Acord
Data de l'acord: 30 de novembre de 2018
Òrgan: Junta de Govern
Unitat: MEDI AMBIENT, SALUT PUBLICA, ENGINYERIA MUNICIPAL I TERRITORI
Ref: JMP/mcp
Expedient: 8004330008-2018-0006239
Assumpte: Concessió i reconeixement de l'obligació del XIVè Premi Iniciativa Medi
Ambient. Convocatòria 2018

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 27515980F6C24FA1A9463E2306807AF7 i data d'emissió 03/12/2018 a les 10:51:22

Concessió i reconeixement de l'obligació del XIVè Premi Iniciativa Medi Ambient.
Convocatòria 2018.

De conformitat amb la proposta de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal
i Territori, la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:

Fets
1.- Per acord de Ple de la Diputació de Tarragona, d’1 d’abril de 2016, es van aprovar les
bases específiques reguladores de la concessió del Premi Iniciativa Medi Ambient del
Servei de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori, i es va publicar al
BOP número 100 de 26 de maig de 2016.
2.- Per acord de la Junta de Govern, de data 1 de juny de 2018, es va aprovar la
convocatòria per a l’any 2018, amb la finalitat de reconèixer anualment els projectes
innovadors i capdavanters orientats a potenciar el desenvolupament sostenible del territori
de les comarques de Tarragona, en els diversos àmbits dels residus, medi natural,
urbanisme, aigua i altres aspectes ambientals.
3.- La Diputació de Tarragona en el pressupost de l’exercici 2018 va consignar la quantitat
de 3.000,00 € a l’aplicació pressupostària 2018-1200-172-46201-01 per al Premi Medi
Ambient, 2018.
4.- En aquesta convocatòria s’han presentat sis projectes, segons es detalla a continuació i
exposats per ordre alfabètic:

1. Ajuntament de Masdenverge: Actuació de recuperació de l'antic abocador de la
partida Figueral (Montsià)
2. Ajuntament de Mont-roig del Camp: Sistema de recollida d'aigua pluvial i del reg
dels camps de gespa artificial municipal (Baix Camp)
3. Ajuntament de la Pobla de Massaluca: Projecte de desenvolupament ecoturístic
de la Pobla de Massaluca. Rehabilitació de les basses antigues com a punts
d'atracció de fauna. Creació de la ruta de les basses antigues (Terra Alta)
4. Ajuntament de Montblanc: Els horts socials i ecològics de Montblanc (Conca de
Barberà)
5. Ajuntament de Querol: Promoció i recuperació dels valors naturals del riu Gaià (Alt
Camp)
6.
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6. Consell Comarcal de la Conca de Barberà: Recollida de residus municipals amb
contenidors d’obertura magnètica (Conca de Barberà)

5.- En data 16 de novembre de 2018 s’ha reunit el Jurat, el qual ha examinat els projectes
presentats, dels que es realitza la síntesi que segueix de cadascun d’ells:
AJUNTAMENT DE MASDENVERGE (Montsià)
Exp. 2018-0009432
Projecte: “Actuació de recuperació de l'antic abocador de la partida Figueral”

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 27515980F6C24FA1A9463E2306807AF7 i data d'emissió 03/12/2018 a les 10:51:22

L’actuació ha consistit en la recuperació de l’espai degradat on hi havia l’antic abocador i convertir-lo en un
espai apte per a què les persones en puguin fer un ús d’oci, respectant els principals punts d’interès natural,
antròpic i paisatgístic. Els objectius de l’actuació han estat la recuperació d’un espai d’interès natural, històric i
arquitectònic en desús amb la finalitat d’evitar un abocament incontrolat, donant ocupació temporal a
treballadors/es en situació d’atur durant la temporalitat del projecte i adequar aquest espai per a què el ciutadà
pugui utilitzar-lo de forma segura.

AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP (Baix Camp)
Exp. 2018-0009761
Projecte: “Sistema de recollida d'aigua pluvial i del reg dels camps de gespa artificial municipal”
El projecte realitzat ha estat el disseny dels nous camps de gespa artificial de Mont-roig del Camp i Miami
Platja, respectivament, d’una manera el més eficient possible, especialment en el tema del reg d’aigua que s’
utilitza per millorar les característiques mecàniques del terreny de joc. S’ha aconseguit recuperar el 62,5% de l’
aigua de pluja per al seu reaprofitament en futurs regs d’aigua pel propi camp, també se li ha de sumar l’aigua
recuperada dels propis regs, la qual depèn de la freqüència dels mateixos. L’objectiu final del projecte és l’
estalvi, recuperació i reciclatge de l’aigua.

AJUNTAMENT DE LA POBLA DE MASSALUCA (Terra Alta)
Exp. 2018-0009432
Projecte: “Projecte de desenvolupament ecoturístic de la Pobla de Massaluca. Rehabilitació de les
basses antigues com a punts d'atracció de fauna. Creació de la ruta de les basses antigues”
El projecte de desenvolupament ecoturístic de la Pobla de Massaluca, EcoEntorn Massaluca, pretén donar a
conèixer els valors naturals mitjançant la creació i millora d’un seguit de rutes amb la finalitat de preservar,
revalorar i cuidar els béns naturals de l’entorn.
Una fase del projecte és la restauració d’un seguit de basses antigues que rodegen el poble i els seus
ecosistemes i que tenen una història molt lligada a la gent, ja que sempre han estat un punt de descans i de
reunió, aquestes basses antigament servien de reservori d’aigua per als animals i ús domèstic.
S’hi han fet un seguit d’actuacions per a restaurar el llit de les basses i que aquestes puguin tornar a retenir
aigua, també s’hi instal·larà diversos tipus de suports per a diferents grups de fauna: aus, insectes i amfibis per
crear i mantenir refugis i hàbitats per aquests i s’adaptaran els espais per a desenvolupar activitats relacionades
amb l’ecoturisme i l’aproximació a la natura, com l’observació d’aus, la fotografia natural, l’observació d’
espècies animals, vegetals, el senderisme, l’aprenentatge sobre els valors naturals i històrics locals.

AJUNTAMENT DE MONTBLANC (Conca de Barberà)
Exp. 2018-0009759
Projecte: “Els horts socials i ecològics de Montblanc”
Els objectius de la primera fase del projecte són: l’autoabastiment alimentari i l’apoderament personal a través
de l’apoderament comunitari per contribuir a la millora de la qualitat de vida de les persones que hi participen,
aquestes rebran una formació en producció ecològica d’autoconsum.
Mitjançant la gestió comunitària de la finca es promou l’apoderament personal, es fomenta la responsabilitat i es
contribueix a la creació de xarxes de suport mutu. Es promouen hàbits saludables, cultiu de productes naturals,
de proximitat i ecològics.
El projecte és un espai que ha compaginat l’integració social i la productivitat ecològica. Per últim, es
contribueix a mantenir conreades les terrres de la zona d’horta tradicional del terme, a recuperar el paisatge d’
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horta de l’entorn fluvial del riu Francolí i a incrementar la sobirania alimentària fomentant la producció d’aliments
ecològics a nivell local.

AJUNTAMENT DE QUEROL (Alt Camp)
Exp. 2018-0009742

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 27515980F6C24FA1A9463E2306807AF7 i data d'emissió 03/12/2018 a les 10:51:22

Projecte: “Promoció i recuperació dels valors naturals del riu Gaià”
Amb el nom de Camí de les Terres del riu Gaià s’ha creat un itinerari senderístic que ressegueix el curs del riu
Gaià. El tram de Querol al Pont d’Armentera es tracta d’un bonic recorregut que ressegueix el riu en la seva
major part, i permet descobrir encantadors llocs que gairebé havien quedat esborrats per la vegetació i la
malesa: es passa per massos, marges de pedra seca, restes de carboneres i una balma murada per guardar el
bestiar, es poden visitar restes preindustrials com la presa, el canal i la mina de Mas Esplugues que produïen
electricitat a la central de Molinot, i caminem per la resclosa i el reg dels Regants del Pont.
S’hi ha realitzat diverses actuacions per recuperar el Camí de les Terres del Riu Gaià: col·locació de baranes de
seguretat, la instal·lació de palanques i un pont penjat per unir les dues vores del riu, passos suspesos i la
col·locació d’element que ens guien durant tot el recorregut del sender, com ara cartelleres informatives i pals
direccionals i de seguiment.
Per tal d’ajudar a conèixer aquest recorregut, l’ajuntament ha editat un mapa on hi podem trobar amb tota mena
de detall el recorregut del Gaià. També es realitzen actuacions d’educació ambiental, com la reintroducció de la
tortuga del rierol al riu Gaià, amb dos alliberaments o la campanya de captura del visó americà, espècie
invasora i actualment el projecte Salamandra de recuperació d’amfibis.

CONSELL COMARCAL DE LA CONCA DE BARBERÀ (Conca de Barberà)
Exp. 2018-0009806
Projecte: “Recollida de residus municipals amb contenidors d’obertura magnètica”
El projecte consisteix en la implantació d’un nou sistema de recollida de residus municipals amb l’objectiu de
reduir la quantitat de rebuig i el cost de tractament final. El funcionament del nou sistema de recollida és un
sistema d’identificació de l’usuari i els contenidors amb control d’accés i consisteix en limitar l’accés a
determinats contenidors per afavorir que es faci un ús correcte dels contenidors de recollida selectiva i, així,
promoure un canvi d’hàbits entre la ciutadania.
Així doncs, els contenidors de rebuig, de matèria orgànica i d’envasos estan dotats d’un sistema d’obertura
mitjançant targeta magnètica i es podrà portar un control exhaustiu sobre qui utilitza el contenidor, així com amb
quina freqüència s’utilitza. També s’utilitzaran bosses personalitzades per cada veí, que tindran un codi de
barres associat a un habitatge, el qual permetrà relacionar el “productor” amb la bossa corresponent, i establir el
grau de compliment de reciclatge, així com la quantitat de residus generats, a aquest fet, cal sumar-hi un servei
de control i inspecció.

6.- El jurat, prèvia deliberació en la que es comenta cada projecte, atorga la següent
puntuació :
Entitat sol·licitant
1. Querol

PROJECTES (nom dels projectes)

EXP.

Promoció i recuperació dels valors naturals del riu Gaià

2018-9742

PUNT.
8,20

Projecte de desenvolupament ecoturístic de la Pobla de
2. P o b l a
d e Massaluca. Rehabilitació de les basses antigues com a
2018-9432
Massaluca, la
punts d'atracció de fauna. Creació de la ruta de les basses
antigues

7,25

3. Masdenverge

Actuació de recuperació de l'antic abocador de la partida
2018-9432
Figueral

6,95

4. Montblanc

Els horts socials i ecològics de Montblanc

6,50
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2018-9759
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5. C o n c a
Barberà

d e Recollida de residus municipals amb contenidors d’
2018-9806
obertura magnètica

5,50

6. Mont-roig
Camp

del Sistema de recollida d'aigua pluvial i del reg dels camps
2018-9761
de gespa artificial municipal

5,10

7.- Els beneficiaris que s’han presentat han acreditat documentalment que estan al corrent
del compliment de les seves obligacions tributàries i davant la Seguretat Social, mitjançant
la presentació de la declaració responsable corresponent. I s’ha comprovat que
l'Ajuntament al qual se li atorga el Premi no és deutor de la Diputació de Tarragona.
8.- No ha estat dictada resolució declarativa de la procedència del reintegrament de la
subvenció o de la pèrdua del dret al cobrament per alguna causa de l’article 37 de la Llei
General de Subvencions.
9.- La unitat gestora no ha proposat realitzar cap retenció, com a mesura cautelar, del
lliurament de pagament relacionat amb l’import d’aquesta subvenció.

Fonaments de dret
1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
2. Real Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el Reglament de Llei 38
/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
3. Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona.
4. Bases específiques reguladores de la concessió del premi iniciativa medi ambient.
5. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals.
6. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
7. Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.
8. De conformitat amb el que estableixen els articles 18 i 20.8.b de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el
text complert de la qual es pot consultar a la “Base de Datos Nacional de
Subvenciones” (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans).

En conseqüència, S'ACORDA:

Primer.- Concedir el Premi Iniciativa Medi Ambient, any 2018 en la seva XIVa. edició, pel
reconeixement a projectes innovadors i capdavanters orientats a potenciar el
desenvolupament sostenible del territori de les comarques de Tarragona dotat amb 3.000 €
a l’Ajuntament de Querol pel projecte “Promoció i recuperació dels valors naturals del riu
Gaià”, tal com es detalla:
Beneficiari:
Ajuntament de Querol
Municipi:
Querol
Concepte:
Premi Iniciativa Medi Ambient, any 2018
Pressupost Elegible:
3.000,00 euros
% concedit:
100,00%
Import concedit:
3.000,00 euros
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Aplicació pressupostària

2018-1200-172-46201-01

Segon.- Reconèixer l’obligació corresponent, derivada de la concessió del Premi Iniciativa
Medi Ambient, a l’Ajuntament de Querol, per import de 3.000,00€ amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 2018-1200-172-46201-01, pel XIVè Premi Iniciativa Medi Ambient, any 2018.
Tercer.- Concedir un accèssit del Premi Iniciativa Medi Ambient, any 2018, en al seva XIVa
edició, a l’Ajuntament de la Pobla de Massaluca pel “Projecte de desenvolupament
ecoturístic de la Pobla de Massaluca. Rehabilitació de les basses antigues com a punts
d'atracció de fauna. Creació de la ruta de les basses antigues”.
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Quart.- Comunicar la informació d’aprovació de la concessió a la “Base de Datos Nacional
de Subvenciones” als efectes de la seva publicació en el “Sistema Nacional de Publicidad
de Subvenciones”.
Cinquè.- Publicar aquest acord a la seu electrònica de la Diputació de Tarragona i
comunicar-ho a la Intervenció General i Tresoreria de la Diputació de Tarragona.

Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des
de l'endemà de la notificació, davant del president de la Diputació.
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