
R/N:10/HV/xc (Núm. Exp:2021/411)

JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN

Identificació de l’expedient

Aprovació de la campanya per al foment dels hàbits sostenibles i el civisme en la utilització

de serveis públics

Fets

1.  l’Àrea  de  Medi  Ambient  del  Consell  Comarcal  de  l’Alt  Empordà,  per  delegació  de

competències, gestiona serveis públics de competència municipal de caràcter ambiental tals

com la gestió de residus, de l’aigua, de l’energia i la protecció dels animals i la biodiversitat.

2.  L’Àrea  de  Medi  Ambient  també  treballa  per  l’eficiència,  la  sostenibilitat  econòmica  i

ambiental, i pel bon funcionament de tots aquests serveis.

3. L’èxit dels serveis públics esmentats depèn, també, en gran mesura que la ciutadania els

utilitzi de manera responsable i respectuosa.

4. Les eines per fomentar el bon funcionament dels serveis són bàsicament dos:

• La comunicació, informació, sensibilització i transparència

• L’aprovació d’ordenances municipals que especifiquin la correcte utilització de l’espai

i serveis públics, així com les sancions relacionades en cas d’infringir-les.

5. El Pla estratègic de recollida de residus de l’Alt Empordà 2020-2025, aprovat per Ple el 3

d'agost de 2020, preveu un treball específic per a la redacció d’una ordenança de residus

que defineixi la utilització correcte dels serveis de recollida en els municipis i sancioni les

conductes incíviques derivades de la incorrecte utilització d’aquests serveis.



6. Des de l’Àrea de medi ambient s’ha elaborat una acció de comunicació,  sota el  lema

ENXAMPATS,  per  informar  i  fomentar  una  conducta  ciutadana  cívica  i  amb  consciència

ambiental, i crear una comunitat activa i compromesa.

7. Que els àmbits temàtics en els quals s’incidirà són:

• Gestió de residus: prevenció i recollida

• Gestió de l’aigua: abastament i despesa d’aigua des del punt de vista de l’adaptació

al canvi climàtic

• Gestió  de  l’energia:  eficiència  energètica,  mobilitat  sostenible  i  foment  de

l’autoconsum

• La  protecció  de  la  biodiversitat:  animals  de  companyia,  colònies  de  gats  ferals,

espècies invasores.

8.  La  campanya  inclou  un  conjunt  d’accions  i  materials  diversos  que  es  descriuen  al

document de la campanya adjunt.

9. Que vinculada a aquesta campanya es relacionen els treballs  de redacció i  aprovació

d’una  ordenança  de  residus  debatuda  amb  els  municipis.  Així  com  altres  campanyes  i

actuacions directament relacionades amb cada servei comarcal que ja han estat aprovades i

s’estan elaborant.

10.  Que  existeix  pressupost  suficient  per  tirar  endavant  les  accions  necessàries  per

completar la campanya amb les tasques que ja es desenvolupen pels tècnics comarcals.

11.  En  data  23  de  març  de  2021 la  tècnica  de  l'àrea  va  emetre  l'informe  favorable  a

l'aprovació de la campanya per al foment dels hàbits sostenibles i el civisme en la utilització

de serveis públics

Fonaments de dret

• Llei  39/2015 d'1  d'octubre  de procediment administratiu  comú de les  administracions

públiques.



• Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de

l’organització comarcal de Catalunya (TRLOCC).

Per  tot  això,  la  consellera  delegada de  l'Àrea  de  Medi  Ambient,  proposa  a  la  Junta  de

Govern, l'adopció del següent

ACORD

Primer.-  Aprovar  la  campanya per  al  foment  dels  hàbits  sostenibles  i  el  civisme en la

utilització de serveis públics.

Segon.- Facultar indistintament a la presidenta,  senyora Sónia Martínez Juli  i  al  gerent,

senyor Josep M Marcé i Company perquè realitzin tants actes i gestions com calgui per dur a

terme la present campanya.

RECURSOS

Contra aquesta resolució,  que posa fi  a la via administrativa,  s’haurà d'interposar recurs

contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona en el termini de

dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

Alternativament i amb caràcter previ, es pot efectuar un requeriment davant l’òrgan que l'ha

dictada  en el  termini  de  dos  mesos  a comptar  des  del  dia  hàbil  següent  a  la  recepció

d'aquesta notificació, en els termes que s'indiquen a l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de

juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

La consellera delegada de l'àrea de Medi Ambient,

En dono fe,
La Secretaria,

Cristina Pou Molinet


