La Mutualidad de la Abogacía convoca els Premis a l’Excel·lència per als
millors alumnes d’escoles de pràctica jurídica
•

Amb aquesta iniciativa, la Càtedra Mutualidad reforça el seu compromís amb
la formació de les noves generacions d’advocats.

En el si de les XXXI Jornades d’Escoles de Pràctica Jurídica celebrades a Màlaga el
18 de maig passat, la Mutualidad ha fet un pas més dins del projecte Càtedra
Mutualidad, amb la presentació de les bases dels Premis a l’Excel·lència Càtedra
Mutualidad 2012, de manera que fa ferm el seu compromís amb la formació de les
noves generacions d’advocats.
Amb aquests premis, la Mutualidad de la Abogacía es proposa incentivar,
reconèixer, distingir i donar suport a l’esforç dels graduats i els llicenciats en dret
que, en aquesta etapa de preparació per exercir la professió d’advocat, en el si
d’una escola pràctica jurídica, demostrin un rendiment acadèmic remarcable.
El premi s’adreça als alumnes que hagin cursat les pràctiques a la iniciació de
l’advocacia en una escola homologada pel Consell General (CGAE) que hagi signat
el conveni amb la Càtedra Mutualidad, i que hagin superat les proves per obtenir el
Certificat d’Aptitud Professional (CAP).
Fins ara, un total de 44 escoles de pràctica jurídica de les ciutats espanyoles
principals, han acollit els Premis a l’Excel·lència per mitjà del conveni subscrit amb
la Mutualidad.
Cada candidat ha de presentar un treball original, sobre un tema lliure i d’autoria
individual.
La dotació del Premi a l’Excel·lència consisteix en deu mil euros en metàl·lic
(10.000 €), dos anys de quotes gratuïtes a la Mutualidad de la Abogacía i en les
modalitats d’assegurança de salut i accident, el reemborsament i/o el pagament
d’alta al col·legi d’advocats de residència del premiat i de les quotes d’aquesta
corporació durant els dos primers anys de col·legiació i un diploma acreditatiu de la
distinció obtinguda.
Com a fruit de la convocatòria, la Mutualidad publicarà un llibre recopilatori de tots
els treballs premiats. El lliurament dels Premis a l’Excel·lència Càtedra Mutualidad
tindrà lloc en un acte públic que se celebrarà durant les Jornades d’Escoles de
Pràctica Jurídica de l’any 2013 vinent.
La sol·licitud i el treball es poden presentar fins al dia 15 de febrer de 2013
exclusivament
a
través
de
la
pàgina
web
de
la
Mutualidad,
www.mutualidadabogacia.com.

