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CANDIDATURA PROPOSADA

Dades de la candidatura proposada

Nom i cognoms / Raó social 

NIF

Adreça

Municipi i codi postal

País

Telèfon contacte

Email contacte

□ Persona física 

□ Entitat pública 

□ Entitat privada 

□ Institució

PROPOSTA DE CANDIDATURA

2016

PREMI ICIP 
CONSTRUCTORS DE PAU 
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JUSTIFICACIÓ DE LA CANDIDATURA

Resum de la trajectòria de la persona, entitat o institució que es presenta com a candidata  
al Premi destacant les actuacions més rellevants que motiven la seva presentació  
(màxim 500 paraules):
 



3 / 7

Repercussió i influència de la tasca realitzada (màxim 300 paraules):
 

Altres dades d’interès (màxim 300 paraules):
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INFORMACIÓ SOBRE QUI PRESENTA LA CANDIDATURA

Nom i cognoms / Raó Social 

NIF

Adreça

Municipi i codi postal

País

Telèfon contacte

Email contacte

□ Persona física □ Entitat pública □ Entitat privada □ Institució

Òrgan de govern que aprova la candidatura i data (si escau):

Explicació de la trajectòria o activitats destacades en el camp del foment i la construcció de la 
pau de la persona, entitat o institució que presenta la candidatura (màxim 300 paraules):
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DOCUMENTACIÓN A APORTAR

Com s’indica a les bases del Premi, aquest formulari haurà d’anar acompanyat de: 

• Acord de l’òrgan de govern de l’entitat proposant, si escau, que decideix la presentació de la 
candidatura. 

• Declaració de qui presenta la candidatura confirmant la veracitat de la informació aportada i 
confirmant el compliment dels requisits d’aquest Premi (veure annex I).

• Declaració de la persona, entitat o institució proposada com a candidata expressant la seva 
conformitat de participació al Premi, confirmant que compleix plenament amb els requisits 
establerts a les bases reguladores del Premi i autoritzant a l’ICIP a comprovar que està al corrent 
de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social (veure annex II).

• Opcionalment, documentació complementària o més informació sobre la biografia o trajectòria  
de la persona, entitat o institució proposada.

• Opcionalment, també es poden adjuntar adhesions o suports d’altres persones, entitats  
o institucions a favor de la candidatura.

El termini per presentar candidatures finalitza el dilluns 25 de juliol de 2016, d’acord amb el que 
estableixen les bases de la convocatòria. 

Per a més informació podeu contactar amb l’equip de l’ICIP al telèfon +34 93 554 42 86 o a l’adreça 
l’electrònica icip@gencat.cat.   

mailto:icip@gencat.cat
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ANNEX I: DECLARACIÓ DE QUI PRESENTA LA CANDIDATURA

Nom i cognoms de la persona sol·licitant 
o representant de l’entitat/institució sol·licitant:

NIF:

En representació legal de (si escau):

NIF (si escau):

DECLARO:

Que són certes i completes les dades d’aquesta sol·licitud, així com tota la documentació annexa i mèrits 
constatats a la candidatura proposada. 

Que la candidatura proposada compleix plenament amb els requisits establerts a les bases reguladores del 
Premi ICIP Constructors de Pau publicades al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Signatura i, si escau, segell de l’entitat.

............................................., a ......... de ........................ de 2016
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ANNEX II: DECLARACIÓ DE LA PERSONA, ENTITAT 
O INSTITUCIÓ PROPOSADA COM A CANDIDATA

Nom i cognoms de la persona signant:

NIF:

En representació legal de (si escau):

NIF (si escau):

DECLARO:

Conformitat a participar al Premi ICIP 2016.

Ple compliment amb els requisits establerts a les bases reguladores del Premi ICIP Constructors de Pau, 
publicades al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

AUTORITZO L’ICIP:

A comprovar el compliment amb les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social de qui es presenta en 
aquesta candidatura.

Signatura i, si escau, segell de l’entitat

............................................., a ......... de ........................ de 2016
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