R/N: 15/TB/jr (Núm. Exp:2020/1134)

PROPOSTA D’ACORD DEL CONSELLER
Identificació de l’expedient

Expedient número 2020/1134 relatiu a l'aprovació del conveni d’encàrrec de gestió del SAT
entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Cabanelles. Inici 1 d’octubre 2021.

Antecedents de fet

Que el 27 de novembre de 2018 el Ple del Consell Comarcal de l’Alt Empordà va aprovar la
creació d’un servei d’assistència tècnica pels ajuntament de la comarca.
Que el 28 de març de 2018 es va publicar al BOP núm. 62 la convocatòria i les bases pel
procés selectiu i el posterior nomenament de dos arquitectes i d’un enginyer/a tècnic industrial
per la posada en marxa d’aquest nou servei.
Que el 15 d'octubre de 2019 es va finalitzar el procés selectiu dels tres tècnics que integraran
aquest servei.
Que amb aquest servei d’assistència tècnica s’ofereixen dues modalitats:
1. Servei integral, que inclou l’assessorament tècnic d’una arquitecta comarcal durant
els dies i hores que en cada cas es pacti amb l’Ajuntament sobre aquelles matèries
que son objecte del SAT. Per a la prestació del servei integral es comptarà amb la
col·laboració, si s’escau, de l’enginyer tècnic comarcal.
2. Servei d’activitats, en el que l’enginyer tècnic comarcal informarà sobre les
sol·licituds d’alta, de baixa, de modificacions, de canvis de titularitat i revisions de les
activitats del municipi.
Que en data 23 de desembre de 2019, mitjançant decret d’alcaldia l’Ajuntament de Cabanelles
va sol·licitar el servei d’assistència tècnica per a totes dues modalitats.
Que el 22 de juny de 2020 el Ple del Consell comarcal va aprovar el Conveni marc d’encàrrec
de gestió per dur a terme el servei d’assistència tècnica (SAT) als ajuntaments de la comarca.
Que en data 22 de juny de 2020 el ple del Consell Comarcal va acordar acceptar la sol·licitud
de l’Ajuntament de Cabanelles per oferir aquest servei.

Que en data 6 de juliol de 2020 i amb registre de sortida 2020-5702 es va notificar a
l’Ajuntament de Cabanelles l’acceptació de prestació d’aquest servei d’assistència tècnica.
Que en base al conveni marc aprovat es redacta el conveni entre el Consell Comarcal de l’Alt
Empordà i l’Ajuntament de Cabanelles.
Que en data 21 de desembre de 2020 i amb registre d’entrada 127770 l’Ajuntament de
Cabanelles sol·licita posposar l’inici del Servei.
Que en data 6 de maig de 2021 i amb registre d’entrada 2021-5611 l’Ajuntament de Cabanelles
comunica al Consell Comarcal el seu interès en iniciar el Servei en data 1 d’octubre de 2021.
Que en data 16 de juny de 2021 i amb registre de sortida 2021-5764 es tramet a l’Ajuntament
de Cabanelles el conveni per formalitzar de l’encàrrec de gestió del servei d’assistència tècnica
amb la nova data d’inici.
Que en data 28 de juliol de 2021 i amb registre d’entrada E/001171-2021 l’Ajuntament de
Cabanelles notifica al Consell Comarcal l’aprovació del conveni per mitjà d’acord del Ple en
sessió de data 14 de juliol de 2021.
En data 4 d’agost de 2021 s’ha emès informe favorable per part del tècnic de l’àrea de Serveis
Tècnics.
La Tècnica d’Administració General, Servei jurídic adscrit a l’Àrea de Secretaria del Consell
Comarcal de l’Alt Empordà, informa favorablement el contingut de la present Proposta d’Acord.

Fonaments de dret

•

DECRET 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i
serveis dels ens locals

•

Llei 40/2015, de l’1 d’octubre, de Règim jurídic del sector públic

•

DL 4/2003 de 4 de novembre pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització
comarcal de Catalunya

•

Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya

•

Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de de les bases del règim local

•

Reglament del servei d'assistència tècnica

•

Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la llei municipal
i de règim local de Catalunya (TRLMRLCat).

•

Reial Decret 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de les disposicions
legals vigents en matèria de règim local (RD 781/1986).

•

Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim jurídic de les Entitats Locals (ROFRJEL).

•

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú (LPAC).

Proposta d’acord de la Junta de Govern Local

Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local:
Primer.- Aprovar el conveni d’encàrrec de gestió per dur a terme el servei d’assistència
tècnica (SAT) entre el Consell Comarcal i l’Ajuntament de Cabanelles.
Segon.- Fixar per a la realització del servei d’assistència tècnica esmentat, l’import de
9.001,30 euros anuals o la part proporcional a partir de la data de signatura d’aquest conveni
per a l’exercici 2021.
Tercer.- Publicar el conveni signat al Portal de Transparència del Consell Comarcal de l'Alt
Empordà, de conformitat amb el que estableix l'article 8 de la Llei 19/2014.
Quart.- Trametre el Conveni al Registre de Convenis de la Generalitat de Catalunya, de
conformitat amb la Disposició addicional novena de la Llei 19/2014.
Cinquè.- Publicar el conveni íntegre en el DOGC, de conformitat amb el que estableix l’article
110.3 de la Llei 26/2010.
Sisè.- Notificar a l’Ajuntament de Cabanelles aquests acords amb indicació dels recursos
corresponents.
Setè.- Facultar la Presidència i la Gerència per tal que realitzin tants actes i gestions com
calguin per l’execució dels presents acords.
Vuitè.- Comunicar als serveis econòmics aquests acords per al seu coneixement i als efectes
oportuns.

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.

R/N: 10/HV/xc (Núm. Exp: 2021/162)
ASSUMPTE: Adjudicació del premis del Concurs de Decoració informativa i creativa de contenidors de selectiva

PROPOSTA D’ACORD DE LA CONSELLERA DE L’ÀREA DE MEDI AMBIENT
Identificació de l’expedient

Aprovar l’adjudicació dels premis del primer Concurs de Decoració informativa i creativa de
contenidors de selectiva (paper i cartró, envasos lleugers i orgànica).

Fets

1.- El Ple del Consell Comarcal en data 23 de febrer de 2021 va aprovar inicialment les bases
generals que han de regir el Concurs de decoració informativa i creativa de bujols per a l’any
2021. Les bases van ser publicades al BOP núm. 1791 de 11 de març de 2021 i al DOGC núm.
8366 de 16 de març de 2021.
2.- La Junta de Govern d’aquest Consell Comarcal en data 20 d’abril de 2021 va aprovar la
convocatòria del Concurs de Decoració informativa i creativa de contenidors de selectiva.
L’anunci de la convocatòria es va publicar al BOP de Girona número 96 amb l’edicte número
4319 de data 20 de maig de 2021.
L'objectiu de concurs era recollir les millors propostes de disseny de suports gràfics (cartells
adhesius, panells, etc.) relacionats amb la informació dels residus que es dipositen en cada
contenidor i la decoració dels mateixos cubells per fomentar la seva utilització.
Podien participar tots els centres educatius de l'Alt Empordà, tant de primaria com de
secundaria, amb una participació per centre. Es van presentar un total de 43 sol·licituds de
treballs repartides entre centres de primaria i secundaria de la comarca.
3.- En data 25 de maig de 2021 es reuneixen segons el que determinen les bases generals
que regeixen el Concurs de Decoració informativa i creativa de contenidors de selectiva els
membres del jurat per determinar els bujols premiats.
4.- En data 1 de juny de 2021 s’ha emès informe favorable per part de la tècnica de l’àrea de
Medi Ambient.

5.-La Tècnica d’Administració General, Servei jurídic adscrit a l’Àrea de Secretaria del Consell
Comarcal de l’Alt Empordà, informa favorablement el contingut de la present proposta d’Acord.
6.- Consta a l’expedient fiscalització prèvia d’Intervenció.

Fonaments de dret

•

La legislació aplicable és la següent:

•

Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).

•

Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals (ROAS).

•

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 (TRLMRLC).

•

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).

•

Bases generals del Concurs de Decoració informativa i creativa de contenidors de
selectiva (paper i cartró, envasos lleugers i orgànica) aprovades pel Ple del Consell
Comarcal en data 23 de febrer de 2021.

•

Convocatòria del Concurs de Decoració informativa i creativa de contenidors de
selectiva (paper i cartró, envasos lleugers i orgànica) aprovades per Junta de Govern
en data 20 d’abril de 2021.

•

Llei 38/2003, 17 de novembre, General de Subvencions

•

Reglament 887/2006, de 21 de juliol, per que s’aprova el reglament de la LGS.

•

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administracions Públiques.

Proposta d’acord de la Junta de Govern Local

Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local:

Administratiu Comú de

les

Primer.- Aprovar l’adjudicació dels premis del primer concurs de Decoració informativa i
creativa de contenidors de selectiva (paper i cartró, envasos lleugers i orgànica) als centres
educatius que consten en el quadre següent:

Centres

F1 Fracció envasos F2 Fracció paper i F3

Premiats

lleugers

Centre d’educació Escola
primària
Import

Llagut

Pere Pescador)
del

lot 96,95 €

cartró
(Sant Escola

Fracció F4

orgànica

Conjunt

contenidors

Narcís Escola Sant Jaume Escola Ruiz Amado

Monturiol (Roses)

(Portbou)

(Castelló d’Empúries)

96,95 €

111,97 €

106,45 €

atorgat
Centre d’educació CEE Mare de Déu del CEE Mare de Déu del La Salle (Figueres) IES
secundària
Import
atorgat

del

Mont (Vilafant)

Mont (Vilafant)

lot 169,33 €

Cap

Norfeu

(Roses)
104,46 €

104,46 €

* L’import total atorgat ha estat de 790,57 €.
Segon.- Atorgar un lot de productes consistent en llibres i jocs educatius (segons l’edat dels
alumnes de cada centre) als centres guanyadors que es relacionen en el punt primer de la
part dispositiva.
Tercer.- Notificar aquest acord als centres educatius premiats amb indicació dels recursos
corresponents
Quart.- Comunicar aquest acord a l’àrea de serveis econòmics d’aquest Consell Comarcal per
al seu coneixement i als efectes adients.
Cinquè.- Facultar la Presidència i la Gerència per tal que realitzin tants actes i gestions com
calguin per l’execució del present acord.

RECURSOS
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà 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

