
CERTIFICAT DE RECONEIXEMENT

Tots els participants rebran un document acreditatiu de participació.

DOCUMENTACIÓ

Els participants hauran de presentar o enviar per correu postal a la seu del CETIB la documentació següent:

- El treball que es presenta.
- La butlleta d’inscripció que es troba a www.cetib.cat/premis o al final d’aquestes bases, degudament
  emplenada.
- Una memòria descriptiva del treball (màxim un DIN-A4 escrit per les dues cares).
- Si s’escau, un certificat signat per l’empresa que autoritzi la presentació del treball als Premis.
- Poden presentar-se annexes en suport digital (vídeos, presentacions, fotografies, etc.) per complementar
  el projecte.

PRESENTACIÓ

El treball s’haurà de presentar enquadernat o relligat a la seu del CETIB (Consell de Cent, 365 – 08009
Barcelona). Podrà contenir càlculs, plànols, gràfics, etc.,   i    totes   aquelles informacions  complementàries
 que  siguin rellevants per mostrar els resultats obtinguts, però en cap cas s’acceptaran catàlegs, anuncis,
articles de premsa, etc.

El treball no haurà de contenir el nom de l'autor ni cap identificació de l’empresa en cap apartat. Juntament
amb el treball es lliurarà un sobre tancat on només consti l'enunciat “Premis CETIB 2011 - Enginyeria
i Societat. Premi al millor treball d’innovació i de disseny implantat" i el títol del treball. Dins del sobre
s'afegirà una nota amb el títol del treball, el nom i les dades de contacte de l'autor.

El CETIB obsequiarà amb un pendrive a tots els participants que entreguin el seu projecte als Premis.

TERMINIS

La butlleta d'inscripció, la memòria descriptiva i el treball es podran presentar fins al divendres 14
d'octubre de 2011.
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El Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona (CETIB) convoca els Premis CETIB 2011 –
Enginyeria i Societat amb l’objectiu de distingir, entre d’altres, els millors treballs d’innovació en totes
les especialitats de l’enginyeria tècnica industrial i l’enginyeria en disseny industrial. El CETIB convoca
el Premi al millor treball d'innovació a proposta de la Comissió de Qualitat del Col·legi.

PARTICIPANTS

Poden presentar-se al Premi els col·legiats del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona que
demostrin una àmplia participació en el desenvolupament del treball realitzat.

També podran presentar treballs les empreses on treballin enginyer/s tècnics industrials col·legiats al
CETIB a fi de que puguin presentar i publicitar els seus productes o serveis innovadors, les seves millores
de processos i/o ampliació de mercats, amb el seu resultat econòmic corresponent.

TREBALLS

Hi poden optar els treballs en què hagin participat àmpliament col·legiats o col·legiades del CETIB i/o
les empreses on treballin que descriguin l’aplicació, el desenvolupament i/o la divulgació dins els àmbits
següents:

- Fabricació o disseny de béns nous o d’una qualitat nova d’un bé existent.
- Ampliació del mercat. Assoliment d’una nova font d’oferta de matèries primeres o de productes
semielaborats.
- Realització i establiment d’una nova forma d’organització de la producció.
- Altres activitats innovadores o de disseny dins el món de l’enginyeria.

Els treballs presentats hauran d’incloure una valoració dels resultats obtinguts en relació amb els objectius
plantejats, que mostri que aquests han estat, com a mínim, els esperats. Els resultats econòmics presentats
estaran preferiblement avalats pel certificat de l’empresa. En queden exclosos els treballs referits a la
implantació de sistemes de gestió de la qualitat que es limitin a transcriure alguna de les normes en vigor.

Queden exclosos els treballs referits a la implantació de sistemes de gestió de la qualitat, ambiental,
innovació, etc... que es limitin a transcriure alguna de les normes en vigor.

PREMIS I DOTACIÓ

Premi al millor treball d’innovació
El guanyador rebrà 1.500 euros, un diploma de reconeixement i un obsequi.
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JURAT

La Junta de Govern del CETIB nomena el jurat per avaluar els treballs presentats al Premi al millor treball
d’innovació i de disseny implantat.

De forma general, aquest jurat estarà format per:

- La junta de la Comissió de Qualitat (president, vicepresident i secretari).
- Responsable de Qualitat i Medi Ambient i Riscos Laborals del CETIB.
- Un vocal de la Junta de Govern del CETIB.
- El president de la Comissió de Vinculats a Empresa, o la persona a qui ell delegui aquesta tasca.
- Les persones vinculades amb el món de la innovació que decideixi la Junta de Govern del CETIB.

Opcionalment la Junta de Govern podrà incloure una personal rellevant en el mon de la innovació.

Les decisions del Jurat seran adoptades per majoria i el seu veredicte, que serà inapel·lable, es donarà
a conèixer en un acte públic que s’anunciarà oportunament a tots els participants. El Premi podrà declarar-
se desert.

El CETIB no es fa responsable si, posteriorment a la concessió dels Premis, es comprova qualsevol coincidència
atribuïble a plagi. Els concursants podran prendre les mesures que creguin oportunes per protegir els drets d’autor.
Els premis estan subjectes a la corresponent retenció de l’IRPF.
Sense perjudici de la propietat intel·lectual dels autors, el CETIB podrà publicar o exposar els treballs fent-hi constar
sempre el nom de l’autor. Els treballs presentats no premiats podran retirar-se del CETIB en el termini d’un mes a
partir de la data de fer-se públic el veredicte. En cas contrari, podran ser destruïts. La participació en els Premis
CETIB 2011 – Enginyeria i Societat suposa la plena acceptació d’aquestes bases.
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