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ENS LOCAL

ÒRGAN
DE
GOVERN
Ajuntament de Montesquiu
Junta de Govern
Local
Ajuntament d’Orís
Ple municipal
Ajuntament de Sant Quirze de Resolució alcaldia
Besora
Ajuntament de Sant Vicenç Junta de Govern
de Torelló
Local
Ajuntament de Santa Maria Resolució alcaldia
de Besora
Ajuntament de Sora
Ple municipal
Ajuntament de Vidrà
Resolució alcaldia
Consorci Vall del Ges Orís i Junta General
Bisaura

DATA D’APROVACIÓ
6 de novembre de 2018
21 de novembre de 2018
14 de novembre de 2018
7 de novembre de 2018
8 de novembre de 2018
11 de desembre de 2018
19 de novembre de 2018
27 de novembre de 2018

El conveni aprovat es transcriu a continuació:
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI DE LA VALL DEL GES,
ORÍS I BISAURA I ELS AJUNTAMENTS DE MONTESQUIU, ORÍS, SANT QUIRZE
DE BESORA, SANT VICENÇ DE TORELLÓ, SANTA MARIA DE BESORA, SORA,
TORELLÓ I VIDRÀ PER AL PROJECTE DE “SUPORT DE MEDI AMBIENT I
DESENVOLUPAMENT RURAL ALS MUNICIPIS DE LA VALL DEL GES, ORIS I
BISAURA”

https://bop.diba.cat
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Els ens locals participants, en les dates que s’indiquen a continuació i pels respectius
òrgans de govern van adoptar els acords d’aprovació del conveni de col·laboració:

Data 29-3-2019

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Torelló en sessió ordinària del dia 5 de
novembre de 2018 va aprovar un conveni de col·laboració amb els ajuntaments de
Montesquiu, Orís, Sant Quirze de Besora, Sant Vicenç de Torelló, Santa Maria de
Besora, Sora, Vidrà i el Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura per desenvolupar el
programa “Suport de medi ambient i desenvolupament rural als municipis de la Vall del
Ges, Orís i Bisaura”.
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FORMALITZACIÓ D’UN CONVENI DE COL·LABORACIÓ

A

EDICTE

Torelló,

B

REUNITS

L’Alcalde de Santa Maria de Besora, Sr. Camil Adam i Vilarrasa, actuant en nom i
representació d’aquest, facultat per resolució de l’alcaldia de data 8 de novembre de
2018.
L’Alcaldessa de Sora, Sra. Janna Locher i Casas, actuant en nom i representació
d’aquest, facultada per acord del Ple municipal de data 11 de desembre de 2018.
L’Alcalde de l’Ajuntament de Torelló, Sr. Jaume Vivet i Soler, actuant en nom i
representació d’aquest, facultat per acord de la Junta de Govern Local de data 5 de
novembre de 2018
L’Alcalde de Vidrà, Sr. Josep Anglada i Dorca, actuant en nom i representació
d’aquest, facultat per resolució de l’alcaldia de data 19 de novembre de 2018.

Totes parts es reconeixen mútuament la representació legal en la qual actuen i la
capacitat jurídica d’obrar necessària per a l’atorgament d’aquest conveni de
col·laboració.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
1.- El Consorci Vall del Ges, Orís i Bisaura és un ens supramunicipal integrat pels
ajuntaments de Montesquiu, Orís, Sant Quirze de Besora, Sant Vicenç de Torelló,
Santa Maria de Besora, Sora, Torelló i Vidrà amb les finalitats que es recullen en els
seus estatuts el conjunt de les quals té com a element comú el desenvolupament
econòmic, l’equilibri ambiental i la cohesió social del territori.
2.- El Consorci té la consideració de mitjà propi i servei tècnic de tots els ens públics
que l’integren als efectes d’allò que estableixen els articles 6 de la Llei 9/2017 de 8 de
novembre de Contractes del Sector Públic i l’article 11 de la Llei 40/2015, de 1
d’octubre, de Règim Jurídic del sector Públic, per realitzar qualsevol de les finalitats
que integren el seu objecte social.
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L’Alcalde de Sant Vicenç de Torelló, Sr. Èric Sibina Márquez, actuant en nom i
representació d’aquest, facultat per acord de la Junta de Govern Local de data 7 de
novembre de 2018.

Data 29-3-2019

L’Alcaldessa de Sant Quirze de Besora, Sra. Maria Teresa Espadaler i Casellas,
actuant en nom i representació d’aquest, facultada per resolució de l’alcaldia de data
14 de novembre de 2018.
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L’Alcalde de l’Ajuntament d’Orís, Sr. Arnau Basco i Cirera, actuant en nom i
representació d’aquest, facultat per acord del Ple municipal de data 21 de novembre
de 2018.

B

L’Alcaldessa de Montesquiu, Sra. Elisabet Ferreres i Vergés, actuant en nom i
representació d’aquest, facultada per acord de la Junta de Govern Local de data de
data 6 de novembre de 2018.

A

El President de la Vall del Ges, Orís i Bisaura, el Sr. Manel Romans i Sánchez, actuant
en nom i representació d’aquest, facultat per acord de la Junta General de data 27 de
novembre de 2018.

Quan l’encàrrec de gestió es faci entre òrgans i entitats d’administracions diferents
s’ha de formalitzar per mitjà de la signatura del conveni corresponent entre les parts i
publicar-lo en el BOP.
7- L’article 121.2 de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de règim Jurídic del Sector Públic,
assenyala que de manera excepcional quan no sigui possible disposar de personal
procedent de les administracions participants en el Consorci en atenció a la singularitat
de les tasques a desenvolupar, l’òrgan competent de l’Administració a la qual es trobi
adscrit el Consorci, podrà autoritzar la contractació directa de personal per part del
consorci per a l’exercici d’aquestes funcions.
PACTES
1. Objecte
El present conveni té per objecte establir una relació de col·laboració entre els
ajuntaments de Montesquiu, Orís, Sant Quirze de Besora, Sant Vicenç de Torelló,
Santa Maria de Besora, Sora, Torelló, Vidrà i el Consorci de la Vall del Ges, Orís i
Bisaura a través del qual els ajuntament consorciats fan una encomana de gestió
al Consorci per realitzar les següents actuacions, en el marc el programa de
“suport de medi ambient i desenvolupament rural als ajuntaments consorciats”:
-

Realització de projectes de divulgació i sensibilització ambiental (residus,
energies renovables...)
Assessorament i coordinació en les actuacions de manteniment de zones
verdes
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Les encomanes de gestió no podran tenir per objecte prestacions pròpies dels
contractes regulats en la legislació de contractes del sector públic.

Data 29-3-2019

6.- L’article 11 de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic
regula les encomanes de gestió, establint que les administracions públiques poden
encomanar la realització d’activitats de caràcter material o tècnic a òrgans o entitats de
la mateixa o de diferent Administració per raons d’eficàcia administrativa o bé quan no
es disposi dels mitjans tècnics idonis pel seu correcte desenvolupament, sempre que
entre les seves competències es trobin aquestes activitats.
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5.- Vista la voluntat dels 8 ajuntaments membres del Consorci de la Vall del Ges, Orís i
Bisaura de continuar disposant d’un tècnic de medi ambient per executar el projecte
tècnic: SUPORT DE MEDI AMBIENT I DESENVOLUPAMENT RURAL ALS
MUNICIPIS DE LA VALL DEL GES, ORIS I BISAURA, amb un termini d’execució de 3
anys.

B

4.- El Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura té actualment en plantilla un lloc de
treball d’Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local de Desenvolupament Territorial
Sostenible (Medi Ambient) que finalitza contracte el dia 28 de desembre de 2018.

A

3.- Per acord del Ple municipal de l’ajuntament de Torelló en sessió celebrada el dia 22
de desembre de 2014 es va acordar adscriure el Consorci de la Vall del Ges, Orís i
Bisaura a l’Ajuntament de Torelló.

-
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-

A

-

Assessorament i realització de plans d’ordenació de l’arbrat i jardineria dels
ajuntaments consorciats i realitzar-ne el seu seguiment
Suport i assessorament als tècnics locals en matèria de medi ambient,
agricultura i ramaderia
Redacció d’informes tècnics vinculats amb medi ambient i desenvolupament
rural, a petició dels ajuntaments
Coordinació i gestió de plagues urbanes
Suport tècnic en matèria de formació i assessorament medi ambiental
Gestió, coordinació i control d’horts urbans
Gestió de millores de camins rurals
Dinamització del programa Escoles Verdes
Dinamització de la festa de l’arbre
Gestió dels entorns fluvials del municipis (lleres de rius)
Informar de les subvencions a les que puguin acollir-se els ajuntaments
consorciats en matèria de medi ambient i desenvolupament rural
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-

El Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura es compromet a:
-

A fer-se càrrec de les despeses de personal per executar l’encomana de gestió
objecte del present conveni.
Informar dels treballs realitzats en matèria de medi ambient i desenvolupament
rural a la comissió tècnica de seguiment
Designar els representants a la comissió tècnica de seguiment

3. Comissió tècnica de seguiment
El seguiment de les actuacions convingudes es farà mitjançant una comissió mixta
entre els 8 ajuntaments Consorciats i el Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura.
Aquesta comissió tècnica de seguiment estarà integrada per:
- Un/a representant de l’Ajuntament de Torelló
- Un/a representant de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló
- Un/a representant de l’Ajuntament d’Orís
- Un/a representant de l’Ajuntament de Sant Quirze de Besora
- Un/a representant de l’Ajuntament de Montesquiu
- Un/a representant de l’Ajuntament de Sora
- Un/a representant de l’Ajuntament de Santa Maria de Besora
- Un/a representant de l’Ajuntament de Vidrà

Data 29-3-2019

-

Donar suport en els tràmits derivats de les actuacions esmentades en aquest
conveni.
El finançament de les actuacions aniran a càrrec dels ajuntaments Consorciats
Designar els representants a la comissió tècnica de seguiment
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-

B

Els 8 ajuntaments Consorciats es comprometen a:
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2. Obligacions de les parts

de
8,00%

3.268,23

5,00%

2.042,64

de
1,00%
1,00%
80,00%
1,00%
100,00%

408,53
408,53
32.682,28
408,53
40.852,85

Per a les anualitats 2020 i 2021 el percentatge de dedicació i aportació econòmica
s’aprovarà per Junta General del Consorci i es comunicarà als ajuntaments
signants del conveni durant el tercer trimestre de l’any anterior.
El Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura justificarà l’activitat per un import igual
o superior al que se satisfarà, presentant al Registre General dels ajuntaments, un
certificat de la Interventora del Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura amb el
vistiplau de la Presidència, en el qual hi constaran els següents conceptes:
-

Relació de despeses de personal reconegudes i aprovades relatives a
l’actuació
Que el Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura té arxivats i a disposició de
l’Ajuntament de Torelló tots els documents originals justificatius de les
obligacions referides en el certificat.

Data 29-3-2019

de
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Montesquiu
Orís
Sant
Quirze
Besora
Sant
Vicenç
Torelló
Santa
Maria
Besora
Sora
Torelló
Vidrà

Percentatge Import
1,00%
408,53
3,00%
1.225,59

https://bop.diba.cat

Els ajuntaments signant del present conveni satisfaran al Consorci de la Vall del
Ges, Orís i Bisaura la quantitat descrita a continuació que anirà amb càrrec del
pressupost 2019. El pagament de l’aportació es farà mitjançant liquidacions
trimestrals.
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4. Quantia del Projecte i finançament
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Seran funcions de la comissió tècnica de seguiment:
- Acordar els criteris de col·laboració
- Fer el seguiment i l’avaluació de les actuacions derivades del conveni i dictar
les especificacions necessàries per al seu correcte desenvolupament.
- La Comissió de Seguiment es reunirà una vegada per semestre i sempre que
qualsevol de les parts ho requereixi.

A

La gerència del Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura
Un/a tècnic responsable del Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura

B

-

5. Vigència i extinció del conveni





7. Règim jurídic, resolució de controvèrsies i responsabilitats
Aquest conveni té naturalesa administrativa, regint-se per a la seva interpretació i
desenvolupament, per les seves pròpies clàusules i, supletòriament, per l'ordenament
jurídic administratiu.
La resolució de les controvèrsies que poguessin plantejar-se sobre la interpretació i
execució d’aquest conveni, hauran de solucionar-se per mutu acord de les parts
expressat en el si de la Comissió tècnica de seguiment.
Les qüestions derivades de l'aplicació i interpretació d'aquest conveni que no
poguessin ser resoltes per la Comissió tècnica de seguiment, restaran sotmeses a
l’ordre contenciós administratiu corresponent.
La responsabilitat que es pugui derivar enfront a tercers, com a conseqüència del
desplegament de les actuacions objecte del present, correspondrà a l’ens executor
material de les actuacions.

I perquè consti als efectes oportuns, en prova de conformitat les parts signen el
present conveni, en lloc i data que s’assenyalen”
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Mutu acord de les parts que s’instrumentarà de forma escrita.
El transcurs del període de vigència establert o la finalització de les actuacions
previstes.
La impossibilitat manifesta, legal o material, per a desenvolupar l’objecte o la
finalitat prevista en el conveni.
L’incompliment parcial o total dels acords subscrits o de les obligacions
establertes en aquest conveni per qualsevol de les parts.
L’incompliment de les disposicions legals d’aplicació en el marc normatiu
vigent.
La denúncia, notificada de forma fefaent a l’altra part amb un antelació mínim a
de 2 mesos, segons els criteris generals establerts a la legislació vigent.
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Data 29-3-2019

Seran causes de resolució del conveni, les següents:
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6. Resolució del conveni

A

El present conveni tindrà vigència des de 1 de gener de 2019 i fins el 31 de
desembre de 2021.

B

RECURSOS

No obstant això, podreu interposar-ne qualsevol altre si ho considereu convenient.
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En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci
administratiu-silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data
de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- es podrà interposar
recurs contenciós administratiu en qualsevol moment a partir de l’endemà del dia en
què, d’acord amb la seva normativa específica, es produeixi l’acte presumpte.

Pàg. 7-7

Alternativament, si el vostre domicili és en una altre província, el recurs contenciósadministratiu podrà interposar-se davant els jutjats contenciosos administratius amb
competència territorial a la província de la localitat on residu.
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Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé
directament contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós
administratiu davant els Jutjats del Contenciós-Administratiu de la província de
Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció
de la notificació corresponent.

A

Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà interposar
amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant l’òrgan que l’ha dictada, en el
termini d’un mes a comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta notificació.

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

L’alcalde
Jaume Vivet Soler

Data 29-3-2019

Torelló, 14 de març de 2019
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