Bases Premi Medi Ambient CILMA 2017
Objecte
L’objecte del present Premi Medi ambient CILMA 2017 és reconèixer les actuacions en
l’àmbit del medi ambient i la sostenibilitat de les comarques de Girona dutes a terme
durant l’any 2016, en les següents categories:
1. Prevenir els residus i fomentar l’economia circular
2. Estalviar i millorar la qualitat de l’aigua
3. Conservar la biodiversitat i el paisatge

4. Augmentar l’estalvi i l’eficiència energètica i implementar energies renovables
5. Fomentar la mobilitat sostenible i segura
Participants
Poden participar en aquest premi els Ajuntaments i Consells Comarcals associats al
CILMA, que estiguin al corrent del pagament de les quotes com associats.
Presentació candidatures i termini
Cal omplir el formulari en línia:
https://docs.google.com/forms/d/1_lbQ1XAbTf9Hv0TJFLIP1ZFeyr66NBw1pztaHHp-thw/viewform?edit_requested=true

abans del 22 de març de 2017. I es pot presentar documentació complementària i
opcional mitjançant una memòria breu (un sol document no superior a 10 pàgines).
Cada ens local pot presentar més d’una sol·licitud a una mateixa categoria o a
categories diferents. Una mateixa actuació no pot ser presentada a més d’una
categoria.
Qualsevol actuació ha d’aportar una millora ambiental més enllà del que
reglamentàriament ja exigeix la normativa.
Les actuacions han d’haver finalitzat el 2016.
Els candidats accepten aparèixer en fotografies, vídeos i activitats promocionals
similars relacionades amb aquest premi.
Queden exclosos de participar les actuacions ja premiades en anteriors edicions del
premi CILMA.
La participació en aquest premi pressuposa la total acceptació de les bases.

Composició i actuació del jurat
El jurat estarà composat per:
-

El President i els dos vicepresidents del CILMA.
1 representant del Departament de Territori i Sostenibilitat.
1 representant de l'ICAEN.
1 representant de l’ARC
1 representant de l’ACA
1 representant de la Cambra de Comerç de Girona.
1 representant de la Universitat de Girona.
1 representant d'una entitat no pública que tingui per objecte la defensa del
medi.
1 representant dels mitjans de comunicació gironins.

Segons el lliure criteri dels membres del jurat, per a cada categoria escolliran un
nominat, atenent els objectius del premi i les seves pròpies bases, i per decisió de la
majoria dels seus membres.
En el cas que una categoria quedi deserta, podran ser nominats dos d’una mateixa
categoria.
El jurat es reserva el dret d'excloure tots aquells participants, quan les actuacions
presentades no reuneixin, al seu entendre, els mínims per tal de ser mereixedors del
premi, podent fins i tot declarar el premi desert i excloent alguns o tots els participants.

Criteris de valoració
-

Benefici ambiental, econòmic i social de l’actuació (15 p.): Cada actuació
ha d’exposar com ha contribuït en una millora cap als objectius del
desenvolupament sostenible del municipi en relació al seu potencial d’actuació.

-

Replicabilitat de l’actuació (10 p.): Cada actuació ha de motivar altres ens
locals perquè desenvolupin actuacions similars.

-

Comunicació i visibilitat (5 p.): Cada actuació ha de definir el que la fet
atractiva per a ser comunicada i la seva visibilitat per als diversos públics i
ciutadania en general.

-

Originalitat i innovació (5 p.): Cada actuació ha de definir el que la fet
excepcional així com en què ha innovat en relació a la resta d’actuacions del
mateix tipus.

-

Cost de l’actuació (5 p.): De cada actuació cal valorar l’esforç econòmic net
per habitant.

Nominats i premis
El jurat escollirà un nominat per a cada una de les cinc categories en funció dels
criteris de valoració.
Els nominats seran guardonats amb la producció d’un vídeo de difusió de
l’actuació nominada dirigit a la ciutadania amb un minut de durada.
També els nominats seran guardonats amb una visita tècnica de dos dies de durada
a la ciutat de Freiburg (Alemanya)1 per una persona, per a conèixer com aborda la
ciutat les diferents temàtiques ambientals (urbanisme, mobilitat, ús d’energies
alternatives, gestió dels residus, aspectes socials,...).
Els cinc vídeos es difondran a través de les xarxes socials (Facebook, Twitter, etc.) i
durant un període de temps es podran votar en funció del interès de la iniciativa.
L’actuació nominada que rebi més vots, el seu ajuntament serà guardonat amb
la participació d’una persona més en la visita tècnica a Freiburg amb les
despeses pagades.
Les despeses de la visita tècnica inclouran els desplaçaments, l’allotjament P. C. i
guiatge per la ciutat.
La visita tècnica es programarà pel mes de setembre de 2017 i es realitzarà en un únic
grup de participants, que gestionarà el CILMA.
Els participants en el premi que no han sigut nominats tindran l’oportunitat, si és del
seu interès, a participar també de la visita tècnica.
Lliurament i publicitat
La concessió del premi s'efectuarà a proposta del jurat mitjançant resolució del
president del CILMA. Posteriorment es donarà a conèixer als mitjans de comunicació
els vídeos elaborats i la visita tècnica a Freiburg.
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Podeu accedir a un programa provisional de la visita tècnica a Freiburg en el següent enllaç:
http://www.cilma.cat/wp-content/uploads/2017/03/PROGRAMA-PROVISIONAL-DE-LA-VISITAT%C3%88CNICA-A-FREIBURG.pdf

