
MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE L’ESTABLIMENT DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA
TÈCNICA

1. Antecedents
El  Consell  Comarcal  de  l’Alt  Empordà,  en  data  juliol  de  2018  va  adoptar  l’acord  d’incoar
l’expedient per a l’establiment del servei d’assistència tècnica als municipis i va disposar la
redacció d’aquesta memòria,  així  com de la  resta  de documents legalment necessaris  per
incorporar-se a l’expedient.

Aquesta memòria tracta de la justifcació de l’establiment del servei esmentat des dels punts
de vista social, jurídic, econòmic i organitzatiu.

2. Justifcació social
El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i
de Règim Local de Catalunya fxa en els articles 66 i següents les competències municipals.

Entre  aquestes  competències  n’hi  ha  que  per  a  la  seva  correcta  prestació  requereixen
l’assistència  d’un  tècnic  municipal,  arquitecte  o  enginyer.  I  entre  aquestes  competències,
algunes altres requereixen exercici d’autoritat, per la qual cosa cal que el tècnic que informa
tingui el nomenament de funcionari de carrera.

La comarca de l’Alt Empordà està formada per 68 municipis, la majoria dels quals no disposen
de prou recursos per donar compliment a les exigències de la normativa legal exposada. Per la
qual cosa, el Consell  Comarcal proposa la creació d’aquest servei per assistir els municipis que
ho requereixin.

3. Justifcació jurídica
De conformitat  amb el  que  estableix  l’article  28.1  del  Decret  Legislatiu  4/2003,  el  Consell
Comarcal prestarà assistència tècnica, jurídica i econòmica als municipis, especialment als de
menor capacitat econòmica i de gestió.

4. Justifcació econòmica
La  previsió  és  que  el  servei  sigui  subvencionat  en  part,  mitjançant  el  conveni  anual  de
col·laboració  econòmica  entre  la  Diputació  de  Girona  i  aquest  Consell  Comarcal,  per  a  la
prestació de serveis d’assistència jurídica, administrativa, econòmica i tècnica als municipis.

La resta es cobriria amb contraprestacions econòmiques fns al 100% del cost del servei.



5. Justifcació organitzativa
El Consell Comarcal de l’Alt Empordà disposa d’uns serveis tècnics, amb una dotació sufcient per
realitzar una convocatòria anual de redacció de projectes, per efectuar assistències puntuals a
municipis i per als projectes propis. Per atendre amb aquest servei a un màxim de deu municipis
en  la  seva  versió  integral  i  30  únicament  pel  servei  de  les  llicències  d’activitats  en  règim
d’intervenció  administrativa,   caldrà  la  contractació  de dos  arquitectes  i  un  enginyer  tècnic
industrial, que s’encaixaran a l’equip actual format per un arquitecte, un arquitecte tècnic, un
enginyer tècnic, dos delineants i un auxiliar administratiu.

Aquest personal s’ubicarà al mateix espai on actualment hi ha els serveis tècnics. No caldrà cap
ampliació.
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