I Concurs d'Idees Sostenibles

El Consell de Govern de la UdL, a proposta de la Comissió de Medi Ambient, en el seu afany per
transmetre la motivació per la millora del medi ambient i incentivar la comunitat universitària a
realitzar accions positives que ajudin a reduir l’impacte mediambiental de la Universitat, convoca el
primer concurs d’iniciatives universitàries sostenibles.
Aquesta iniciativa, adreçada a qualsevol persona que sigui membre de la comunitat de la UdL
(centres propis i centres adscrits), s’emmarca en el Pla d’Actuacions 2012 de la Comissió de Medi
Ambient i pretén contribuir a fomentar l’esperit creatiu i ecològic de la innovació dins de la UdL.
Un cop resolt el Concurs, la Comissió Medi Ambiental intentarà donar suport als projectes perquè
es facin efectives les idees sostenibles plantejades.
1. Dotació pressupostària
Els premis d’aquest concurs són a càrrec de la partida pressupostària 0401 0841 del Vicerectorat de
Campus.
2. Participants
a) Les propostes d’iniciativa mediambiental les pot presentar qualsevol persona que sigui membre
de la comunitat universitària de la UdL (centres propis i centres adscrits) durant el període d'aquesta
convocatòria.
b) Les propostes es poden presentar individualment o en grup, formant part d’un equip.
3. Presentació de propostes
a) El motiu o iniciativa és lliure, i ha de ser aplicable a alguna àrea universitària. Poden servir
d’exemple els temes següents: la mobilitat, el reciclatge, la recollida de residus o l’estalvi energètic.
b) La sol·licitud de participació en el concurs s’ha de presentar, adreçada a la Comissió de Medi
Ambient, al Registre de la UdL mitjançant l’imprès normalitzat de sol·licitud annex a aquesta
convocatòria.
c) Un cop presentada la sol·licitud, el projecte de la proposta s’ha de fer arribar per correu electrònic
al Vicerectorat de Campus (a l’adreça electrònica vdc.secretaria@udl.cat, amb l’assumpte del
missatge “I Concurs d’Idees Sostenibles”). Aquest document s’ha de presentar en format PDF, amb
tipus de lletra Courier, cos 11, i una extensió màxima de 16 pàgines, en les quals no hi ha de constar
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cap dada (nom, adreça electrònica...) que permeti identificar-ne l’autoria. El nom de l’arxiu ha de
ser el pseudònim amb el qual es presenta l’autor o autora. El projecte ha de contindre els punts
següents:
•
•
•
•
•
•
•

Títol de la idea
Resum del projecte (vint línies com a màxim)
Desenvolupament del projecte
Impacte ambiental
Beneficis socials i conseqüències
Viabilitat de l’aplicació
Referències (si s’escauen)

d) Les propostes que no s’ajustin a les bases de la convocatòria seran desestimades, sens perjudici
de l’obligació de la Comissió d’atorgar prèviament en aquests casos un termini de deu dies hàbils
per esmenar-les.
4. Termini
La sol·licitud i la documentació de la proposta a què fa referència la base anterior s’han de presentar
entre l'1 de novembre de 2012 i el 28 de febrer de 2013.
La no-presentació del projecte per correu electrònic es considera un defecte esmenable a l’efecte del
punt d de la base anterior.
5. Jurat
El Jurat, nomenat pel president o presidenta de la Comissió de Medi Ambient, estarà format per
membres de la UdL i professionals de l’àmbit mediambiental. El Jurat podrà convidar les persones
que consideri necessàries per assessorar-lo.
6. Selecció i elecció
La Comissió de Medi Ambient assumirà l’avaluació del Jurat dels projectes presentats, a partir de la
qual aquella haurà d’emetre una proposta d’adjudicació dels premis perquè l’aprovi pel Consell de
Govern.
L’acord del Consell de Govern es pot impugnar dins del termini i en la forma escaients a comptar de
l’endemà de la publicació de l’acord en el Butlletí Oficial de la Universitat, sens perjudici de la
legítima discrecionalitat tècnica del Jurat i la Comissió de Medi Ambient en la valoració del
projectes presentats.
La UdL pot fer, sobre les iniciatives premiades, les adaptacions, modificacions i incorporacions que
consideri oportunes per incorporar-les a l’aplicació final.
7. Premis
S’estableixen dos premis, amb les característiques següents:
• Primer premi: dotat amb 500 euros i un lot de productes de la UdL.
• Segon premi: dotat amb 300 euros i un lot de productes de la UdL.
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8. Disposicions finals
a) La UdL es reserva en exclusiva el dret de la utilització de les iniciatives guanyadores, de manera
que els autors no podran destinar-les a cap altre ús. La UdL també es reserva el dret d’adaptació de
les propostes premiades i la seua aplicació.
b) La participació en el concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases. Correspon al vicerector o
vicerectora de Campus la resolució de qualsevol dubte sobre la interpretació d’aquestes bases o
incidència que es pugui produir durant tot el període de vigència d’aquesta convocatòria.
c) L’entrega dels premis es farà en un acte universitari oficial i públic. El lloc i la data es
comunicarà als participants com a mínim amb una setmana d'antelació.
Lleida, juliol de 2012
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ASSUMPTE: I Concurs d'Idees Sostenibles (2012)
R/N: H119 Gestió Qualitat Mediambiental

I Concurs d'Idees Sostenibles de la Universitat de Lleida
Sol·licitud de participació

Pseudònim amb què es presenta la idea

Dades de l’autor o autora
•
•

•
•

Cognoms i nom:
DNI, NIE o passaport:Col·lectiu al qual pertany:
- PDI
- PAS
- ESTUDIANTAT

(Indiqueu en quins estudis us heu matriculat: ......................................)

Adreça electrònica:
Telèfon:

Dades de la idea
•
•

Títol:
Descripció:

(signatura)

Lleida, ....... de ............................... de 201....
Cal registrar aquest full en qualsevol dels registres autoritzats de la Universitat de Lleida (http://www.udl.cat/serveis/registre.html).

Comissió de Medi Ambient. Vicerectorat de Campus

