1.- Objecte dels premis
Reconèixer públicament el treball, els esforços i el compromís de la societat, que a través
d'entitats i associacions desenvolupa iniciatives, projectes i actuacions relacionats amb el
medi ambient, l'educació ambiental i el foment de la biodiversitat en el municipi de Calvià.

2.- Modalitat de premis
La dotació per a aquesta convocatòria de premis és de 6.000 euros, repartits en 3 premis
dotats de 3.000 euros per al primer classificat, 2.000 euros per al segon classificat i 1.000
euros per al tercer classificat.

3.- Candidatures
Podran optar a aquest premi entitats i associacions que s'hagin distingit per la realització
d'iniciatives, projectes o actuacions desenvolupades en el municipi de Calvià al llarg de l'any
2020 i 2021 relacionades amb l'objecte de la convocatòria.

4.- Presentació de candidatures
S'ha de presentar una memòria, amb les actuacions, projectes o iniciatives realitzades per la
candidatura en el municipi de Calvià, al llarg de l'any 2020 i 2021. La memòria constarà d'un
màxim de 20 pàgines amb font Arial 12 (incloent-hi portada i índex), interlineat simple i marges
adequats. També ha de presentar-se una declaració responsable (veure model) de trobar-se
al corrent de pagaments amb la Hisenda Municipal, de la Seguretat Social i de les obligacions
tributàries.
La memòria i la declaració responsable ha d'enviar-se per correu electrònic a
mediambient@calvia.com, especificant en l'assumpte “Premis Calvià de Medi Ambient 2021”.
El participant pot adjuntar un màxim de 25 MB en cada correu. La data límit de presentació
de candidatures és el 30 de novembre a les 23.59 hores, per la qual cosa el correu no pot ser
posterior a aquesta data i hora.
Una vegada rebuda la documentació per correu electrònic, l'Organització remetrà al
participant un correu electrònic de confirmació de recepció. Si el participant no rep aquest
correu de resposta, un o dos dies després del seu enviament, ha de contactar telefònicament

amb l'Organització en el 971 130577.

5.- Jurat
El Jurat estarà presidit per 3 persones; (1) un/a funcionari/a de la Direcció General de
Sostenibilitat, Medi ambient i Transició Ecològica, que actuarà com a secretari, (2) una
persona de conegut prestigi en la promoció, defensa i/o conservació dels valors naturals,
culturals, socials i/o econòmics del medi ambient i (3) un representant de col·lectius o entitats
que desenvolupin la seva labor en l'àmbit ambientalista amb finalitats de promoció, defensa i
conservació del medi ambient i la biodiversitat. El regidor de Medi ambient i Transició
Ecològica actuarà com a president del Jurat, amb veu però sense vot. El sistema de votació
serà per majoria simple.

6.- Criteris i valoració
Per a la baremació de les candidatures es tindran en compte els següents criteris:
1- Repercussió ambiental de les actuacions: importància per al medi natural, innovació,
millora dels valors

ambientals,

biodiversitat,

minimització de residus,

emissions,

abocaments…
2- Voluntariat: Implicació i participació de voluntaris en les actuacions.
3- Sostenibilitat: Projectes i actuacions que generen dinàmiques de treball permanent i amb
continuïtat en el temps.
4- Cohesió social i igualtat: Iniciatives que promoguin la connexió entre els diferents sectors
socials amb la problemàtica ambiental i el patrimoni natural. Es valorarà l'impacte social en el
municipi.
5- Qualitat de la memòria: Es valorarà si la memòria és completa, detallada, clara, amb
imatges i amb bon disseny.
6- Innovació: Es valorarà la innovació i l'originalitat de l'actuació, en comparació amb accions
tradicionals i instal·lades en el temps.
7- Difusió de les actuacions: Es valorarà la forma de difusió de les actuacions dutes a terme,
per mitjà de xarxes socials, mitjans digitals, premsa...
8- Grau d'activitat de l'associació: número i diversitat d'actuacions i freqüència en el temps.
Cadascun d'aquests apartats es puntuarà d'1 a 5 punts, sent 40 punts el màxim de puntuació
possible que podrà obtenir cada MEMÒRIA.

Els premis podran quedar deserts si així ho considera el Jurat.

7.- Instrucció i resolució del procediment
L'òrgan encarregat de la tramitació del procediment és la Direcció General de Sostenibilitat,
Medi ambient i Transició Ecològica de l'Ajuntament de Calvià. La Junta de Govern Local de
l'Ajuntament de Calvià adoptarà l'oportuna resolució d'aquesta convocatòria segons la decisió
del Jurat.
La resolució, que posa fi a la via administrativa, podrà ser recorreguda potestativament en
reposició, d'acord amb el que s'estableix en els art. 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre,
del Procediment administratiu comú de les administracions públiques, o ben impugnada
directament davant la jurisdicció contenciosa administrativa, en la forma i terminis previstos
en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa.

8.- Normativa aplicable
Aquesta convocatòria està sotmesa al que s'estableix en la legislació en matèria de premis i
en defecte d'això en la Llei 38/2003 General de Subvencions, Reial decret 887/2006 pel qual
s'aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions.
Els premis estan subjectes a la legislació sobre subvencions excepte en els aspectes que
resulti incompatible la seva aplicació per la mateixa naturalesa del premi, com per exemple el
règim de justificació de les subvencions, que no pot aplicar-se als premis.
Per a la concessió de premis són aplicables els principis de publicitat, transparència i
concurrència. Per això, es proven prèviament aquestes bases reguladores de la concessió
de premis en els termes exposats.

9.- Lloc i data de lliurament
La resolució de la convocatòria es comunicarà a les entitats premiades i es difondrà
públicament en la web municipal, xarxes socials municipals i premsa, especificant el lloc i data
de lliurament del premi.

10.- Forma de pagament
Els premis seran objecte de retenció fiscal d'acord amb l'estipulat en la legislació vigent.
El pagament es realitzarà, en el termini i forma previstos, mitjançant transferència bancària al
compte que hagi indicat el premiat a través de l'emplenament d'un Annex que se li facilitarà
en el seu moment.
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