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BASESBASES

En referència...En referència...

... al premi... al premi
1. El  premi  de  la  Secció  Insular  de  Menorca  del  Grup  Balear  d'Ornitologia  i

Defensa de la Naturalesa,  PREMI PERE PRATS de MEDI AMBIENT, té per
objecte el reconeixement públic d'aquelles persones, ens o col∙lectius que per
la seva trajectòria vital o accions perllongades en el temps han promogut o
desenvolupat fets rellevants en favor dels valors ambientals, socials i culturals
de  Menorca,  i  concretament  de  l'equilibri  entre  les  activitats  humanes  i  la
conservació de la naturalesa. 

... a les candidatures... a les candidatures
2. Poden  ser  guardonades  persones  físiques,  ens  jurídicament  constituïts  o

col∙lectius organitzats. 
Poden ser residents o amb seu social a qualsevol indret, si bé els mèrits o actes
que els fan mereixedors del guardó han de tenir incidència a Menorca. 
Les candidatures  hauran de ser  clarament  identificables,  amb responsable  i
representació definida. 

... a la presentació de candidatures... a la presentació de candidatures
3. Les  candidatures  podran  presentar-se  a  si  mateixes  o  ser  presentades  per

terceres persones o entitats.
Les candidatures hauran d'haver-se presentat abans de les 14 hores del dia 28



d'octubre de 2022.
Les candidatures es presentaran per correu electrònic: info@gobmenorca.com.

... als mèrits... als mèrits
4. Es valorarà la trajectòria vital, les actuacions que comportin avanços reals, o els

projectes realitzats en favor de la conservació del  medi  ambient i  els valors
ambientals a Menorca. No es pretén premiar campanyes o accions puntuals.
No seran elegibles aquelles candidatures basades exclusivament en projectes
d'investigació científica, sense una aplicació efectiva.
Seran considerats  aquells  mèrits  que siguin  indiscutiblement  atribuïbles  a la
candidatura.

... a la preselecció de nominacions... a la preselecció de nominacions
5. La Junta Directiva del GOB Menorca pre-seleccionarà les candidatures a partir

dels suggeriments que li arribin a través de socis o simpatitzants. 

... a la composició i funcionament del jurat... a la composició i funcionament del jurat
6. La Junta Directiva del GOB farà pública la composició del jurat que escollirà el

guardonat final. 

El Jurat estarà compost per: 
■ La presidència del GOB Menorca amb vot de qualitat i portaveu del jurat. 
■ Una persona associada del GOB Menorca, major d'edat i escollida per sorteig.
■ 3 persones representatives del món associatiu, social, econòmic, cultural o
científic. 
■ Una persona coneguda de l'àmbit de la comunicació i la premsa. 

El jurat determinarà el procediment per escollir, en reunió tancada, una única
persona premiada entre les nominades. 

... al lliurament del premi... al lliurament del premi
7. El  nom de la  persona  guardonada  amb  el  PREMI  PERE PRATS de MEDI

AMBIENT 2022 es farà públic després de la reunió del jurat, prevista pel dia 12
de novembre de 2022.

8. El lliurament del premi es realitzarà en un acte públic a la seu del GOB Menorca
el dia 19 de novembre, si no hi ha impediment justificat que obligui a canviar la
data.

Maó, 7 d’octubre de 2022
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