BASES DEL CONCURS D’IDEES
PER DEFINIR EL FUTUR DE CA L’AVI *
1. Presentació

El Consell de Menorca ha engegat el projecte de reforma de la planta
baixa i el soterrani de l’espai de Ca l’Avi. Per tal de definir els usos futurs
d’aquest espai, s’obre aquest concurs al conjunt de la ciutadania i les
entitats de Ciutadella i Menorca.

2. Objecte del concurs

L’espai objecte del concurs d’idees és la planta baixa i el soterrani de
l’espai de Ca l’Avi.

3. Objectiu del concurs

L’objectiu del concurs és recollir les aportacions de la ciutadania i les entitats per tenir-les en compte en la designació dels usos futurs de l’espai.

4. Qui hi pot participar?

Qualsevol persona física o jurídica, individualment o de manera col·lectiva, pot presentar idees al concurs, independentment de la seva edat o
lloc de residència.

5. Presentació de les propostes

a. Les propostes es poden enviar a través del formulari habilitat al web
http://participacio.cime.es/ on també es poden adjuntar documents
complementaris (dibuixos, esquemes, fotografies, plànols, etc.).
b. Una mateixa persona pot presentar tantes idees com desitgi, omplint sengles formularis.
c. Les propostes poden ser per a una part de l’espai o per al conjunt
de l’espai objecte del concurs.

6. Tipus de propostes admeses

S’admetran a concurs totes les propostes que contribueixin a un ús social, lliure i gratuït de l’espai per part del conjunt de la ciutadania i que tenguin un marcat interès públic. A títol orientatiu, s’admeten tots aquests
tipus de propostes:
a. Usos educatius i divulgatius.
b. Usos lúdics o recreatius.
c. Usos culturals o artístics.
d. Usos socials o comunitaris.
e. Usos esportius i de salut.
f. Qualsevol altre tipus d’ús que no concorri amb cap dels supòsits
establerts en el punt següent.

7. Propostes no admeses

No s’admetran a concurs les propostes que concorrin amb alguna
d’aquestes característiques:
a. Usos i activitats privatives i que comprometin el lliure accés i aprofitament de l’espai per al conjunt de la ciutadania.
b. Usos i activitats que tenguin marcat caràcter econòmic o lucratiu.
c. Usos i activitats que incitin a la discriminació sexual, racial, religiosa,
ètica o cultural, o bé a l’odi, la xenofòbia i a la comissió d’actes violents i a terrorisme.
d. Usos i activitats il·legals.

Organitza:

8. Termini per fer propostes

Les propostes es poden enviar des del 10 de juny fins al 7 de juliol, ambdós inclosos.

9. Valoració de les propostes

a. Un cop finalitzi el concurs d’idees, el 15 de juliol de 2017 es reuniran
tots els participants i altres persones i entitats expressament convidades per contrastar les diverses propostes i acordar conjuntament
els criteris i recomanacions que el Consell de Menorca haurà de
tenir en compte a l’hora de decidir els nous usos de l’espai.
b. Finalment els usos resultants es donaran a conèixer durant una jornada festiva, prevista per al 27 de juliol de 2017. Durant aquesta
festa, oberta a tota la ciutadania i entitats, el Consell de Menorca
retornarà els resultats del procés participatiu, és a dir, explicarà de
quina manera s’hauran considerat les aportacions dels participants.
Amb aquesta festa de retorn es tancarà el procés participatiu.

10. Premi

El concurs d’idees pretén potenciar la diversitat d’aportacions, i no tindrà
altre guanyador que el mateix local de Ca l’Avi i de retruc Ciutadella i el
conjunt de l’illa, que recolliran idees i propostes compartides per gaudir
d’un nou espai públic obert a la ciutadania.

11. Propietat i destí de les idees

a. Els participants cedeixen al Consell Insular de Menorca els drets
de propietat intel·lectual que es poguessin derivar de les idees presentades.
b. El Consell Insular de Menorca es reserva el dret d’utilitzar les idees
dels diferents projectes presentats per al planejament dels nous
usos del local de Ca l’Avi.
c. El Consell Insular de Menorca es reserva el dret d’utilitzar el material dels projectes presentats per exposar-lo públicament, en suport físic o digital.

12. Confidencialitat de les dades

Les dades personals facilitades seran incorporades en un fitxer propietat
del Consell Insular amb la finalitat del procés participatiu. Si desitgeu
exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició previstos en la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter
personal (LOPD), us heu d’adreçar al Consell Insular de Menorca a través
del formulari de contacte del web http://www.cime.es/ o fent arribar la
petició per escrit a la pl. de la Biosfera, núm. 5, 07703 de Maó.

13. Acceptació de les bases

La presentació de projectes en aquesta convocatòria implica l’acceptació
d’aquestes bases.

*L’espai de Ca l’Avi, és també més conegut com a Ferreteria SAVI, nom de
la ferreteria que hi havia a l’edifici, i on “SAVI”, és l’acrònim de “Subministres
a vàries indústries”.
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