
JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN

Identificació de l’expedient

Expedient  relatiu al conveni de col·laboració entre el  Consell  Comarcal  de l’Alt Empordà i
l'Ajuntament de El Far d'Empordà per a la prestació del servei d’implantació i seguiment del
compostatge casolà al municipi.-Aprovació.-

Fets

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà porta a terme el compostatge casolà en  48 municipis de
la comarca i el compostatge comunitari en un municipi. 

A partir de la redacció del Pla de gestió de residus de cada municipi de la comarca i del Pla de
desplegament  de la recollida selectiva de la FORM a nivell  comarcal,  el  Consell  Comarcal
ofereix l'opció d'implantar el compostatge casolà a tots els municipis de l’Alt Empordà que ho
sol·licitin, mitjançant personal propi de l’àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal de l’Alt
Empordà.

El Conveni marc de col·laboració per a la implantació i seguiment del compostatge casolà entre
el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i els ajuntaments de la comarca es va aprovar pel Ple del
Consell Comarcal el dia 2 de febrer de 2010.

Correspon a l’ens local aprovar les clàusules dels convenis en què intervé o participa, d’acord
amb el que preveu l’article 309.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny.

El passat dia 5 d'octubre de 2017, mitjançant acord de Ple, l'ajuntament de El Far d'Empordà va
aprovar el conveni per  a la prestació del servei d’implantació i seguiment del  compostatge
casolà al municipi, al qual ha dotat de partida pressupostària per l'exercici 2017 per sufragar les
despeses que comporti la prestació d'aquest servei.

Fonaments de dret

- Llei  estatal  7/1985,  de  2  d’abril,  reguladora  de  les  bases  del  règim  local  (LRBRL),
modificada  per  la  llei  27/2013 de  27  de  desembre  de racionalització  i  sostenibilitat  de
l'Administració Local. 

- 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).

- Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  del  procediment  administratiu  comú  de les  administracions
públiques.

- Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
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- Llei 6/93, reguladora dels residus, modificada per la Llei 15/2003, de 13 de juny, i per la
Llei 9/2008, de 10 de juliol.

- Llei 8/2008, de 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i
dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.

Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Medi Ambient, proposa a la Junta de Govern, la
adopció del següent:

ACORD

Primer.- Aprovar el conveni annex per a la implantació i seguiment del compostatge casolà a
subscriure entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de El Far d'Empordà.

Segon.- Facultar indistintament el president, Sr.Ferran Roquer i Padrosa, i el gerent, Sr. Josep
Mª Marcé i Company, perquè realitzin tants actes i gestions com calguin per executar el present
acord.

Tercer.- Donar-ne trasllat a l’Ajuntament de El Far d'Empordà per al seu coneixement i als
efectes adients.

Quart.- Publicar el Conveni íntegre en el BOP, d'acord amb l'article 112.2 de la Llei 26/2010,
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Cinquè.- Publicar  el  present  conveni  al  portal  de  transparència  de  la  pàgina  web
www.altemporda.org,  per  tal  de  donar compliment  al  que estableix l'article 8.1.f  de  la Llei
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Sisè.-  Informar,  en  qualsevol  cas,  el  Registre  de  Convenis  de  la  Generalitat  del  Conveni
subscrit  (Disposició Addicional 9a de la Llei 19/2014, de 29 de desembre,  de transparència,
accés a la informació pública i bon govern).

Figueres, 15 de desembre de 2017

El conseller delegat de l'àrea de Medi Ambient,

Intervingut i conforme, En dono fe,
L'Interventor, El Secretari,

Ernest Ruiz i Garcia Francisco Muñoz Cameo
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