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Administració Local
2016-04197
Diputació de Tarragona
Secretaria General
ANUNCI
El Ple de la Diputació de Tarragona, en sessió ordinària d’1 d’abril de 2016, va aprovar inicialment les bases
específiques reguladores de la concessió del Premi Iniciativa Medi Ambient del Servei de Medi Ambient, Salut
Pública, Enginyeria Municipal i Territori.
De conformitat amb l’article 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis, aquest acord, juntament amb la resta de documentació preceptiva de l’expedient s’han sotmès a
informació pública per un termini de trenta dies hàbils, per a la formulació de reclamacions i al·legacions, mitjançant
la preceptiva inserció dels anuncis en el tauler electrònic d’anuncis de la corporació (https://seuelectronica.dipta.cat/
tauler-d-anuncis), en el Butlletí oficial de la província de Tarragona (núm.67 de 8 d’abril de 2016) i en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya (núm. 7098, de 13 d’abril de 2016).
Durant aquest període i segons consta en l’informe emès pel Registre General, no s’han formulat al·legacions
ni presentat reclamacions de cap tipus contra l’esmentat acord, que d’aquesta manera ha esdevingut definitiu,
per la qual cosa és procedent la publicació, annexa a aquest anunci, del text íntegre de les bases específiques
reguladores de la concessió del Premi Iniciativa Medi Ambient del Servei de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria
Municipal i Territori.
Si es volen impugnar aquestes bases es pot interposar recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de 2 mesos des de la seva publicació
íntegra.
Tarragona, 23 de maig de 2016.
La secretària general, Pilar Sánchez Peña.
BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ DEL PREMI INICIATIVA MEDI AMBIENT.
Primera.- Objecte de les bases
L’objecte d’aquestes bases específiques és regular la concessió del Premi Iniciativa Medi Ambient de la Diputació
de Tarragona.
Aquest premi té la finalitat de reconèixer anualment 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, paisatge, energia, aigua, entre d’altres.

Tercera.- Premis i dotacions
1. El Premi Iniciativa Medi Ambient s’atorga per un projecte en una única categoria per:
- Un projecte executat o en procés d’execució que afavoreixi el desenvolupament sostenible; o bé
- Un projecte redactat innovador que afavoreixi el desenvolupament sostenible i pendent d’execució.
Als efectes d’aquestes bases, es defineix com a “projecte” el conjunt de plans i de documents explicatius elaborats
amb un objecte concret i específic que donen totes les dades tècniques, totes les vistes d’elements o de conjunt i les
dades pressupostàries necessàries per a executar-lo d’acord amb les instruccions de qui l’encarrega o segons un
programa establert. En aquest context, no es consideren “projectes” les memòries generals d’activitats o balanços
d’actuacions realitzades en matèria ambiental per les entitats locals.
Cada projecte ha d’estar centrat en una única temàtica. Totes les actuacions que s’hi incloguin han d’estar referides
al mateix tema central o objecte del projecte.
2. La dotació econòmica total del premi es determina en la convocatòria anual de l’edició corresponent del Premi.
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Segona.- Principis informadors del procediment de concessió
El procediment per a la concessió del premi objecte de regulació en aquestes bases es regeix pels principis de
publicitat, transparència, lliure concurrència, objectivitat, igualtat i no-discriminació, eficàcia i eficiència.
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3. La dotació econòmica total del premi es distribuirà a criteri del tribunal. Es podrà concedir un únic premi i fins a
un màxim de tres accèssits, en funció de la qualitat dels projectes. En el cas, que el jurat consideri que no s’atorga
cap accèssit, s’incrementarà la dotació econòmica del premi.
4. Tanmateix el previst en els apartats anteriors, el jurat, en cas que així ho consideri, pot declarar desert el Premi
Iniciativa Medi Ambient.
5. La concessió d’aquest premi és compatible amb altres ajuts de la Diputació per l’elaboració de projectes
ambientals.
Quarta.- Beneficiaris
Poden ser beneficiaris del premi tots els Ens Locals de les comarques de Tarragona.
Els beneficiaris han de complir els requisits generals que estableix l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, i la base setena de les Bases Generals de subvencions de la Diputació de
Tarragona.
El requisit d’estar al corrent del compliment de les obligacions amb la Hisenda Pública i amb la Seguretat Social s’ha
d’acreditar mitjançant la presentació de la corresponent declaració responsable que consta a la sol·licitud. Si escau,
la Diputació de Tarragona pot comprovar l’exactitud i veracitat de la declaració, d’ofici si ha estat expressament
autoritzada a la consulta de dades a l’AEAT i a la TGSS, o bé, si no disposa de l’autorització, previ requeriment al
sol·licitant d’aportació de documentació. La declaració responsable també s’haurà de presentar si en el moment de
la justificació i pagament han transcorregut més de 6 mesos des de la sol·licitud.
El còmput de la població del municipi es durà a terme segons les dades de població de l’últim cens aprovat (dades
població: font INE).

Sisena.- Criteris de valoració i ponderació de les sol·licituds
El jurat premiarà aquell projecte o projectes que s’hagin distingit d’acord amb els següents criteris de selecció:
1. Contingut aplicable.
Es valora la viabilitat del projecte, el seu grau de definició i l’adequació a la realitat local.
2. Qualitat de la presentació i capacitat de síntesi en l’exposició del projecte:
Es valora la presentació acurada i el suport gràfic i/o audiovisual adjunt; i la qualitat i capacitat de síntesi en la
redacció i material adjuntat.
3. Accions proposades per ajuntaments, entitats municipals descentralitzades o consells comarcals amb menys
capacitat econòmica.
4. Acció innovadora i capacitat de replicabilitat.
Es valoren aquells aspectes que comportin actuacions originals i de referència per a altres entitats. Es valoren
aquells aspectes que comportin capacitat de replicabilitat, de reproducció de la iniciativa en altres localitzacions i
amb possibilitat d’efecte multiplicador.
5. Accions adreçades a la millora ambiental i/o socioeconòmica.
Es valora l’abast de millora del projecte (àmbit ambiental, social i/o econòmic) i del benefici que se’n deriva. Es
valora també el grau de l’impacte territorial i social del projecte i de les seves actuacions: des d’una millora puntual
i localitzada fins una millora d’un ampli abast territorial i amb múltiples agents socials implicats.
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Cinquena.- Sol·licituds de participació en el concurs
1. La sol·licitud del Premi, amb la documentació indicada a l’apartat 2 d’aquesta base, s’ha de fer en model
normalitzat disponible a https://seuelectronica.dipta.cat/, s’ha de presentar electrònicament.
2. Els sol·licitants han de presentar una única sol·licitud, amb un màxim de dos projectes, en el termini fixat en una única
convocatòria, mitjançant el model únic normalitzat. La documentació que ha de contenir la sol·licitud és la següent:
- Formulari normalitzat de sol·licitud, que inclou:
- Sol·licitud, declaració responsable, dades bancàries i declaració de documentació.
- Pressupost desglossat del/s projecte/s
- Un document de síntesi del/s projecte/s i del seu pressupost, incloent-hi la justificació de la seva contribució a la
sostenibilitat i fent explícit si es tracta d’un projecte en execució o ja executat o bé un projecte redactat i pendent
d’execució.
- Si s’escau, material gràfic i/o audiovisual editat en el marc del projecte
3. Per correu postal el sol·licitant haurà de fer arribar, en paral·lel i en format digital (CD), un exemplar original del
projecte, amb la seva descripció i el seu respectiu pressupost.
4. Termini de presentació
Els beneficiaris que vulguin acollir-se en aquest premi hauran de presentar la sol·licitud en el termini que es determini
en la convocatòria.
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6. Accions de comunicació, educació i participació ciutadana cap a la sostenibilitat ambiental, socioeconòmica i
territorial.
Es valoren les accions incloses en el projecte adreçades a la sensibilització cap a la sostenibilitat: accions de
comunicació i/o difusió, d’educació de la ciutadania i de participació ciutadana.
7. Accions en espais naturals inclosos dins el PEIN i/o dins la Xarxa Natura 2000 i gestió d’hàbitats d’interès
comunitari en l’àmbit objecte d’estudi.
Es valoren les actuacions adreçades a la preservació i gestió d’espais d’interès natural, corredors biològics i/o
hàbitats d’interès comunitari delimitats cartogràficament pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat
de Catalunya sempre que a la pròpia memòria del projecte resti referenciat l’espai d’interès natural que afecta.
8. Accions adreçades a la millora de la gestió dels vectors ambientals: aigua, energia, residus, atmosfera i soroll.
9. Accions adreçades cap a la gestió sostenible del territori i/o del paisatge.
Es valoren les intervencions adreçades a la recuperació d’espais degradats i/o de recuperació, millora i gestió del
paisatge, prevenció d’incendis forestals, així com les intervencions específiques d’urbanisme sostenible.
10. Accions impulsades per la coordinació de dos o més ens locals o d’abast supramunicipal.
En el cas d’ajuntaments i entitats municipals descentralitzades es valoren les actuacions impulsades per dos o
més ens locals i/o aquelles on l’àmbit del projecte és supramunicipal. En el cas de Consells Comarcals, accions
executades en un àmbit major que la comarca.
Setena.- Instrucció i concessió
1.- Òrgan instructor
La unitat administrativa de tramitació de l’expedient és la Unitat de Medi Ambient, Salut Pública Enginyeria i Territori
del SAM.
2.- Òrgan competent per a resoldre
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona resoldrà aquesta convocatòria amb la concessió del corresponent
premi, d’acord amb el veredicte del Jurat constituït i reunit a l’efecte i prèvia instrucció de l’expedient, entre totes
aquelles sol·licituds presentades i de les quals no s’hagi declarat el desestiment.
3.- Jurat qualificador
El jurat del premi Premi Iniciativa Medi Ambient està format per:
- Il·lm. Sr. President de la Diputació de Tarragona o Diputat que designi
- Coordinador del Servei d’Assistència Municipal o tècnic en qui delegui.
- Un tècnic/ca de la Unitat de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori que es designi
- Actua com a secretari, el cap de la Unitat de Medi Ambient, Salut Pública i Enginyeria Municipal i Territori.

Novena.- Qüestions en matèria de propietat intel·lectual
1.- La propietat intel·lectual dels treballs premiats correspon en tot cas als seus autors. En cas que se’n faci difusió,
comunicació pública o es publiquin, en qualsevol mitjà o suport, l’autor es compromet a fer constar expressament i
degudament que el projecte ha estat premiat per la Diputació de Tarragona.
2.- La Diputació de Tarragona es reserva el dret de comunicació pública, a la seva pàgina web i en qualsevol altra
modalitat, suport i format, dels projectes premiats. La cessió dels projectes, en relació amb el dret de comunicació
pública, s’estableix per un període de cinc anys. Aquesta difusió no exclou la que puguin fer els premiats per la seva
banda.
Desena.- Publicació i lliurament del premi
La resolució de la concessió del premi es publica a la seu electrònica de la Diputació de Tarragona, substituint la
notificació a cadascun dels beneficiaris amb caràcter general.
El lliurament del premi es du a terme en el transcurs d’un acte públic, la data del qual es dóna a conèixer oportunament.
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Vuitena.- Compromisos dels premiats
Els premiats han de complir amb els següents compromisos i obligacions:
1. Adoptar les mesures de difusió oportunes, adequades i suficients, per donar la deguda publicitat del premi rebut.
2. Complir les condicions i recomanacions de caràcter tècnic, així com els condicionants de caràcter pressupostari
que, si s’escau, pot imposar la Diputació de Tarragona i que han de respectar-se en l’execució de les actuacions
premiades.
3. Informar la Diputació de Tarragona de totes les incidències en relació a les actuacions premiades.
La Diputació de Tarragona pot examinar, en qualsevol moment, l’execució del projecte premiat per ella mateixa o
per tercers. Els Ens Locals han de prestar la màxima col·laboració en les tasques de seguiment.
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Onzena.- Acceptació de les bases
El fet de participar en la convocatòria comporta l’acceptació tàcita d’aquestes bases.
Dotzena.- Vigència
La vigència d’aquestes bases és indefinida mentre no es modifiquin o es deroguin.
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Tretzena.- Interpretació de les bases
L’òrgan competent per a la concessió, a proposta i criteri del jurat qualificador, es reserva la facultat per a resoldre
qualsevol aspecte no previst en aquestes bases o qualsevol dubte que sorgeixi en la seva aplicació.

https://www.dipta.cat/ebop/

BOP de Tarragona DL: T.610-1977
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