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I PREMI DE JUGAROIS AMB MATERIALS RECICLATS 2015

El Consell Insular d’Eivissa, a través del Departament de Mobilitat, Interior i Medi
Ambient, amb l’objectiu de conscienciar sobre la importància del reciclatge dels
residus domèstics, organitza la Segona Festa del Reciclatge, en el marc de la qual
tendrà lloc el I Premi de jugarois amb materials reciclats 2015, que es regirà per
les següents
Bases
Primera.- Podran participar en aquest certamen qualsevol alumne/a que cursi
estudis d’ensenyament primari a qualsevol centre de l’illa d’Eivissa.
Segona.- La temàtica dels jugarois és lliure. Els materials utilitzats per a l’elaboració
dels jugarois hauran de ser, almenys en part, materials reciclats, entenent com a tals
els residus generats a l’àmbit domèstic (residus d’envasos de plàstic, de vidre, de
cartó, llaunes, brics, restes de tela, restes de fusta, porexpan, etc.). En cas de dubte,
es pot consultar al Departament de Medi Ambient del Consell Insular d’Eivissa
(telèfon 971 19 55 00, mediambient@conselldeivissa.es).
Tercera.- S’estableixen les següents categories i premis, que s’atorgaran en forma
de vals per material escolar:
-

Primer cicle de primària: jugaroi individual, 1er i 2on premi (dotats amb 100€
50€ respectivament)
Primer cicle de primària: jugaroi en grup, 1er i 2on premi (dotats amb 150€
100€ respectivament)
Segon cicle de primària: jugaroi individual, 1er i 2on premi (dotats amb 100€
50€ respectivament)
Segon cicle de primària: jugaroi en grup, 1er i 2on premi (dotats amb 150€
100€ respectivament)

i
i
i
i

Els primers premis de les categories en grup (és a dir, de 2 ó més concursants),
estan dotats amb 150€ (cent-cinquanta euros) cadascun, i els segons premis amb
100€ (cent euros) cadascun.
Pel que respecta a les categories individuals, els primers premis estan dotats amb
100€ (cent euros) cadascun i els segons premis amb 50€ (cinquanta euros)
cadascun.
La persona premiada cedirà el dret de cobrament del premi a la llibreria que hagi
triat, la qual cobrarà els respectius imports en presentar al Consell la factura
corresponent.
Aquestes quantitats aniran amb càrrec a la partida 1700 48100, amb un límit màxim
de 800 €.

Quarta.- Presentació de les obres.
1. Els/les alumnes participants hauran de presentar l’imprès de presentació
(annex I) juntament amb una fotografia de l’obra i dels materials i residus que
s’hagin fet servir, i un document acreditatiu que està cursant els estudis
assenyalats a les bases primera i tercera (fotocòpia compulsada del carnet
escolar o certificat de la secretaria del centre), fins a l’11 de maig de 2015
inclòs al Registre d’Entrada del Consell Insular d’Eivissa.
2. En el cas dels grups només cal un imprès per grup, amb les dades i
documents acreditatius de totes les persones que el formin. Tots els
integrants del grup hauran de pertànyer al mateix cicle de Primària.
3. En l’imprès figurarà el nom o la temàtica del jugaroi i una explicació dels
materials i residus emprats. En el cas dels residus, no s’hauran de generar
amb l’objectiu de fabricar el jugaroi.
4. Només s’admetran els jugarois elaborats amb materials reciclats, totalment o
parcialment.
Cinquena.- El jurat valorarà l’originalitat del jugaroi i el grau d’utilització de
materials reciclats en la seua elaboració.
Sisena.- La presentació física dels jugarois es farà el 17 de maig de 2015, Dia
Mundial del Reciclatge, a la plaça d’Antoni Albert i Nieto, en una exposició a les
carpes muntades per a l’ocasió en aquesta plaça, a les 10.30 del matí, a la qual,
quan arribi el seu torn, podran demostrar el funcionament o característiques de
l’obra. Les persones concursants hauran de presentar-se a les 10.00 a l’estand del
Consell Insular d’Eivissa amb el seu jugaroi.
La no presentació física el dia 17 de maig suposarà l’exclusió del concurs encara
que s’hagi presentat l’imprès de presentació dins el termini establert. Així mateix, no
s’acceptarà cap obra que no hagi presentat la documentació requerida a la base
quarta.
Setena.- Es constitueix un jurat que estarà integrat pels següents membres:
-

Vocals: dos funcionaris/àries del Departament de Medi Ambient (1 vot).
Un membre de l’Escola d’Art d’Eivissa (1 vot).
Un membre d’una entitat sense ànim de lucre relacionada amb la gestió de
residus (Fundació Deixalles) (1 vot).
Votació del públic, com a jurat popular, que es durà a terme a partir de la
finalització de l’exposició – demostració i fins a les 12.30, a l’estand del
Consell Insular d’Eivissa. Els vots del públic comptaran com a 2 vots que se
sumaran als vots de la resta del jurat.

Vuitena.- Correspondrà al jurat:
a) La selecció dels finalistes.

b) Emetre el dictamen que servirà de base per formular la proposta de concessió
dels premis.
c) La resolució de tots els dubtes que sorgeixin en la interpretació d’aquestes
bases.
d) La confecció d’un llistat amb els participants per ordre de puntuació, per tal de
suplir els premiats en cas de necessitat, per estricte ordre de puntuació.
Novena.- El jurat pot proposar declarar desert algun o tots els premis d’aquesta
convocatòria. Així mateix, en cas d’empat, els membres que pertanyen al
Departament de Medi Ambient del Consell Insular d’Eivissa podran emetre un vot de
qualitat.
Desena.- El veredicte del jurat, que serà inapel·lable, s’elevarà a la consellera del
Departament de Mobilitat, Interior i Medi Ambient, perquè faci públic el veredicte, a
les 13.00 del mateix dia i a la mateixa plaça, i a la pàgina web del Consell Insular
d’Eivissa, www.conselldeivissa.es.
Onzena.- Les persones premiades (o els seus representants legals) hauran de
signar la següent documentació després de fer públic el veredicte: declaració
responsable que figura a l’annex II, de no incórrer en cap prohibició per ser
beneficiari de subvencions i declaració responsable que figura a l’annex III, de no
tenir deutes amb Hisenda, la Seguretat Social ni el Consell Insular d’Eivissa.
Posteriorment, la proposta signada per la Cap de Departament i el Secretari Tècnic
de l’Àrea s’elevarà a la Consellera del Departament de Mobilitat, Interior i Medi
Ambient, que emetrà resolució de la concessió, i els premiats podran adquirir el seu
premi a partir d’aquest moment.
Dotzena.- El fet de participar en aquest certamen suposa, per part dels i de les
participants, l’acceptació d’aquestes bases, de manera que en quedaran excloses
les obres i els participants que no compleixin els requisits establerts.
Així mateix la participació suposa l’acceptació de les decisions del jurat, que seran
inapel·lables. També suposa l’acceptació per part del concursant o del representant
legal del concursant perquè les fotografies realitzades durant el concurs es publiquin
a la pàgina web del Consell Insular d’Eivissa.
Tretzena.- Les presents bases es publicaran al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

