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1.- PREMI D’HONOR DE LA SCCOT A LA TRAJECTÒRIA 
PROFESSIONAL. 

 
Bases de la convocatòria 

 
PRIMERA.- Objecte de la convocatòria. 
La Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia (SCCOT) convoca el Premi 
d’Honor a la trajectòria professional en COT com reconeixement a aquells especialistes 
que han destacat al llarg de la seva carrera per la dedicació plena i exemplar a 
l’assistència, la docència, la recerca o la gestió en COT. En tractar-se d’un premi de 
reconeixement professional, no té dotació econòmica. 

 
SEGONA.- Requisits dels aspirants. 
1.- Tenir més de 35 anys d’exercici professional. 
2.- Haver estat proposat pels socis i validat per la Junta. 
3.- Ser o haver estat membre de la SCCOT. 

 
TERCERA.- Documentació a presentar. 
Els aspirants poden ser proposats per qualsevol soci de la SCCOT o per la Junta 
Directiva. Les propostes han de incloure el nom i cognoms de l’aspirant, lloc de treball i 
una petita memòria explicant la trajectòria professional de l’aspirant i justificant perquè 
és mereixedor d’aquest reconeixement. 
Els socis han d’enviar las seves propostes i la documentació per correu electrònic al 
secretari de la Societat  (secretaria@sccot.cat) ABANS DEL 21 d´ABRIL DE 2019. 

 
 

QUARTA.- Resolució de les sol.licituds. 
L'avaluació dels aspirants serà realitzada per la Junta, podent comptar amb 
l`assessorament dels especialistes que consideri oportú. En aquesta avaluació es tindrà 
en compte la trajectòria professional completa de l’aspirant en els aspectes assitencial, 
docent, de recerca, de gestió i de dedicació a la Societat i a l’especialitat. 
Les decisions del comitè de valoració seran inapel·lables i la SCCOT podrà declarar 
desert el premi. 
La decisió es farà pública druant l’Assemblea anual de la SCCOT. Així mateix es 
comunicarà a tots els guanyadors i es difondrà a la pàgina web i, si s’escau, a través 
d’altres mitjans de comunicació. 
El premi es podrà lliurar durant el Congrés o bé en un acte independent que serà 
convenientment publicitat. 


