BASES
PREMIS DEL COL·LEGI OFICIAL DE VETERINARIS DE BARCELONA 2019

1. El Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona convoca la primera edició dels
PREMIS DEL COVB, amb l’objectiu de reconèixer i guardonar persones,
institucions i empreses que promouen la qualitat en el sector veterinari en
les modalitats: PRODUCCIÓ RAMADERA, CLÍNICA VETERINÀRIA i SEGURETAT
ALIMENTÀRIA.

2. La data de l’atorgament dels premis serà el divendres 14 de juny de 2019 a
les 19 hores.

3. Caldrà

enviar

les

candidatures

proposades

a

l’adreça

electrònica

secretaria@suportserveis.com indicant:


Assumpte: Premis del COVB, modalitat _______



Nom / Institució / Empresa



CV / Projecte de treball



Han de ser col·legiats o col·legiades a Barcelona



Data límit presentació: el 10 de maig de 2019



Veredicte: el 24 de maig de 2019

4. L’elecció dels guardonats es farà a través d’un Jurat integrat per un màxim
de sis membres del COVB. El Jurat decidirà per majoria de vots, entre els que
optin, els premiats. Del veredicte del jurat s’estendrà una acta redactada per
la Secretaria de la Junta. El Jurat es reserva el dret a demanar més
informació a les persones que enviïn les candidatures.
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5. La Junta del COVB designarà les persones membres del Jurat dels Premis del
COVB.
6. En el cas que algun dels membres del Jurat, per causa de força major, no
pogués assistir i emetre el seu vot el dia del veredicte, l’haurà de fer arribar
per escrit a la Presidència del COVB.

7. Si en el moment d’emetre el veredicte es produís un empat en la votació, la
Presidència, en una segona votació, disposarà de vot de qualitat.

8. Els premis s’atorgaran per majoria de vots. En cap cas podran quedar deserts
ni es podran atorgar premis ex aequo.

9. El Jurat podrà recollir en l’acta una menció especial si ho considera
pertinent.

10. La Presidència vetllarà perquè s’acompanyi al resultat de la votació una
resolució motivada que es farà constar a l’acta, i també constarà els noms
dels guardonats, que necessàriament haurà de ser d’una persona física o
jurídica.

11. El Premi constarà d’una escultura elaborada per a l’ocasió. No hi haurà premi
dinerari.

12. El Premi és lliurarà a l’Auditori AXA de Barcelona i, acte seguit, s’oferirà un
aperitiu.

13. Qualsevol qüestió no prevista en aquestes bases les podrà abordar i resoldre
el Jurat dels Premis.
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La Junta del COVB
Barcelona, 12 d’abril de 2019
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