
Diputació de Girona

El Ple d'aquest Ajuntament, en sessió ordinària del 30 de gener de 2018 i a reserva del text que 
resulti de l'aprovació de l'acta corresponent, va adoptar el següent acord:

=”
8.-

TEMA: Aprovació conveni amb la Diputació de Girona per a la realització del programa d’educació
ambiental de coneixement de l’entorn natural de les escoles.

Vist la proposta presentada pel regidor d’ensenyament, Sr Jordi Pibernat Casas, que literalment
diu:

=»Antecedents
1. Vist el conveni marc entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament per a la realització del programa
d’educació ambiental de coneixement de l’entorn natural de les escoles, destinat a les alumnes
d’ensenyament  primari  de  les  escoles  dels  municipis  de  menys  de  10.000  habitants,  que
literalment diu:

«CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I L’AJUNTAMENT D’ANGLÈS PER

A LA REALITZACIÓ DEL PROGRAMA D’EDUCACIÓ AMBIENTAL DE CONEIXEMENT DE L’ENTORN

NATURAL DE LES ESCOLES, DESTINAT A ALUMNES D’ENSENYAMENT PRIMARI DE LES ESCOLES

DELS MUNICIPIS DE MENYS DE 10.000 HABITANTS

I. ENTITATS QUE INTERVENEN

DIPUTACIÓ DE GIRONA, NIF P1700000A, representada pel seu president,  Sr. Pere Vila i Fulcarà,

assistit pel Secretari General, Sr. Jordi Batllori i Nouvilas, en virtut de les facultats conferides pel

acord de Junta de Govern de 1 de juliol de 2014.

AJUNTAMENT D’ANGLÈS., NIF P1700800D representat per l’Alcaldessa-Presidenta, Astrid Desset

Desset assistida per la secretaria de la corporació, Sra Sandra Pinos Martínez

II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ

Nom de la Regidoria Benestar Social C/ d'Avall, 31

17160 Anglès

Tel. 972420058

info@angles.cat



Que  la  Diputació  de  Girona,  en  exercici  de  les  seves  competències  de  cooperació  amb  els

ajuntaments, especialment els més petits, i d’organització de serveis a nivell supramunicipal, té

com a objectiu facilitar que els ajuntaments dels municipis de menys de 10.000 habitants puguin

oferir un servei d’educació ambiental destinat al coneixement i la sensibilització dels nens i nenes

de cicles mitjà i  superior d’ensenyament primari de les escoles ubicades en aquests municipis

respecte al seu entorn natural.

Que l’Ajuntament d’Anglès té interès en oferir als alumnes d’ensenyament primari de les escoles

ubicades al seu municipi, la possibilitat de participar en el programa d’educació ambiental destinat

al coneixement del seu entorn natural i  expressa formalment la seva voluntat d’adherir-se a la

campanya.

En virtut de tot això, formalitzen al present conveni amb subjecció als següents

PACTES

PRIMER.-  La  Diputació  de  Girona  posa  a  l’abast  dels  ajuntaments  un  programa  d’educació

ambiental destinat a que els nens i nenes d’ensenyament primari dels municipis de menys de

10.000  habitants  coneguin  el  seu  entorn  natural  i  es  facin  conscients  de  la  necessitat  de

preservar-lo. El programa consta de 3 sessions que inclouen una sortida al medi natural proper a

l’escola i és realitzat per educadors ambientals que són bons coneixedors del medi natural de les

comarques de Girona i amb llarga experiència professional.

SEGON.- L’Ajuntament d’Anglès oferirà a les escoles ubicades al seu municipi la possibilitat de

realitzar l’activitat d’educació ambiental destinada al coneixement del seu entorn natural, les quals

podran  fer  la  reserva dels  grups  directament  amb l’equip  tècnic  responsable de  la  gestió  del

programa, contractat a aquest efecte per la Diputació de Girona. 

TERCER.- La Diputació de Girona pagarà, amb càrrec a la partida 400 179 22706 del pressupost

de 2014, amb una disposició de crèdit per al conjunt de municipis de comarques gironines de

29.750,00 €, i a la que correspongui dels exercicis futurs, el 100 % de les despeses de coordinació

i gestió del programa d’educació ambiental, que s’estableix per als cursos 2014-2015 i 2015-

2016 en 2.280,00 € anuals, i el 100 % de les despeses directes de realització de l’activitat per

part  dels  grups  d’alumnes,  per  la  qual  cosa  pagarà  el  cost  total  de  cada  servei  a  l'empresa

adjudicatària del programa educatiu, que s’estableix per als cursos 2014-2015 i 2015-2016 en

285,00 € per grup (contracte C384/13).

QUART.- En tot acte de publicitat relatiu a l’objecte d’aquest conveni l’Ajuntament farà esment que

les actuacions obeeixen a un conveni de col·laboració establert amb la Diputació de Girona.

CINQUÈ.- Aquest conveni tindrà efectes per a les activitats que facin les escoles des del 25 d'abril

de 2014, fins el 24 d'abril de 2016. La vigència serà prorrogable de forma tàcita per 2 anys més

fins el 24 d'abril de 2018, és a dir, fins a un màxim de 4 anys en total, si no és denunciat per cap



dels dos organismes signants.»

Fonaments de Dret
Article 47 de la Ley 40/2015, d'1 d'octubre, del Règim jurídic de les administracions públiques.

Articles 303 i ss del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres

Activitats i Serveis dels Ens Locals.

Vist el dictamen favorable de la Comissió informativa de data 25 de gener de 2018.

RESOLUCIÓ

El regidor de l'Àrea d'Ensenyament, Jordi Pibernat Casas, proposta al Ple del següent ACORD

Primer.- Aprovar el conveni  marc entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament per a la realització del

programa d’educació ambiental de coneixement de l’entorn natural de les escoles, destinat a les

alumnes d’ensenyament primari de les escoles dels municipis de menys de 10.000 habitants.

Segon.- Facultar l'alcaldessa per a la signatura del conveni.

Tercer.- Publicar al portal de transparència dins de la relació de convenis 2018«=

Contra  aquest  acord,  que  exhaureix  la  via  administrativa,  podeu  interposar  recurs  contenciós

administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona en el termini de dos mesos a

comptar de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord amb el que disposen els articles

8,  14  i  46  de  la  Llei  29/1998,  de  13  de  juliol,  reguladora  de  la  jurisdicció  contenciosa

administrativa. Prèviament a la interposició del recurs contenciós administratiu, podeu formular

requeriment davant l’òrgan que l’ha dictat en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la

recepció d’aquesta notificació, d’acord amb el que disposa l’article 44 de la Llei 29/1998, de 13

de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. El requeriment s’entendrà rebutjat

si no és contestat dins del mes següent a la seva recepció. Si formuleu el requeriment previ, el

termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu es comptarà des del dia següent a

aquell en què es rebi la comunicació de l’acord exprés o s’entengui presumptament rebutjat.

La secretària,

Sandra Pinos Martínez
Anglès,  8 febrer de 2018
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