CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ

AJUNTAMENT D’AMPOSTA

ADDENDA AL CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ I
L’AJUNTAMENT D’AMPOSTA SOBRE LA REGULACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE
COMPETÈNCIES MUNICIPALS EN MATÈRIA DE SALUBRITAT

ENTITATS QUE HI INTERVENEN

El President del Consell Comarcal del Montsià, senyor Joan Roig Castell, en
representació d’aquest Consell Comarcal, en virtut de les competències que li atorga
l’article 13.1.a) del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, i assistit pel secretari general
de la corporació, senyor Gregorio Juárez Rodríguez.
L’alcalde de l’Ajuntament d’Amposta, senyor Adam Tomàs Roiget en representació de
l’Ajuntament d’Amposta en virtut de les competències que li atorga l’article 53.1.a) del
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, i assistit pel secretari accidental del consistori, senyor
Ramon Noche Arnau.

ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ

1. D’acord amb el que disposa l’article 25.2.j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases de règim jurídic (LRBRL), el municipi exercirà en tot cas com competències
pròpies, en els termes de la legislació de l’Estat i de les Comunitats Autònomes, entre
altres, en la matèria de protecció de la salubritat pública;
En el mateix sentit, l’article 66.3.h) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Lle municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC)
estableix que el municipi té competències pròpies, entre altres, en la matèria de
protecció de la salubritat pública;
L’article 6.3.i) de la Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública indica que són
prestacions en matèria de salut pública, entre altres, la protecció de la salut pública
relacionada amb el control de les plagues;
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L’article 52.g) de la citada Llei de salut pública indica que els ajuntaments, d'acord amb
les competències que els atribueixen la Llei 15/1990, d'ordenació sanitària de
Catalunya, i el Decret legislatiu 2/2003, del 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya, i la normativa sanitària específica, són
competents per a prestar els serveis mínims següents en matèria de salut pública: la
gestió del risc per a la salut derivat de les plagues.
L’article 85 del TRLMRLC estableix que correspon a la comarca realitzar activitats i
prestar serveis públics d’interès supramunicipal;
L’article 167.1.b) del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS) indica que la comarca, de conformitat
amb el que estableix el programa d’actuació, pot prestar serveis de competència
municipal en virtut de delegació o conveni. En el mateix sentit ho estableix l’article 175.1
del ROAS estableix que la comarca pot prestar serveis municipals en virtut de
delegació;
D’acord amb el que disposa l’article 246.1 del TRLMRLC, els ens locals tenen plena
potestat per a constituir, organitzar, modificar i suprimir els serveis de llur competència,
d’acord amb el que estableix la legislació de règim local i altres disposicions aplicables.
Així mateix, l’apartat 2 del citat article indica que en el supòsit de competències
delegades o assignades, són aplicables les normes específiques que regulen aquesta
matèria;
2. En data 28 de setembre de 2020 l’Ajuntament d’Amposta ha adoptat l’acord de
delegació de les seves competències municipals en matèria de salubritat a favor del
Consell Comarcal del Montsià per ser exercides, segons l’art. 26 de la Llei d’organització
comarcal, per l’ens comarcal.
3. En data 24 de maig de 2019, el Ple del Consell Comarcal del Montsià, va acceptar la
delegació de competències realitzades pels Ajuntament d’Alcanar, Freginals, La Galera,
Masdenverge, Sant Carles de la Ràpita, Sant Jaume d’Enveja, Amposta i Godall.
4. En el punt 5è del mateix acord, el Ple del Consell Comarcal del Montsià, va aprovar
les tarifes a aplicar a les actuacions a realitzar pel COPATE, durant els exercicis 2019 i
2020, d’acord amb els costos per la prestació del servei que figuren al projecte
d’establiment aprovat.
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5. La delegació es realitza a la instància territorial més idònia, prestació a nivell
comarcal dels serveis, aplicant els principis de proximitat al ciutadà, participació
(ciutadans i municipis) en la prestació dels serveis, eficàcia en la prestació dels serveis,
tenint com a objectiu principal, els interessos propis dels municipis.
6. L’article 10 de la Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, disposa que la realització d’activitats de
caràcter material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans administratius, els
organismes o les entitats públiques pot ésser encarregada a altres òrgans, organismes
o entitats públiques de la mateixa administració o d’una altra de diferent, per raons
d’eficàcia o quan no es tinguin els mitjans tècnics idonis per a dur-la a terme. L’encàrrec
de gestió no comporta la cessió de la titularitat de la competència ni dels elements
substantius del seu exercici i, per tant, és responsabilitat de l’òrgan, organisme o entitat
pública que l’ha fet dictar els actes o les resolucions de caràcter jurídic que hi donin
suport o en què s’integri l’activitat material concreta objecte de l’encàrrec.
7. Per raó de tot l'exposat, tenint en compte que la tècnica dels convenis és la més
adequada per tal de coordinar i optimitzar els recursos disponibles i satisfer els
interessos públics i comuns, mitjançant el desenvolupament d’un projecte coordinat de
gestió tècnica, es formalitza el present conveni de delegació de competències d'acord
amb les següents:

PACTES

Primer. Compromís de l’Ajuntament
S’acorda la inclusió del pacte dotzè en el Conveni, que es denominarà «Compromisos de
l’Ajuntament», la qual quedarà redactada de la següent manera:
L’Ajuntament d’Amposta adquireix el compromís de fer dotació econòmicia anual al seu
pressupost general, per pagar els imports que resultin dels costos de l’explotació del
servei.
Anualment s’han de determinar els costos de l’explotació del servei que es concretarà en
l’annex d’acord amb la clàusula novena del Conveni.
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La liquidació efectuada pel Consell Comarcal corresponent a la prestació dels serveis
tindrà caràcter provisional. Aquesta liquidació esdevindrà definitiva una vegada comprovats
els serveis realment prestats.
Per a la millor gestió econòmica de les competències delegades, el Consell Comarcal del
Montsià cedeix els drets de cobrament al COPATE i l’Ajuntament està d’acord amb
aquesta cessió.

Com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest annex al conveni, les parts el
signen.

Amposta, a la data de signatura digital.
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Montsià
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(SIG)
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