X PREMI MILLOR PRÀCTICA EMPRESARIAL 2018
EMPRESA ADHERIDA
Bases
1. Les propostes aspirants al X Premi Millor Pràctica Empresarial han de descriure actuacions
dutes a terme, executades, materialitzades o comercialitzades durant l’exercici 2017, i
distingirà aquella iniciativa impulsada en qualsevol de les següents àrees: innovació de
productes i serveis, processos, gestió, medi ambient, qualitat, seguretat, logística, màrqueting,
RRHH, etc. En la Introducció de millores tècniques, procés, equipaments, components,
materials, disseny, programari, usabilitat, mètodes o formes de treballar, entre d’altres, en
qualsevol de les àrees descrites.
2. Podran aspirar a l’obtenció del Premi, les pràctiques empresarials impulsades per les
empreses de qualsevol sector i dimensió amb activitat econòmica a Catalunya que gaudeixin
de la condició d’Empresa Adherida dels Enginyers Industrials de Catalunya.
3. Inscripcions
a) La memòria ha d’incloure obligatòriament els següents camps:
-

Plantejament de l’acció o problemàtica
Agents implicats: personal de l’empresa, proveïdors, clients, etc.
La solució: com s’ha solucionat, quina lliçó s’ha après i quins han estat els resultats
aconseguits.

b) Aquesta memòria podrà anar acompanyada de material gràfic, fotografies, CD, etc. Tot
aquest material haurà d’identificar-se pel títol del treball que portarà anotat i s’haurà
d’enviar per correu electrònic a la Secretaria dels Premis.
c) Els sol·licitants hauran de presentar la proposta enviant un correu electrònic a la
Secretaria dels Premis amb les següents dades i documentació:
- Butlleta d’inscripció (veure Annex Bases)
- Memòria explicativa i resum del projecte. Descarregar plantilla model en aquest enllaç:
http://www.eic.cat/promocio/e_coneixement/docu/Plantilles/2018_PRACTICAEMP.docx
4. El termini de presentació de les propostes i de la documentació que aquí es demana,
finalitzarà el 27 de març de 2018.
5. El Premi serà un trofeu acreditatiu dels Enginyers industrials de Catalunya.
6. El Jurat serà nomenat per la Junta de Govern i Junta Directiva de l’Associació/Col·legi
d'Enginyers Industrials de Catalunya. En formaran part persones de prestigi del món Acadèmic
i de l’Empresa. El President del Jurat serà designat també per les Juntes. Actuarà de
Secretari, amb veu però sense vot, el Secretari de la Junta de Govern del Col·legi d'Enginyers
Industrials de Catalunya.
7. El veredicte del jurat es farà públic en el decurs de la Diada de l’Enginyer 2018.
8. El material lliurat en la convocatòria podrà ser publicat a través dels mitjans de comunicació
habituals del COEIC/AEIC (Fulls, web, etc.) i fer-ne la difusió que es consideri oportú.
9. La participació en el premi pressuposa la plena acceptació d'aquestes bases.
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Informació i inscripcions
Associació/Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya
Àrea de Coneixement - Secretaria dels Premis
Via Laietana, 39, 4a planta
08003 Barcelona
Tel. 93 319 23 00
a/e: info@coneixement.eic.cat
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BUTLLETA INSCRIPCIÓ X PREMI MILLOR PRÀCTICA EMPRESARIAL 2018
EMPRESA ADHERIDA
Títol del projecte

Empresa adherida

Enginyer/a associat/da o
col·legiat/da titular de la
proposta
Número d’associat/da o
col·legiat/da
Adreça

Població i codi postal

Telèfon

Adreça electrònica

Data i signatura

Aquesta butlleta, juntament amb la resta de documentació, cal enviar-la a:
Associació/Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya
Àrea de Coneixement - Secretaria dels Premis
a/e: info@coneixement.eic.cat
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