Ajuntament de Siurana

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE
L’ALT EMPORDÀ I L’AJUNTAMENT DE SIURANA D’EMPORDÀ
PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’IMPLANTACIÓ I SEGUIMENT DEL
COMPOSTATGE CASOLÀ
REUNITS
A Figueres, a 17 d’agost de 2018
D’una part, la senyora Montserrat Mindan i Cortada, Presidenta del Consell Comarcal
de l’Alt Empordà, que actua en nom i representació del Consell Comarcal de l’Alt
Empordà, assistida pel Secretari del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, Sr. Francisco
Luis Muñoz Cameo.
D’altra part, el Sr. Jordi Soto Herrera, Alcalde de l’ajuntament de Siurana d’Empordà,
que actua en nom i representació de l’ajuntament de Siurana, assistit per el secretari de
la corporació, Sr. David Mateos Casamitjana.
ANTECEDENTS DE FET
Segons la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora de residus, modificada per la Llei
15/2003, de 13 de juny, i per la Llei 9/2008, de 10 de juliol, és competència dels
municipis la gestió dels residus municipals. En l’article 26 del text refós es concreta que
la valorització dels residus pot ser efectuada en l’origen per la mateixa persona
productora o bé en plantes externes i resta sotmesa a la intervenció administrativa
ambiental corresponent.
Per altre part, l’ajuntament ha de promoure la valorització dels residus en el marc del
Programa de Gestió de Residus Municipals (PRECAT20) que formuli la Generalitat de
Catalunya, i també ha de prendre les mesures necessàries per garantir que en les
operacions de gestió del servei es compleixen els objectius especificats en l’article 2 de
l’esmentada Llei. L’objectiu general és millorar la qualitat de vida dels ciutadans de
Catalunya, obtenir un alt nivell de protecció del medi ambient i donar als ens públics
competents per raó de matèria, els mecanismes d’intervenció i control necessaris per a
garantir la gestió dels residus, sense posar en perill la salut de les persones i sense
perjudicar el medi.
EXPOSEN QUE:
Primer. El Consell Comarcal de l’Alt Empordà per tal de millorar el servei de recollida
de residus de la comarca, impulsa i fomenta la pràctica del compostatge casolà com a un
instrument més en la gestió dels residus municipals, tant per la fracció orgànica com per
les restes de jardineria. El procés de compostatge casolà requereix de l’assessorament
tècnic durant u període als usuaris i el seguiment adient per tal d’assegurar l’obtenció
d’un bon compost, així com el bon ús del material cedit.

Segon. El Consell Comarcal de l’Alt Empordà posa en marxa un servei d’implantació i
seguiment del compostatge casolà a disposició dels municipis que ho sol·licitin.
Tercer. Que l’Ajuntament de Siurana està interessat en implantar el compostatge casolà
al seu municipi, a fi d’afavorir el desenvolupament de les seves competències
municipals.
I, en base als antecedents, ambdues parts
CONVENEN:
1. Objecte
L’objecte del present conveni es: la prestació del servei d’implantació i seguiment
del compostatge casolà en el municipi, que serà realitzat pel Consell Comarcal de
l’Alt Empordà, segons el reglament existent.
A efectes del present conveni, i d’acord amb la normativa vigent, es considera
compostatge casolà el procés de transformació aeròbica de la matèria orgànica
generada a la llar (és a dir, la fracció orgànica dels residus municipals i la fracció
verda composada de restes de poda o de l’hort) amb la participació activa de la
persona productora d’aquests residus. El compostatge casolà comunitari, es regirà
també a través d’aquest conveni, tot i que serà l’ajuntament l’únic responsable del
bon funcionament del compostador.
2. Funcionament del servei
El funcionament del servei es regeix segons el que especifiquen el corresponent
Reglament del servei d’implantació i seguiment del compostatge casolà.
3. Taxes
Les taxes pel servei d’implantació i seguiment del compostatge casolà s’estableix a
l’ordenança fiscal vigent reguladora de la Taxa per al Servei d’Implantació i
Seguiment del Compostatge Casolà del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.
4. Campanyes de difusió i informació
El Consell Comarcal de l’Alt Empordà farà campanyes de difusió i informació pel
foment del compostatge casolà a l’Alt Empordà, amb la finalitat d’anar augmentant
progressivament el nombre de compostadors instal·lats a la comarca. L’ajuntament
de Siurana col·laborarà:
-

En la distribució i difusió de la campanya en l’àmbit del seu municipi.
Econòmicament, si s’escau, en allò que fa referència a la campanya
d’implantació o altres campanyes puntuals només en les accions que es
duguin a terme al seu municipi.

5. Potestats i deures
a) Potestats i deures del Consell Comarcal de l’Alt Empordà
El Consell Comarcal, com a ens prestador del Servei d’implantació i seguiment del
compostatge casolà efectuarà les següents funcions:
-

Disseny de la campanya de divulgació i foment del compostatge
Manteniment de la pàgina web i de l’espai propi de cada persona inscrita
Informació del procés del compostatge i tones valoritzades segons indica el
reglament del servei d’implantació i seguiment del compostatge casolà.

El Consell Comarcal gaudirà en tot moments de les següents facultats:
-

Implantar les modificacions que aconselli l’interès públic, amb les consegüents
repercussions econòmiques que el fet comporti, sempre i quan siguin
consensuades amb la majoria dels ajuntaments implicats.
Retirar aquells compostadors que siguin objecte d’un mal ús, que no es facin
servir o els que es destinin per un altre ús que no sigui el compostatge.

b) Potestats i deures de l’ajuntament
Constitueixen obligacions específiques de l’ajuntament les següents:
-

Acceptar i trametre al Consell Comarcal les inscripcions de les persones
interessades en participar en les campanyes de compostatge casolà.
Autoritzar les inscripcions de les persones interessades mitjançant segell en el
formulari d’inscripció.
Facilitar i col·laborar en les tasques d’implantació i seguiment del Consell
Comarcal, facilitant l’accés a tota la informació requerida.
Facilitar i col·laborar en les tasques de difusió i informació de les xerrades sobre
el procés del compostatge casolà.

6. Incompliment de les condicions
Es consideraran incompliments les següents accions:
-

La manca de manteniment dels compostadors comunitaris
Els canvis implantats en el servei sense prèvia conformitat de la comissió
de seguiment.
Posar dificultats a les tasques de control del Consell Comarcal relatives
al funcionament del servei
L’incompliment de la normativa vigent sobre gestió de residus.

7. Comissió de seguiment
La comissió de seguiment d’aquest servei estarà formada per un representant tècnic
del Consell Comarcal de l’Alt Empordà i un representant tècnic del municipi.
Les funcions d’aquesta comissió són:

-

Proposar millores al servei
Resoldre situacions d’incompliment de les condicions establertes entre el
municipi i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà. La resolució d’aquests
incompliments pot determinar sancions als responsables de l’incompliment o bé
la supressió del servei.

La comissió de seguiment es reunirà sempre que les incidències o canvis en el servei ho
requereixin.
8. Causes de resolució
Aquest conveni podrà resoldre’s anticipadament per les següents causes:
-

Mutu acord de les dues parts.
Incompliment de les obligacions establertes per qualsevol de les parts.
Impossibilitat d’aconseguir l’objecte o finalitat prevista en el present
conveni.
Per qualsevol de les causes de resolució previstes en aquest conveni o en
el marc normatiu vigent.

En el cas de resoldre’s el conveni abans de 4 anys després de la seva signatura per
causes imputables a l’ajuntament, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà podrà reclamar
una quantitat equivalent al cost de la implantació i seguiment del servei per dos anys, a
l’ajuntament, en concepte d’indemnització per despeses generades de gestió, si s’escau.
9. Vigència del conveni
La vigència del present conveni s’estendrà des de l’1 de gener al 31 de desembre de
2018 i s’entendrà prorrogat per anys naturals mentre les parts no manifestin, amb una
antelació mínima de dos mesos, la seva voluntat en sentit contrari.
I en prova de conformitat, firmen el present document per duplicat i a un sol efecte, en
el lloc i data indicats en l’encapçalament.
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