
    
 
 

SESSIÓ DE VALORACIÓ DE LA SEGONA EDICIÓ DELS PROJECTES ARRELAMENT DEL DIA 

14 D’OCTUBRE DE 2022 

A les 08:30 hores del dia 14 d’octubre de 2022, via zoom, es reuneixen els membres 
del jurat per procedir a la selecció dels projectes que concorren en el Projecte 
d’arrelament de la Fundació Transparència i Bon Govern Local (FTBGL).  

Assisteixen, en tant que membres del jurat, les següents persones: 

1. El Director de la FTBGL, Sr. Lluís Corominas 
2. El gerent d’ARCA, Sr. Albert Puigverd 
3. El director del CADS, Sr. Arnau Queralt 
4. La responsable d’agendes globals de l’ACM, Sra. Mireia Huerta  
5. La tècnica responsable de l’àrea social de l’ACM, Sra. Sònia Oriola  

 

1.- ASSUMPTE 

Atorgament del premis del Projecte “Arrelament al Territori” convocats per la Fundació 

Transparència i Bon Govern Local de l’ACM.  

La convocatòria es va obrir l'1 d'agost i es podien presentar els projectes fins al 23 de setembre 

de 2022. Ara bé, es va ampliar el termini fins al 30 de setembre.  

Durant el període de presentació de sol·licituds, es van presentar un total de 8 projectes, 

corresponents a sis ens locals.  

 

 

2.- DESCRIPCIÓ/MOTIVACIÓ 

Que reunits els membres del jurat, i comprovades les sol·licituds i la documentació 

presentades pels diferents ens locals, es confirma que totes les sol·licituds s’ajusten als 

requisits específics de les bases.  

Els quatre premiats han estat:  

Ens local: Ajuntament de Josa i Tuixén (Alt Urgell) 

Habitants: 100 hab.  

Puntuació: 46’8 

Projecte: L’espai d’aigua i salut de les trementinaires té per objectiu potenciar 

l’arrelament a la globalitat de la Vall de Tuixent – La Vansa creant uns nou espai amb 



    
 

una zona lúdica i esportiva d’aigües amb serveis d’aromateràpia, on es pot gaudir de la 

prolongació de l’espai de les Trementinaires de Tuixent. 

Aquest projecte també complementa l’oferta actual de tota la vall proporcionant 

noves experiències turístiques tant esportives com de lleure, potenciant la 

col·laboració amb els diferents agents del territori. 

La globalitat del projecte pot ajustar-se a l’execució per diferents fases ja que és 

possible la seva escalabilitat. 

Pressupost: 22.900€   

 

Ens local: Consell comarcal de les Garrigues (Garrigues) 

Habitants: 19.010 habitants 

Puntuació: 41’6 

Projecte: El projecte consisteix en dotar d’eines i de fonaments als agents locals per 

desenvolupar una taula de treball i de debat sobre com afrontar el futur empresarial 

de la comarca, des del punt de vista industrial i turístic. A la comarca hi manca un espai 

de debat on conèixer les activitats i accions que fan el teixit productiu i també per 

escoltar quines són les seves necessitats per poder seguir al territori i no perdre 

competitivitat en relació a altres ofertes que reben d’altres comunitats autònomes. 

També es proposa reactivar una associació de turisme que ha quedat molt afectada pel 

tema de la Covid-19, malgrat que el territori presenta símptomes de recuperació 

turística. 

Pressupost:  Total: 19.020€ 

 

Ens local: Ajuntament Els Garidells (Alt Camp) 

Habitants: 198 habitants 

Puntuació: 36’8 

Projecte: L’Ajuntament dels Garidells fa anys que lluita per frenar el despoblament, 

per això adquirit dos solars a la Urbanització i l’antic celler per fer-hi dos habitatges, ha 

redactat el pla local d’habitatge, ha promogut un parell de modificacions de NNSS i, 

per últim, ha adquirit un edifici entre mitgeres al carrer Castell, amb la voluntat de 

reconvertir-lo en el primer habitatge públic dels Garidells. Aquest projecte s’integra 

dins de la iniciativa per recuperar per a ús turístic i comunitari el Castell i el seu entorn. 

On trobem l’Era del Castell, el camí de ronda i el Celler del Castell. Després de fer 

diferents actuacions en el Castell i el seu entorn, l’Ajuntament es va centrar en 

urbanitzar l’espai entre el camí antic del Castell, recentment recuperat, i el Celler del 

Castell, on se situava una de les Eres del Castell. El projecte d’urbanització de l’Era del 



    
 

Castell contempla l’enderroc del petit edifici del carrer del Castell núm. 12, amb la 

finalitat de millorar l’accés a l’àmbit i donar més visibilitat al Castell." 

Pressupost:  37.000€ d’adquisició de la construcció a mig acabar, 46.465,57€ del 

projecte d’obres de l’habitatge i  20.000€ d’urbanitzar l’espai multiserveis de la planta 

baixa. 

 

Ens local: Ajuntament de Caseres (Terra Alta) 

Habitants: 226 hab.  

Puntuació: 31’8 

Projecte: Rehabilitació d’un edifici amb ús Residencial Públic en modalitat d’Alberg 

d’una construcció existent realitzant una remunta de l’actual planta sotacoberta. 

Pressupost:  634.694,03 € (iva inclòs) 

 

 

3.- CONCLUSIÓ 

Com a resultat d’aquesta valoració s’informa favorablement per tal de concedir als següents 

ens locals que han estat escollits premiats per la Segona edició del Projecte “Arrelament al 

Territori” 

 

Barcelona, 14 d’octubre de 2022 

 


