
        

 

BASES DEL PREMI 
AL MILLOR SUGGERIMENT 

DE MOBILITAT SOSTENIBLE I SEGURA 2008 
 
 
El Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les Comarques de 
Girona convoca aquest premi amb l’objectiu de reconèixer el millor 
suggeriment pel que fa a la mobilitat sostenible i segura de les comarques 
gironines. 
 
És per això que, d’acord amb els principis de publicitat, concurrència i 
objectivitat, es donen a conèixer les següents bases: 

1. Objecte i condicions 

S’obre la convocatòria pública per a la concessió del premi al millor 
suggeriment de mobilitat sostenible i segura 2008, destinat a reconèixer la 
millor idea o proposta pel que fa a promoure la mobilitat sostenible i segura a 
les comarques gironines i publicada en l’apartat “Digues la Teva” del portal web 
de mobilitat de les comarques gironines. 

De forma orientativa, es consideraran suggeriments pels diferents mitjans de 
transport (autobús, tren, a peu, en bicicleta i vehicle particular) en els següents 
aspectes: 

− Per la creació o ampliació de línies de transport públic col·lectiu i 
ampliació de freqüències. 

− Per al foment de la intermodalitat. 
− Per la creació de rutes o xarxes de camins per a la mobilitat quotidiana a 

peu i en bicicleta. 
− Per l’estalvi i l’eficiència energètica. 
− Per l’ús de fonts d’energia renovables. 
− Per a la sensibilització i difusió de bones pràctiques en mobilitat 

sostenible i segura. 
− Per a la legislació de la mobilitat (lleis, ordenances municipals,...) 

Els suggeriments han d’anar acompanyats d’una breu justificació de la seva 
conveniència i de la millora que es pot aconseguir. 



2. Participants 

Pot prendre part en aquest concurs qualsevol ciutadà o ciutadana de les 
comarques gironines que volgudament publiqui el seu suggeriment a l’apartat 
de “Digues la teva” del portal web de mobilitat de les comarques gironines en el 
temps i la forma que expliciten les presents bases. 

5. Termini 

Es tindran en compte els suggeriments publicats des de la presentació de les 
següents bases fins el 31 de desembre de 2008.  

6. Criteris de valoració 

Per a la valoració es tindran en consideració l’eficàcia i viabilitat de les 
propostes, la seva innovació i la seva reproductibilitat. 

7. Composició del jurat 

Els suggeriments seran avaluats per un jurat que estarà presidit pel president 
del CILMA i integrat pels següents membres: el responsable de la Comissió de 
Mobilitat del CILMA, 1 representant del Departament de Medi Ambient i 
Habitatge, 1 representant del Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques, 1 representant d’un operador de transport públic, 1 representant de 
l’Associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP), 1 representant de la 
Plataforma Mou-te en Bici i el Secretari Tècnic del CILMA.  

8. Dotació del premi 

S’estableix un únic premi que consistirà en una bicicleta plegable. 

El Jurat es reserva el dret de declarar desert el premi si cap dels suggeriments 
no reuneixen, al seu entendre, els mereixements mínims que l’haurien de fer 
creditor a la distinció a atorgar. 

9. Lliurament i publicitat 

La concessió del premi s’efectuarà durant el primer semestre de l’any 2009 en 
un acte públic, que a la vegada servirà per donar a conèixer als mitjans de 
comunicació el suggeriment premiat. 

El CILMA podrà fer arribar a les corresponents administracions competents –si 
així ho creu oportú– tots aquells suggeriments publicats al portal web de 
mobilitat de les comarques gironines. 


