajectòries 

professionals i és tindran en compte, tanmateix, actituds i accions que 

hagin ajudat a potenciar la figura jurídica del procurador dels tribunals. 

 

2.  En cada edició es concediran dos premis: 

a. Premi Procura - Trajectòria Professional 

b. Premi Procura - Anual 

 

3. Al Premi Procura - Trajectòria Professional només podran optar-hi les 

persones físiques que hagin dedicat gran part de la seva vida a l’exercici 

de les diferents professions jurídiques conegudes dins de l’àmbit de la 

Unió Europea i hagin destacat tant per els seus reconeguts mèrits 

tècnics, professionals o acadèmics, com per la seva qualitat humana. 

 



4. Al Premi Procura - Anual podran optar-hi tant les persones físiques com 

jurídiques que en el decurs de l’imminent any anterior a la concessió del 

premi hagin destacat per la decisió i desenvolupament d’una acció i/o 

projecte que hagi suposat una millora en el Servei públic de la Justícia i, 

tanmateix, en la projecció i relació del procurador amb els tribunals, els 

diferents operadors jurídics i la societat. 

 

5. Les propostes de candidatures podran ser realitzades per tots els 

procuradors que siguin membres de l’Il·lustre Col·legi de Procuradors 

dels Tribunals de Barcelona. Les propostes, convenientment motivades, 

hauran de presentar-se a la Secretaria de l’ICPB (c/ Ali Bei 29, baixos 1ª 

de Barcelona) abans del dia 30 d’abril. 

 

6. El Jurat estarà format per la Junta de Govern de l’Il·lustre Col·legi de 

Procuradors de Barcelona. 

 

7. Els premis podran ser declarats deserts i es podran concedir a títol 

pòstum. 

 

8. El fallo del jurat, que serà inapel·lable, es donarà a conèixer abans del 

dia 10 de maig. L’acte solemne d’entrega dels Premis coincidirà amb la 

celebració de la festivitat patronal de Sant Iu. 

 



9. Els premis consistiran en unes escultures originals editades 

especialment per a la concessió d’aquests reconeixements. 

 

_______________________ 

Barcelona, 9 d’abril de 2013 
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