
 

 

 

 

BASES PER EL PREMI A LA MILLOR COMUNICACIÓ DE TEMES RELACIONATS AMB LA 
TRANSPARÈNCIA   

 

ENTITAT CONVOCANT  

 

 El Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya  

 

ENTITATS COL·LABORADORES   

 

 

 

 

 

PERIODICITAT  

 

El premi es convocarà anualment. 

 

CANDIDATS  

Seran candidats al premi aquells professionals, entitats públiques i privades que desenvolupin 
eines de comunicació que siguin favorables a la transparència en la gestió i retiment de comptes. 

REQUISITS  

Els professionals, les entitats públiques o privades han de reunir el requisits següents:  

 Creació i desenvolupament de portals de transparència pública  

 Assolir compromisos de comunicació  de transparència per sobre dels legals establerts 

 Creació d’eines de transparència a través de les xarxes socials  

 Promoure eines de lluita contra la corrupció a través de la comunicació  

 Promoure actes i jornades de debat envers la transparència  

 Construir canals comunicatius de bones pràctiques en transparència  

 

 

 

 



 

 

DOTACIÓ ECONÒMICA  

 

No hi ha dotació econòmica. El premi consistirà en un símbol personalitzat. 

 

PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES  

 

Qualsevol membre del Col·legi  podrà efectuar propostes per a la designació mitjançant escrit 
dirigit al President, en el que es farà constar el nom del candidat proposat i els seus mèrits.  

El Col·legi remetrà una circular anual on informarà de l’obertura del termini de presentació de 
propostes.  

Les candidatures s’hauran d’enviar a la Secretaria del Col·legi  col.legi@auditors-censors.com 

El termini per a la presentació de candidatures  és el 15 d’octubre. 

Més informació a:  http://www.auditors-censors.com/ 

 

 

 

JURAT  

 

El jurat estarà format per 5 persones, de les quals dues seran membres de les comissions d’RSE 
i d’auditoria del sector públic, el president del CCJCC, un membre d’una organització empresarial 
i un membre de la Junta Directiva de l’ACCID. 

 

El quòrum de votació serà per majoria simple.  

 

 

ATORGAMENT  

 

En funció de les votacions obtingudes es comunicarà la designació  en el decurs d’un acte públic, 
preferentment el Dia de l’Auditor.   
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