Expedient núm. 949/2019
Assumpte: Aprovació de les bases al premi en matèria turística de la fira pro-turisme
de Menorca 2019 i convocar el jurat
Emissora: LG/DL
PREMI EN MATÈRIA TURÍSTICA DE LA FIRA PRO-TURISME DE MENORCA 2019
INTRODUCCIÓ
Dins de les activitats de la fira pro-turisme, l’ajuntament d’Alaior a través de la Junta
Municipal de Turisme com a òrgan assessor per al desenvolupament sostenible del
municipi, vol atorgar un reconeixement a les empreses del sector turístic. Així com en
l’edició anterior, es va premiar a una empresa d’allotjament hoteler a iniciativa de la
Junta de turisme, enguany es vol obrir la possibilitat de proposar les empreses
candidates a les empreses i o entitats vinculades al sector turístic.
Enguany la fira va destinada a l’oferta complementària turística. La Llei 8/2012, de 19
de juliol, del turisme de les Illes Balears, en l’article 26, classifica les empreses
turístiques en: a) Empreses turístiques d’allotjament; b) Empreses turisticoresidencials;
c) Empreses comercialitzadores d’estades turístiques en habitatges; d) Empreses
turístiques de restauració; e) Empreses que tenen per objecte l’activitat d’intermediació
turística; f) Empreses que tenen per objecte activitats d’entreteniment, recreatives,
esportives, culturals o lúdiques, o totes les que tenguin una naturalesa complementària
al sector turístic; g) Empreses que tenen per objecte les activitats d’informació,
orientació i assistència turística.
En aquest premi entendríem les activitats d’oferta complementària a les empreses de
qualsevol tipus que realitzin alguna de les activitats complementàries incloses en els
apartats d, f i g.
Tot i que la planta hotelera i l’allotjament, a més a més de les platges a Menorca, tenen
una importància fonamental en l’estratègia i la forma de gestionar la destinació, el
canvi que està protagonitzant el client en la forma d’entendre el gaudi en el destí,
condueix a què l’oferta complementària turística estigui deixant de ser-ho i esdevingui
un dels principals atractius per a escollir el lloc on realitzar una estada. El turisme
experiencial, la subjectivitat del viatge i l’elecció exclusiva dels elements que donaran
valor a cada turista, són els ingredients fonamentals per afavorir el canvi de concepte
de l’anomenada oferta complementària.
La convocatòria esmentada, al premi en matèria turística que enguany es destina a la
millor experiència turística, com a activitat complementària, es regeix per les bases de
l’annex.
ANNEX 1
Bases de la primera edició del Premi en matèria turística de la Fira pro-turisme
de Menorca 2019.
Primera. Objecte i finalitat del premi
La Junta Municipal de Turisme de l’Ajuntament d’Alaior, dins el marc de la IV edició de
la Fira pro-turisme vol fer un reconeixement a les empreses d’activitats
complementàries turístiques que amb el seu esforç tant en l'àmbit de les persones
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físiques, empreses, entitats o professionals hagin contribuït a la millora del sector
turístic sense oblidar la seva responsabilitat amb la societat i l’entorn.
Segona. Característiques del Premi en matèria turística de la Fira pro-turisme de
Menorca
El Premi s’ha d’atorgar coincidint amb la fira pro-Turisme de Menorca a Alaior durant el
seu transcurs els dies 13 i 14 d’abril.
El premi consistirà en un diploma acreditatiu i una placa.
Tercera. Requisits per poder obtenir aquest premi
Poden ser guardonades amb el Premi en matèria turística de la Fira pro-turisme de
Menorca 2019, que pretén reconèixer la millor experiència turística en virtut dels
criteris que s’exposen en el punt sis de les presents bases:
1. Les persones, siguin físiques o jurídiques, les empreses i les associacions o
entitats, que desenvolupin una activitat d’oferta complementària turística:
activitats de: restauració, d’entreteniment, recreatives, esportives, culturals o
lúdiques, d’informació, d’orientació i/o d’assistència turística o totes les que
tenguin una naturalesa complementària al sector turístic, que compleixin amb la
normativa legal vigent, que estiguin degudament inscrites al Registre de les
Illes Balears.
2. Les persones físiques o jurídiques, les empreses i les associacions o entitats
candidates han de realitzar la seva activitat econòmica dins l’illa de Menorca.
Quarta. Presentació de les sol·licituds
1. Les candidatures al «Premi en matèria turística de la Fira pro-turisme de Menorca
2019» hauran de ser proposades per qualsevol persona, física o jurídica, o entitat,
degudament identificada, tant pública com privada, relacionada amb l’àmbit turístic,
degudament inscrites al Registre de les Illes Balears.
2. Qualsevol persona, ja sigui física o jurídica, podrà presentar quantes propostes de
candidats estimi oportú, sempre i quan tenguin aquestes candidatures guardin relació
amb l’objecte del concurs.
3. La proposta de candidatura presentada ha de contenir una breu memòria de
l’empresa o entitat, en què es descriguin els mèrits i les dades que justifiquen i raonen
l’obtenció del premi.
Així mateix, hi ha de constar la identificació exacta i precisa de la persona o entitat
proposada, amb nom i llinatges o, en el seu cas, la denominació oficial o el nom
comercial.
4. Les candidatures i tota la documentació transcrita en l’apartat anterior es poden
presentar des de l'endemà d'haver-se publicat a la seu electrònica de l’ajuntament
d’Alaior fins al 7 d’abril de 2019, d'acord amb les indicacions següents:
a) Per mitjans electrònics d'acord amb el que estableix l'art. 14.2 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, al
registre electrònic de l’Ajuntament d’Alaior (https://alaior.sedelectronica.es) o a
qualsevol altre registre electrònic dels establerts en l'article 16.4 de l'esmentada Llei
39/2015.
b) Facultativament, la poden presentar presencialment, d'acord amb el que estableix
l'art. 14.1 de l'LPACAP, les persones físiques, per tal de preservar el dret de
comunicar-se amb l'Administració pública també per mitjans no electrònics, mitjançant
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el registre electrònic de l’ajuntament d’Alaior o a qualsevol altre registre i lloc dels
establerts en l'article 16.4 de l'esmentada LPACAP.
Si qualque subjecte obligat a fer la presentació de candidatura per mitjans electrònics
presenta el seu escrit presencialment, se’l requerirà per tal que l'esmeni mitjançant la
seva presentació electrònica.
A aquest efecte, i d'acord amb el que estableix l'article 68.4 de la mateixa llei, es
considerarà com a data de presentació de l'escrit aquella en què hagi tingut lloc
l'esmena.
6. Totes les candidatures presentades dins el termini establert se sotmetran a l’examen
de l’instructor o la instructora, que serà l’Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local
(AODL) de l’ajuntament d’Alaior, que ha de comprovar el compliment dels requisits
exigits i fer arribar les propostes admeses al jurat nomenat a l'efecte.
7. Si l'escrit de presentació de candidatura o la documentació fossin incorrectes o
incompletes, l’Ajuntament d’Alaior en requerirà la rectificació o el complement
necessaris. Si en el termini de deu dies hàbils, comptats a partir de l’endemà d'haver
rebut el requeriment d’esmena de l'escrit, la persona interessada no fa la rectificació
reclamada o no presenta la documentació requerida, s’entendrà que ha desistit de la
seva petició de conformitat amb l’article 68 de l’LPACAP.
8. Els membres del jurat podran demanar la informació complementària que considerin
oportuna per tal d’avaluar els mèrits dels candidats.
Cinquena. Jurat del premi
1. Es crea el jurat que valorarà les candidatures del Premi en matèria turística de la
Fira pro-turisme de Menorca composat pels membres de la Junta Municipal de
Turisme.
2. El jurat d’aquest premi estarà format pels membres següents:
Misericòrdia Sugrañes Barenys, com a batlessa competent en matèria de turisme de
l’ajuntament d’Alaior, presidenta
Rafel Quintana, Regidor de Fires, Festes, Mercats i joventut, vocal
Roger Ferrer Kemp, vocal
Isaac Olives Vidal, director insular de Promoció turística, vocal
Carmen Crespo, directora del Centre Bit
Jacinto Salvador Martínez, representant ASHOME,vocal
Manuel Sabin González, representant ASHOME, vocal
Enrique Juan Moll Mascaró, representant

VITURME, vocal

Luis Arévalo González, representant PIME, vocal
Bartolomé Janer Anglada, representant d’ASHOME vocal
Maria del Mar López Corral, AAVV Cala en Porter, vocal
Antoni Payeras Urbina, regidor Junts per Lo, vocal
Manuel Jesús Ruiz Bedmar, representat de l’Associació de comerciants Son Bou-Sant
Jaume-Torre Solí, vocal
Sebastián Coll Sales, representant d’ASCEA, vocal

Ajuntament d'Alaior
Carrer Major, 11, Alaior. 07730 (Illes Balears). Tel. 971 37 10 02. Fax: 971 37 29 58

Azucena Jiménez, gerent d’ASHOME
Actuarà com a secretari o secretària, amb veu i sense vot, el/la tècnic/a de
l’ajuntament que hagi instruït l'expedient .
3. El jurat s’ha de convocar amb una antelació mínima de cinc dies i es considerarà
vàlidament constituït amb l’assistència de la meitat dels membres.
4. El jurat, sobre la base de les candidatures presentades, ha de designar el
guanyador o la guanyadora del premi i es reserva el dret de declarar-lo desert. Així
mateix, s'ha d'estendre una acta en la qual s'han de fer constar les candidatures
presentades i l'acord finalment adoptat.
5. El mateix jurat, si no s'hi ha presentat cap proposta, o quan les presentades no
tenguin prou entitat, pot suggerir i atorgar el premi a la persona o l'entitat que consideri
que té mèrits suficients i destacables.
6. Les deliberacions del jurat són secretes i totes les decisions s’han de prendre per
majoria simple dels assistents.
7. El jurat pot requerir informació complementària quan ho consideri pertinent.
8. La resolució del jurat és inapel·lable.
9. L’acord de concessió de distincions, que ha de comunicar la presidenta del jurat,
s’ha de notificar a les persones interessades o, si escau, als seus familiars, per
qualsevol mitjà admès en dret, i s’ha de publicar al web corporatiu de l’ajuntament
d’Alaior, posteriorment a l’acte de lliurament dels guardons. La resolució del jurat ha de
tenir lloc, sempre que sigui possible, abans del 13 d’abril de 2019. En el cas que no hi
hagi resolució expressa s’entendran desestimades les candidatures presentades.
Sisena. Criteris de valoració
La valoració de les candidatures a la «Millor experiència turística» està subjecte als
següents criteris
Criteris qualitatius


Originalitat de l’activitat



Innovació de l’experiència



Emoció que transmet l’activitat



Potencial d’atracció turística de l’activitat



Experiències satisfactòries dels usuaris que hagin realitzat l’activitat



Singularitat i integració amb els recursos naturals



Divulgació dels valors naturals, patrimonials i usos tradicionals de l’espai
naturalesa



Respecte mediambiental



Sostenibilitat de la innovació en el temps



Anàlisi sobre el tipus de necessitat del client



Avantatges competitives



Valors ètics de l’experiència
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Criteris quantitatius


Grandària del mercat objectiu al qual es dirigeix la innovació



Posicionament respecte a la competència



Resultats obtinguts respecte els recursos emprats.



Capacitat de generació de llocs de treball



Qualitat de la promoció que es desenvolupa

Les candidatures seran analitzades i puntuades garantint l’objectivitat, igualtat i la no
discriminació i l’aplicació homogènia dels criteris citats.
Per a verificar el compliment dels requisits de participació de les entitats participants es
podrà requerir la presentació de documentació acreditativa.
Setena. Obligacions dels guanyadors
Són obligacions dels guanyadors:
a) Comunicar a l’ajuntament l’acceptació del premi en els termes en què aquest es
concedeixi.
b) Aportar els justificants necessaris per tal de poder comprovar les dades incloses en
la sol·licitud de participació en aquest premi.
En el cas que la persona guanyadora no compleixi amb les obligacions dels punts a i b
es procedirà a atorgar el premi a l’empresa o entitat que estigui en la posició següent
en la puntuació dels criteris de valoració de la base sisena.
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ANNEX 2
Sol·licitud de proposta a candidatura
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d'Alaior

SOL·LICITUD
CANDIDATURA AL PREMI
FIRA-PRO TURISME
2019

1. DADES DE LA PERSONA FÍSICA O JURÍDICA CANDIDATA
Presentació de la candidatura:

En nom propi

En nom d'una altra entitat

A omplir en el cas de presentar la candidatura en nom d’una altra entitat o empresa
Nom i llinatges o raó social:

NIF/CIF:

Adreça:
Municipi
:

Codi postal:
Telèfon de contacte:

Província:
@:

Pàgina Web:

Marca comercial:

Sector turístic al qual pertany
Nom i cognoms de la persona de contacte:
Telèfon de contacte:

@:

Descripció de l’experiència o activitat complementària candidata a millor experiència turística. Màx. 1.000 caràcters

Compleix l’entitat candidata amb la normativa legal vigent
aplicada a la seva activitat:

Sí

No

2. MEMÒRIA EXPLICATIVA I MOTIVADA DE LES RAONS DE LA CANDIDATURA PRESENTADA
D’ACORD AMB ELS CRITERIS DE LES BASES PER L’ANY 2019
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SOL·LICITUD
CANDIDATURA AL PREMI
FIRA-PRO TURISME
2019

A continuació es detalla l’estructura de la Memòria de Candidatura que cal presentar per al PREMI EN MATÈRIA
TURÍSTICA DE LA FIRA PRO-TURISME DE MENORCA 2019.
El contingut de la memòria ha d’ajustar-se als següents aspectes:
Criteris qualitatius
• Originalitat de l’activitat
• Innovació de l’experiència
• Emoció que transmet l’activitat
• Potencial d’atracció turística de l’activitat
• Experiències satisfactòries dels usuaris que hagin realitzat l’activitat
• Singularitat i integració amb els recursos naturals
• Divulgació dels valors naturals, patrimonials i usos tradicionals de l’espai naturalesa
• Respecte mediambiental
• Sostenibilitat de la innovació en el temps
• Anàlisi sobre el tipus de necessitat del client
• Avantatges competitives
• Valors ètics de l’experiència
Criteris quantitatius
• Grandària del mercat objectiu al qual es dirigeix la innovació
• Posicionament respecte a la competència
• Resultats obtinguts respecte els recursos emprats
• Capacitat de generació de llocs de treball
• Qualitat de la promoció que es desenvolupa

El contingut de la Memòria de candidatura podrà incloure enllaços a material audiovisual disponible a Internet.
Podran aportar-se fotografies, en un annex fotogràfic.
L’extensió màxima de la Memòria de Candidatura serà de 5 pàgines, sense tenir en compte l’annex fotogràfic.

3. AVÍS LEGAL
De conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, se us informa del següent:
Les dades obtingudes amb aquesta instància podran ser utilitzades, salvaguardant la vostra identitat, per elaborar estadístiques internes.
Tindreu la possibilitat d'accedir en qualsevol moment a les dades facilitades i a sol·licitar-ne, si escau, la rectificació, oposició o cancel·lació dirigint una
comunicació escrita, juntament amb la documentació acreditativa de la vostra identitat, a aquest Ajuntament.
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[Rúbrica]
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