
Convocatòria 
per a la selecció 

d’un patrocinador 
del Premi



1.- Antecedents i objecte de la convocatòria. 

El Consell d'Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les Comarques de Girona 
(CILMA) és una associació integrada per la Diputació de Girona, els consells 

comarcals de comarques gironines, i la majoria dels seus municipis. www.cilma.cat

Es va crear l'any 1.999 com a òrgan d'interlocució unitària dels ens locals de la 
demarcació, fòrum de debat sobre la sostenibilitat i grup d'interès per a la 

mobilització de recursos i la catalització d'iniciatives.

Els primers anys de treball del CILMA van coincidir amb la realització de grans 
infraestructures al territori (TAV, N-2, AP7, i MAT) i va participar activament en tots els 

debats sobre la minimització del seu impacte, amb gran projecció pública. 

En els darrers anys el CILMA ha convergit amb la Diputació de Girona en el foment 
del  Pacte d'Alcaldes com a objectiu prioritari, centrant-se en donar suport tècnic als 
ens locals en matèria d'eficiència energètica i el foment de les energies renovables a 
l'empara d'aquesta iniciativa europea de lluita contra el canvi climàtic. El CILMA està 

excel·lint en la prestació d'aquest servei, cosa que també li està donant una forta 
projecció pública i un prestigi important en el sector i en els àmbits municipals.        

Des de l'any 2002 el CILMA convoca el “Premi Medi Ambient CILMA”. Tant la seva 
convocatòria com l'acte d'atorgament del premi tenen un ampli ressò mediàtic i una 

especial incidència en el món local.

La darrera edició del premi ha estat el “Premi Medi Ambient CILMA 2013-2014” 
(http://www.cilma.cat/noticies/premi-medi-ambient-cilma-2013-2014/) 

En aquesta edició hi han participat 19 equipaments municipals gironins. Aquests 
equipaments competeixen entre ells per ésser els millors en l'aplicació i seguiment 

de mesures d'estalvi basades en la modificació d'hàbits i petites inversions 
suggerides per una assessoria tècnica facilitada pel propi CILMA. 

Els guanyador rebrà un premi de 3.000.-euros i el segon classificat un altre premi de 
2.000.-euros que haurà d'invertir en la compra de material o la realització de treballs 

per a la millora de l'eficiència energètica de l'edifici o l'equipament guardonat. A més, 
entre tots els participants es sortejaran dos premis addicionals de 500.-euros.

L'objecte d'aquesta convocatòria es seleccionar un patrocinador per a l'edició del 
“Premi Medi Ambient CILMA 2015” d'acord amb les condicions que s'estableixen en 

aquesta convocatòria i amb el mateix objectiu que es va proposar per a l'edició 
anterior, és a dir, el foment en els edificis i equipaments municipals de l'estalvi 

energètic, la millora de l'eficiència i la implantació d'energies renovables. 

Amb la selecció del patrocinador es pretén donar una millor prestació als 
concursants i als premiats i generar un estalvi econòmic pel CILMA. Es considera 

que a les empreses i a les entitats del sector els pot ésser d'interès patrocinar el 
premi com un mitjà adequat de promocionar entre el món local les seves activitats. 

2.- Participants.

Podrà sol·licitar ésser el patrocinador del premi CILMA qualsevol persona física 
o jurídica, empresa o entitat de qualsevol tipus que intervingui en els camps de 

l'assessoria tècnica, i /o fabricació, instal·lació o distribució de material, eines, 
instruments de control, mesura, generació, o qualsevol activitat similar relacionada 

en l'àmbit de l'estalvi energètic, la milloria de l'eficiència energètica, i les energies 
renovables. 

3.- Sol·licituds. 

Les sol·licituds es poden presentar fins el 30 d'octubre de 2014 per mail a l'adreça 
cilma@cilma.cat. S'acusarà rebut de totes les sol.licituds.

Aquesta memòria explicativa contindrà una proposta de prestació del patrocinador a 
tots els concursants, o un nombre determinat de primers sol.licitants, i una altra al 

premiat o premiats. El nombre de premis també el proposarà el possible 
patrocinador.

Les prestacions de qualsevol tipus podràn consistir en premis en metàl·lic, en la 
prestació de serveis o en el lliurament de béns relacionats amb les finalitats del 

premi. També podran incloure altres prestacions addicionals de cortesia o promoció. 
Totes les prestacions de qualsevol tipus tindran la seva valoració econòmica que 
serà revisada per la Secretaria Tècnica del CILMA als efectes de puntuació en el 

moment de la selecció del patrocinador. 

La memòria també haurà d'incloure una proposta de bases del premi que encaixi les 
propostes del patrocinador en el mateix format i finalitats del Premi Medi Ambient 

CILMA 2013-2014.

4.- Selecció del patrocinador.

El patrocinador serà escollit per un acord de la Junta Executiva a proposta de la 
Secretaria Tècnica que valorarà les ofertes rebudes segons les següents puntuacions

  Adequació de les propostes de prestacions del patrocinador als participants i  
  guanyadors del premi a les seves finalitats: fins a 3 punts.
  Millor valoració econòmica de la proposta de prestació a tots els participants: 
  fins a 3 punts.
  Millor valoració econòmica de la proposta de prestació al premiat o premiats: fins 
  a 2 punts.

L'acord facultarà al President del CILMA per a la signatura d'un conveni amb el 
patrocinador escollit.

La Junta Executiva pot desestimar motivadament qualsevol sol.licitud. També podrà 
decidir no patrocinar el premi si considera que les ofertes rebudes no són d'interès 
pel CILMA.

5.- Compromisos del CILMA amb el patrocinador.

a) El premi medi ambient CILMA 2015 passarà a denominar-se “PREMI MEDI 
AMBIENT CILMA-(denominació escollida pel patrocinador) 2015”.

b) El logotip del premi medi ambient CILMA 2015 comptarà amb la imatge gràfica que 
s'acordi amb el patrocinador.

c)  El premi 2015 patrocinat serà presentat a l'acte de lliurament del “Premi Medi 
Ambient CILMA 2013-2014” que tindrà lloc a finals d'aquest any 2014. A aquest acte el 
patrocinador podrà tenir una intervenció en qualsevol format de fins a 15 minuts en la 
que podrà presentar els seus serveis. També podrà realitzar les accions promocionals 
que li interessi, previ acord exprés amb el CILMA. El CILMA farà constar el patrocini i 
un resum de la presentació del patrocinador a la nota de premsa que difongui en 
relació a aquest acte.

d)  El patrocinador també tindrà una intervenció en qualsevol format i de fins a 30 
minuts a l'acte de lliurament del premi de 2015 que tindrà lloc a finals d'aquest any. A 
aquesta intervenció haurà de fer referència a les prestacions i premis ofertes als 
participants i guanyadors. En aquest cas el CILMA també farà constar el patrocini i un 
resum de la presentació del patrocinador a la nota de premsa que difongui en relació 
a aquest acte.

e) Des de la convocatòria del premi fins al lliurament del premi, el CILMA farà constar 
la denominació del patrocinador en un lloc destacat de la seva web. El patrocinador 
també  gaudirà d'un banner a la web del CILMA per exposar el que li convingui i 
podrà mantenir-hi els enllaços que també li convingui.

f) En el mateix període el CILMA farà als representants dels seus membres associats i 
als seus tècnics fins a tres comunicacions a través de les seves llistes de mail. 
Aquestes comunicacions es referiran a informació del patrocinador sobre questions 
vinculades amb l'objecte del premi. 

g) El CILMA complementarà les prestacions que proposi el patrocinador amb 2.000.-
euros que es podran distribuir entre els participants i/o els premiats d'acord amb la 
proposta que presenti el patrocinador o amb el que s'acordi al conveni entre el CILMA 
i el patrocinador.

 

6.- Condicions.

a) L'acord de selecció de patrocinador classificarà tots els sol.licitants amb la 
puntuació obtinguda. 

b) El CILMA proposarà al seleccionat en primer lloc la signatura d'un conveni on 
constaran les obligacions de les parts i les bases del premi que s'establiran d'acord 
amb els principis de publicitat, concurrència i objectivitat, i que s'adreçaran als ens 
locals membres del CILMA. 

Si en el termini de 10 dies des de la notificació de la proposta de conveni aquest no 
ha estat signat per part del patrocinador i retornat al CILMA, es proposarà un nou 
conveni al segon classificat i així successivament. Si no es pot signar cap conveni 
entre cap dels sol.licitants puntuats, el CILMA podrà convocar el premi sense 
patrocini.

c) En el conveni a signar entre el CILMA i el patrocinador s'establirà que el 
patrocinador haurà de prestar una garantia equivalent al valor econòmic de les 
prestacions que proposi. Aquesta garantia podrà consistir en un dipòsit en efectiu o 
en un aval bancari i servirà per dotar les prestacions i/o els premis en cas que el 
patrocinador no les compleixi o ho faci defectuosament.

d) Aquesta convocatòria només afecta al premi 2015. Les edicions posteriors podran 
ésser convocades o no i patrocinades o no a elecció del CILMA en el moment 
corresponent.

Per a més informació es pot contactar amb la Sra. Maria Teresa Egea materesa@cilma.cat o 972 42 61 05.
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