Presentació de
les candidatures

20 de maig
Data límit

Categories
Els Premis tenen tres categories:

Convocatòria

Per al projecte, start up, o aplicació creada per una
persona, entitat o empresa catalanes, que hagi
destacat per presentar una solució innovadora en
l’àmbit de la mobilitat.

La revista MobiliCat, editada per l’Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU), convoca la primera
edició dels Premis MobiliCat, dirigits a reconèixer la tasca que ajuntaments, organitzacions, institucions, emprenedors, entitats
o empreses relacionades amb el transport
públic, la mobilitat i les seves infraestructures, realitzen a Catalunya.

Requisits
Poden optar i ser candidats als
Premis MobiliCat:
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++

Les organitzacions, empreses,
entitats, administracions
públiques o institucions catalanes
que hagin desenvolupat un
projecte concret relacionat amb
l’àmbit de la mobilitat sostenible,
el transport públic i les seves
infraestructures.

++

Persones, majors d’edat, que
treballin o hagin treballat
en l’àmbit de la mobilitat, el
transport públic o les seves
infraestructures a Catalunya.

Per a qualsevol organisme públic, empresa o
conjunt d’empreses, entitat, o emprenedor/a, que
hagi implementat a Catalunya la millor iniciativa
en l’àmbit de la mobilitat sostenible, ja sigui
promovent-ne el seu ús o desenvolupant plans de
millora en aquest àmbit.

En reconeixement a una trajectòria personal,
empresarial, social o institucional que s’hagi
distingit per la seva dedicació i esforç continuat
en l’àmbit del transport públic.

Presentació
de candidatures
La documentació a presentar per cadascuna de les
candidatures, és la següent:

La presentació
de les candidatures
haurà de formalitzar-se
abans del
20 de maig de 2018
a les 19h,
a través del correu electrònic
premis@mobilicat.cat

Premi a la Innovació en Mobilitat.
++ Formulari de participació.
++ Explicació del projecte, que ha

d’incloure una exposició de motius,
els antecedents, el contingut, i els
resultats aconseguits.

++ Millores a la mobilitat que aporta

el projecte, tot adjuntant dades
que quantifiquin les millores en
els aspectes socials, ambientals,
energètics i de promoció dels mitjans
de transport sostenibles.

++ Originalitat, creativitat i

component innovador i tecnològic
del projecte.

++ Solució a una problemàtica i/o

cobertura d’una necessitat en l’àmbit
de la mobilitat.

+ + Instruments utilitzats per

a la difusió del projecte
amb possibilitat d’ incloure
documentació gràfica i/o
audiovisual.

++ Finançament: indicar els costos del

projecte. En el cas d’organitzacions
públiques, s’indicarà el percentatge
de participació privada. En el cas
d’entitats privades, s’indicarà el
percentatge d’autofinançament.

++ El responsable de la candidatura

signarà un escrit on certifiqui
que totes les dades lliurades són
certes i que corresponen al projecte
presentat.

Premi a la Millor Iniciativa en Mobilitat Sostenible.
++ Formulari de participació.
++ Explicació de la iniciativa, que ha
d’incloure: exposició de motius
o antecedents, contingut de
l’experiència, lloc i data on s’ha
desenvolupat, i conclusions amb
valoració de l’objectiu plantejat i
aconseguit.

++ Impacte social: valoració de l’èxit

obtingut per la iniciativa en el municipi
o àmbit en el qual s’ha desenvolupat, i
quins beneficis ha reportat. S’adjuntaran
dades que permetin verificar aquest
impacte social. Per exemple: quantes
persones se n’han beneficiat, nombre
de reducció de cotxes en circulació,
augment d’usuaris del carril bici, etc.

++ Impacte ambiental: valoració

++ Evolució del projecte: cal indicar

++ Impacte energètic: valoració

++ Finançament: indicar els costos de la

de les fites assolides a través de
dades comptabilitzades, estudis o
valoracions, de les reduccions del
nivell de CO2, partícules de l’aire,
contaminació acústica, etc.
mitjançant dades quantificables,
estudis o valoracions, de l’estalvi
energètic aconseguit.

++ Impacte econòmic: valoració a través

de dades comptabilitzades, estudis
o valoracions, de l’estalvi o benefici
econòmic obtingut (reducció de costos
per als usuaris, administració pública,
etc.).

si la iniciativa conté indicadors de
seguiment que permetin avaluar
l’evolució que pot tenir en el temps
i realitzar una breu descripció dels
mateixos.
iniciativa. En el cas d’organitzacions
públiques, s’indicarà el percentatge
de participació privada. En el cas
d’entitats privades, s’indicarà el
percentatge d’autofinançament.

++ El responsable de la candidatura

signarà un escrit on certifiqui que
totes les dades lliurades són certes
i que corresponen a la iniciativa
presentada.

Premi d’Honor
Queda a criteri dels socis de l’AMTU fer les propostes de candidatures que seran lliurades amb una explicació de la trajectòria i
dels mèrits de cada persona, entitat o empresa que es presenti.
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Valoració de les candidatures

Els membres del Jurat avaluaran les candidatures presentades en les tres categories, de
manera que es puguin objectivar els mèrits de cadascuna d’elles. La Secretaria Tècnica dels
premis prepararà els elements a valorar i informarà al Jurat de les seves característiques.

Criteris de valoració

1

Premi a la
Innovació en
Mobilitat

a la Millor
2 Premi
Iniciativa
en Mobilitat
Sostenible

Màxim 10 punts

A

Explicació del projecte: amb l’exposició dels motius, els antecedents, el contingut, els punts forts
i els febles i els resultats obtinguts
(0-1 punt).

B

Originalitat, creativitat i component innovador del projecte (0-2
punts).

C

Utilització de noves tecnologies:
Open data, Big data, APP, etc.
(0-2 punts).

D

Millores a la mobilitat (0-3 punts),
distribuïts de la següent forma:
A

B

C

E
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Impacte social: valoració a
través de dades quantificables o estudis, de l’impacte i
benefici social resultant, com
per exemple població afavorida, llocs de treball creats,
etc. (0-1 punts).
Impacte ambiental: valoració
mitjançant dades comptabilitzades, estudis o valoracions,
de les reduccions del nivell
de CO2, partícules de l’aire,
contaminació acústica, etc.
(0-1 punt).
Aportació a la promoció dels
mitjans de transport sostenibles (a peu, en bici i transport
públic): justificar que la innovació contribueix a facilitar
l’accés, la promoció i l’ús de
sistemes de mobilitat sostenibles, així com la intermodalitat entre ells (0-1 punt).

Solució a una problemàtica i/o cobertura d’una necessitat en l’àmbit de la mobilitat (0-2 punts).

3 Premi d’Honor

Màxim 10 punts

A

Explicació de la iniciativa: que ha
d’incloure l’exposició de motius o
antecedents, contingut de l’experiència, lloc i data on s’ha desenvolupat, i conclusions amb valoració
de l’objectiu plantejat i aconseguit
(0-1 punts).

B

Impacte social: valoració a través de
dades quantificables o estudis, de
l’impacte i benefici social resultant;
població afavorida, llocs de treball
creats, etc. (0-2 punts)

C

Impacte ambiental: valoració
mitjançant dades comptabilitzades,
estudis o valoracions, de les reduccions del nivell de CO2, partícules de
l’aire, contaminació acústica, etc.
(0-2 punts)

D

Impacte econòmic: valoració a
través de dades comptabilitzades,
estudis o valoracions, de l’estalvi
o benefici econòmic obtingut;
reducció de costos per als usuaris,
administració pública, etc. (0-2
punts).

E

Promoció dels mitjans de transport
sostenibles (a peu, en bici i transport
públic): justificar que la innovació
contribueix a facilitar l’accés, la promoció i l’ús de sistemes de mobilitat
sostenibles, així com la intermodalitat entre ells (0-2 punts)

F

Evolució del projecte: cal indicar
si la iniciativa conté indicadors de
seguiment que permetin avaluar
l’evolució que pot tenir en el temps
i realitzar una breu descripció dels
mateixos (0-1 punts)

Els membres del Jurat votaran
el candidat que considerin que
merita el premi, en base a la seva
trajectòria professional i a la seva
contribució al sector del transport
públic.

Proposta de candidats
Una vegada finalitzat el termini de presentació de candidatures, la Secretaria Tècnica dels
Premis MobiliCat serà l’òrgan encarregat de determinar quines candidatures són acceptades,
i traslladar-les al Jurat.
En el cas del Premi d’Honor, correspondrà als membres del Jurat fer propostes per a
l’atorgament d’aquest reconeixement, recollint els suggeriments que hagin estat tramesos pels socis de l’AMTU.

La Secretaria Tècnica dels Premis de la revista MobiliCat estarà formada per:

++

El responsable d’Estudis i
Projectes de l’AMTU

++

3 tècnics experts en la temàtica i
de diferents especialitats

++

La responsable de
Comunicació de l’AMTU

Jurat
El Jurat dels Premis MobiliCat estarà format per:

++
++

President del jurat – El president
de l’AMTU
Secretari del jurat – El director
general de l’AMTU

++
++

Un/a representant de l’Autoritat
del Transport Metropolità (ATM)
Un/a representant de cadascuna
de les quatre Diputacions
provincials

Vocals

++
++

Els vicepresidents de l’AMTU
El secretari de Mobilitat
i Infraestructures de la
Generalitat de Catalunya

++
++
++

Un/a representant del Servei
Català de Trànsit
Un/a representant de l’AMB

++
++

Un/a representant d’ FGC
Un/a representant
de la Fundació Cercle
d’Infraestructures de Catalunya

++

Dos/dues representants dels ens
locals de Catalunya a proposta
de l’ACM i la FMC

++

Un/a representant de

Dos/dues representants de la

l’Associació per a la Promoció del

FECAV

Transport Públic (PTP)

Els membres del Jurat decidiran, per votació, quines són les candidatures premiades. N’hi haurà prou
amb majoria simple per obtenir el premi. En cas d’empat, el president del Jurat tindrà vot de qualitat.

Premis
El lliurament de premis tindrà lloc durant la celebració del sopar “La Nit dels premis MobiliCat”,
que se celebrarà en el marc de “La Jornada Catalana de la Mobilitat 2018”.
Els premiats en les tres categories obtindran un trofeu commemoratiu.
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Carrer Anselm Clavé, 69, 2n.
08402 Granollers

Telèfon: 93 861 39 76
Web: www.mobilicat.cat
Correu: premis@mobilicat.cat

