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L’expedient es sotmet a informació pública per un termini de vint dies hàbils, als efectes
de presentació d’al·legacions i reclamacions, mitjançant la publicació del corresponent
anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d’edictes de
l’Ajuntament.

Pàg. 1-2

D’acord amb el que estableix l’article 49.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases de règim local, es fa públic que l’Ajuntament de Sant Just Desvern en
sessió de Ple de data 27 de gener de 2022, ha adoptat l’acord d’aprovació inicial de la
modificació de les Bases reguladores del sorteig i vals de descompte en el marc del
projecte europeu LIFE RETHINKWASTE (LIFE18 GIE/IT/000156), RETHINKING
MUNICIPAL TARIFF SYSTEMS TO IMPROVE URBAN WASTE GOVERNANCE
del municipi de Sant Just Desvern.
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1.2. Les subvencions regulades en aquestes bases seran en espècie en forma de premis i
podran ser de dos tipus:
1.2.1. Vals de descompte per la compra en comerços locals i en restauració local.
1.2.2. Productes de mobilitat sostenible (patinets elèctrics, bicicletes, ...).
Article 7. Funcionament de la campanya KAYT #coneixelquellences
7.1. Els usuaris adherits a la campanya KAYT #coneixelquellences del projecte Life
RethinkWaste rebran informació sobre la recollida selectiva i la gestió de residus al
municipi a través dels canals establerts (WhatsApp, Telegram i/o SMS), ), prèvia
prestació de consteniment per part de la persona usuària.
7.2. Pel sol fet de registrar-se i rebre la informació tindran accés al sorteig dels premis
que estableix l’article 1.2, sempre i quan estiguin inscrits i no s’hagin donat de baixa
en el moment del sorteig (article 5.1).

Data 10-2-2022

1.1. L’objecte d’aquestes bases és regular les condicions per a l’atorgament de premis
per al foment de la millora en els hàbits de recollida selectiva de residus destinades
a les persones físiques adherides a la campanya KAYT del projecte Life RethinkWaste
i que siguin residents al municipi de Sant Just Desvern.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

“Article 1. Objecte i finalitat
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Es transcriu a continuació el text dels articles 1, 7, 9 i 10, modificats:

9.1. Totes les persones que s’inscriuen al projecte LIFE RethinkWaste, ja sigui en el
moment del repartiment de targetes o a posteriori, o directament a través del número
de telèfon del canal amb el procediment d’ALTA establert (ja sigui a través de
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Article 9. Condicions de participació

10.2. El sorteig el realitzarà el tècnic de l’Ajuntament encarregat del Projecte Life
RethinkWaste, o persona en qui delegui, mitjançant una eina informàtica per
sortejos online o manual, segons es consideri més adequat per part de l’Ajuntament
10.3. S’aixecarà un acte del sorteig i s’elevarà a l’Alcaldia com a òrgan responsable
del procediment de concessió mitjançant sorteig per atribució directa de la
normativa de règim local, o òrgan en qui delegui. La notificació de les persones
beneficiàries del sorteig es realitzarà de manera telemàtica.
10.4. Totes les persones efectivament inscrites en el moment del sorteig (és a dir, que
no s’hagin donat de baixa) hi accediran directament. En el cas dels premis
establerts a l’article 1.2.1 es concedirà com a màxim un val per persona i tipus.
Pel que fa els premis establerts a l’article 1.2.2 s’atorgarà com a màxim un premi
per persona. “
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10.1. El procediment d’atorgament és el d’adjudicació directa en aplicació del que
determina l’article 22.2.c de la Llei 38/2003 i les sol·licituds, un cop efectuada la
corresponent convocatòria i publicada a través de la Base Nacional de Subvencions,
es resoldran per sorteig, quan s'hagin efectuat les verificacions oportunes, i fins a
exhaurir el pressupost.
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Article 10. Procediment de concessió i òrgan competent

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

9.2. En signar la carta d’inscripció, incloent com a documentació/informació el
telèfon mòbil així com indicant que s’adhereixen a la campanya KAYT del projecte
Life RethinkWaste d’acord amb l’establert a la campanya municipal
#Coneixelquellences i acceptant el Reglament General de Protecció de Dades
(RGPD), o també a través del procediment d’ALTA del propi canal (pel qual es poden
inscriure i acceptar bases i RGPD), ja tenen accés al sorteig de premis (sempre i
quan compleixin els requisits de l’article 4 d’aquestes bases).
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WhatsApp, Telegram o SMS), han d’acceptar les condicions de participació de la
forma com estableix l’article 9.2.

Plaça Verdaguer, 2
08960 – Sant Just Desvern
Telèfon 93 480 48 00
Fax 93 480 48 79
c/e: ajuntament@santjust.cat

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

