CONCURS DE DECORACIÓ INFORMATIVA I CREATIVA DE BUJOLS
BASES ESPECÍFIQUES DE LA CONVOCATÒRIA DEL CONCURS DE DECORACIÓ DE BUJOLS PELS
CENTRES ESCOLARS DE LA COMARCA
Antecedents
El programa ECO-COMPETENTS dins les seves línies estratègiques promou activitats educatives
i lúdiques als centres escolars relacionades amb temàtiques ambientals. En alguns casos
aquestes formen part de campanyes de sensibilització.
En relació amb la campanya de foment de la recollida selectiva actual, en la que s’informa als
usuaris dels contenidors quins residus es dipositen a cadascun, també es vol fomentar la
participació dels alumnes en les propostes informatives i motivadores per a incentivar el
reciclatge. Després de moltes campanyes realitzades des de l’àrea de medi ambient i molts
dissenys associats, en aquest cas també es planteja la participació com a font d’inspiració per a
properes accions de comunicació.
Per aquesta raó es dota els centres escolars de tres bujols de 120 l. de recollida selectiva (paper
i cartró, envasos i orgànica) i es proposa un concurs de decoració informativa i creativa dels
contenidors per a fomentar el reciclatge.
1) Objecte
L'objecte del concurs és recollir les millors propostes de disseny de suports gràfics (cartells
adhesius, plafons, etc.) relacionats amb la informació dels residus que es dipositen a cada
contenidor i la decoració dels mateixos cubells per a fomentar la seva utilització.
Atès que es tracta d’un concurs, s’atorgarà un premi en espècie als centres guanyadors del
concurs comarcal de decoració informativa de contenidors de recollida selectiva.
Hi podran participar tots els centres educatius de l’Alt Empordà, amb una participació per
centre.
2) Categories del concurs
S’estableixen 4 categories de participació en el concurs:
•

F1. Paper i cartró

•

F2. Envasos lleugers

•

F3. Fracció orgànica

•

F4. Conjunt de contenidors

3) Règim Jurídic del concurs
Aquest Concurs té caràcter exclusivament administratiu i les seves bases es regiran per la Llei
38/2003, General de Subvencions i pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, amb el qual
s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvenciones. Pel fet
de participar-hi, cada concursant accepta i entén que queda sotmès expressament al que
estableixen aquestes Bases i la Llei 38/2003, General de Subvencions.
El Concurs es podrà declarar desert si a judici del Jurat no hi ha cap proposta que respongui
adequadament a les bases que estableix aquesta Convocatòria.
Queda específicament establert que el Consell Comarcal de l'Alt Empordà no estarà compromès
a finançar accions posteriors que es puguin derivar dels projectes que hagin estat seleccionats
per aquest concurs, més enllà d'allò establert en aquestes bases.
4) Característiques dels treballs a presentar
Amb l’objectiu d’informar als membres del centre de l’existència dels contenidors i animar-los a
utilitzar-los, els alumnes participants hauran d’elaborar la informació i el disseny de la decoració
dels bujols de 120 litres, proporcionats als centres educatius. Els formats dels materials que es
dissenyin amb la informació de cada contenidor són totalment lliures però han de permetre ser
ubicats preferentment en el mateix contenidor o bé al costat, sempre i quan s’identifiqui amb
el contenidor a qui corresponent la informació. La decoració del contenidor ha de motivar a
utilitzar-lo i s’ha d’aplicar a l’entorn del contenidor. Entre el missatge que es transmet i el disseny
que es realitzi hi ha d’haver relació.
Els treballs presentats hauran de ser inèdits (inclòs internet).
5) Requisits dels participants
S’estableixen dues categories de centres participants: educació primària i educació secundària.
Hi podran participar tots els centres d'ensenyament de l’Alt Empordà adherits al programa Ecocompetents (els mateixos que estaven adherits a Re-paper) i aquells que s’hagin adherit de nou
o estiguin en tràmits d’adhesió al programa.
6) Presentació dels treballs a concursar
El centre escolar que participi haurà de presentar:
-

una fotografia de cadascun dels contenidors de 120 litres de recollida selectiva un cop
ja decorats. En total 3 fotografies en format imatge.

-

Els cartells, plafons, o altres formats realitzats amb la informació elaborada per cada
contenidor en pdf.

El jurat podrà anar a veure in situ els contenidors decorats si ho creu convenient.
La presentació es podrà fer:
-

Omplint el formulari de participació que trobareu a la Web del programa ECOCOMPETENTS al menú Eco-competents/concursos.

7) Termini de presentació dels treballs
El termini de presentació de cartells establert per participar finalitza el dia dimecres 12 de maig
de 2021. No s’admetran treballs presentats fora de termini.
8) Jurat
El Jurat del concurs estarà format per cinc membres: dos representants del Consell Comarcal,
un tècnic de l’àrea de medi ambient i dos representants de l’àmbit d'ensenyament.
9) Criteris de valoració
Els criteris de valoració que es tindran en compte són:
a) l’originalitat,
b) la qualitat tècnica i artística,
c) la concreció i la informació més complerta.
d) i l’adequació i idoneïtat del missatge tramès.
Sempre tenint en compte: la referència als residus i l'enfocament positiu i engrescador.
L’enfocament positiu es refereix també a les imatges utilitzades (evitar animals morts, calaveres,
etc.). Atès que hi han dues categories de participants, en la valoració de la qualitat tècnica i
artística es tindrà en compte l'edat del(s) l'autor(s).
10) Adjudicació del premis
Per a cada categoria del concurs (F1 a F4) hi haurà un premi per als participants d’educació
primària i un per als participants d’educació secundària.
Els premis atorgats per l’import que es detalla a continuació seran en materials pedagògics, jocs
i/o llibres de temàtica ambiental pel centre.
En total, s’atorgaran 4 premis per als centres. tal i com es detalla a la taula següent:
F1. Fracció
envasos
lleugers

F2. Fracció
paper i cartró

F3. Fracció
orgànica

F4. Conjunt
contenidors

Centre Educació primària

100,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

Centre Educació secundària

100,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

TOTAL dotació econòmica

200,00 €

200,00 €

200,00 €

200,00 €

Un mateix participant no podrà rebre més d’un premi.
L’atorgament dels premis als centres guanyadors, i especialment als seus autors, tindrà lloc el
dia 4 de juny de 2021, a les 13 h, a la seu del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.
11) Comunicació als guanyadors
La resolució de concurs es farà pública abans del 31 de maig de 2021.
L’Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal de l'Alt Empordà es posarà en contacte amb el

centre guanyador mitjançant correu electrònic proporcionat en el moment de l’enviament del
material.
Si en el termini de 15 dies el centre no respon a la notificació del Consell es considera que
desisteix del premi i es seleccionarà el centre següent, per ordre de puntuació.
12) Partida pressupostària
La dotació econòmica per aquests premis anirà a càrrec de l'aplicació pressupostària de
despeses 45162122710 "Recollida selectiva”.
13) Propietat i drets d'autor
Els dissenys dels participants quedaran en dipòsit al Consell Comarcal de l'Alt Empordà, que
podrà decidir utilitzar-los per elaborar un o més materials de sensibilització o d’educació sobre
el reciclatge dels residus.
La participació en el concurs implica la total acceptació d'aquestes bases.
14) Impediments/Conflictes d’interessos
Les persones que estiguin en una posició avantatjosa o puguin tenir conflictes d'interessos en
relació a l'objecte d'aquest Concurs no hi podran participar. Aquesta clàusula afecta a tots els
membres del Jurat, treballadors/es dels CCAE i dels municipis de la comarca i els seus familiars
de primer i segon grau dels mateixos.
15) Disposició addicional única
La convocatòria del Concurs regulat en aquestes bases, així com el seu extracte previst a l’article
17-3-b) de la Llei 38/2003, General de Subvencions, es publicarà en el Butlletí Oficial de la
Província de Girona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS).

