
JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE GOVERN

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a l'aprovació del conveni de delegació de competències per a la recollida
de residus especials o perillosos i l'adhesió a la Xarxa comarcal de deixalleries entre el
Consell Comarcal de l'Alt Empordà i l'ajuntament de Capmany.

Fets.-

D’acord amb els articles 9.4 i 85 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 l’article 25 del Decret
legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’organització
comarcal  de  Catalunya,  el  Consell  Comarcal  pot  exercir  aquelles  competències  que  li
deleguin els municipis. Així mateix, d’acord amb l’article 51 del Decret legislatiu 1/2009,
de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus, el Consell
Comarcal pot rebre la delegació de les competències en matèria de gestió de residus.

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà lidera, des del 2003, un projecte de Xarxa comarcal
de deixalleries i ofereix el servei de recollida de residus especials. Actualment la Xarxa
comarcal  de deixalleries del  Consell  Comarcal  de  l’Alt  Empordà està  integrada per  27
municipis de la comarca, comptant la deixalleria comarcal.

El passat dia 24 de juliol de 2018 el Ple del Consell Comarcal va aprovar un nou conveni
marc, que s’adapta a la nova normativa, i que regeix la delegació de competències per a la
recollida de residus especials o perillosos i l'adhesió a la Xarxa comarcal de deixalleries.

L’Ajuntament  de  Capmany  va  aprovar  en  sessió  plenària  del  25  d’octubre  de  2018
l’adhesió i el conveni de delegació de competències per a la recollida de residus especials o
perillosos i l'adhesió a la Xarxa comarcal de deixalleries.

Correspon a  l’ens  local  aprovar  les  clàusules  dels  convenis  en qué intervé o participa,
d’acord amb el que preveu l’article 309,1 del Decret 179/1995, de 13 de juny.

Vist l’informe favorable de la cap de l’àrea de Medi Ambient.

Fonaments de dret

- Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).

-  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).
- Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
l’organització comarcal de Catalunya (TRLOCC).
- Llei 6/1993 de residus de 15 de juliol, modificada per la Llei 15/2003, de 13 de juny i 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.
-  Decret  legislatiu  1/2009,  de  21  de  juliol,  pel  qual  s'aprova  el  Text  refós  de  la  Llei
reguladora dels residus.

Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Medi Ambient, proposa a la Junta de Govern
l’adopció dels acords següents:

ACORD

Primer.-  Aprovar el conveni de delegació de competències per a la recollida de residus
especials  o  perillosos  i  l'adhesió  a  la  Xarxa  comarcal  de  deixalleries  entre  el  Consell
Comarcal de l'Alt Empordà i l'ajuntament de Capmany.

Segon.-  Trametre el Conveni al Registre de Convenis de la Generalitat de Catalunya, de
conformitat amb la Disposició addicional novena de la Llei 19/2014.

Tercer. Publicar el conveni íntegre tant en el BOP com en el DOGC, de conformitat amb el
que estableixen els articles 112.2 i 110.3 de la Llei 26/2010, respectivament.

Quart. Publicar el conveni signat al Portal de Transparència del Consell Comarcal de l'Alt
Empordà, de conformitat amb el que estableix l'article 8 de la Llei 19/2014.

Cinquè.  Facultar  indistintament  la  Presidenta,  Sra.  Montserrat  Mindan  i  Cortada,  i  el
gerent, Sr. Josep M. Marcé i Company, perquè duguin a terme tants actes i gestions com
calquin per executar els presents acords.

Sísè.  Donar-ne  coneixement  a  l’Ajuntament  de  Capmany  i  a  l'Àrea  de  Medi  Ambient
d'aquest Consell Comarcal per al seu coneixement i als efectes adients.

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

El conseller delegat de l'àrea de Medi Ambient,

En dono fe,
El Secretari,

Francisco Luis Muñoz Cameo



JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE GOVERN

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a l'aprovació del conveni de delegació de competències per a la recollida
de residus especials o perillosos i l'adhesió a la Xarxa comarcal de deixalleries entre el
Consell Comarcal de l'Alt Empordà i l'ajuntament de Peralada.

Fets

D’acord amb els articles 9.4 i 85 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 l’article 25 del Decret
legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’organització
comarcal  de  Catalunya,  el  Consell  Comarcal  pot  exercir  aquelles  competències  que  li
deleguin els municipis. Així mateix, d’acord amb l’article 51 del Decret legislatiu 1/2009,
de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus, el Consell
Comarcal pot rebre la delegació de les competències en matèria de gestió de residus.

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà lidera, des del 2003, un projecte de Xarxa comarcal
de deixalleries i ofereix el servei de recollida de residus especials. Actualment la Xarxa
comarcal  de deixalleries del  Consell  Comarcal  de  l’Alt  Empordà està  integrada per  27
municipis de la comarca, comptant la deixalleria comarcal.

El passat dia 24 de juliol de 2018 el Ple del Consell Comarcal va aprovar un nou conveni
marc, que s’adapta a la nova normativa, i que regeix la delegació de competències per a la
recollida de residus especials o perillosos i l'adhesió a la Xarxa comarcal de deixalleries.

L’Ajuntament de Peralada va aprovar en sessió plenària del 8 de novembre de 2018 la
renovació del conveni de delegació de competències per a la recollida de residus especials
o perillosos i l'adhesió a la Xarxa comarcal de deixalleries.

Correspon a  l’ens  local  aprovar  les  claúsules  dels  convenis  en qué intervé o participa,
d’acord amb el que preveu l’article 309,1 del Decret 179/1995, de 13 de juny.

Vist l’informe favorable de la cap de l’àrea de Medi Ambient.

Fonaments de dret

- Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).
-  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).
- Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
l’organització comarcal de Catalunya (TRLOCC).
- Llei 6/1993 de residus de 15 de juliol, modificada per la Llei 15/2003, de 13 de juny i 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.
-  Decret  legislatiu  1/2009,  de  21  de  juliol,  pel  qual  s'aprova  el  Text  refós  de  la  Llei
reguladora dels residus.

Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Medi Ambient, proposa a la Junta de Govern
l’adopció dels acords següents:

ACORD

Primer.-  Aprovar el conveni de delegació de competències per a la recollida de residus
especials  o  perillosos  i  l'adhesió  a  la  Xarxa  comarcal  de  deixalleries  entre  el  Consell
Comarcal de l'Alt Empordà i l'ajuntament de Peralada.

Segon.-  Trametre el Conveni al Registre de Convenis de la Generalitat de Catalunya, de
conformitat amb la Disposició addicional novena de la Llei 19/2014.

Tercer. Publicar el conveni íntegre tant en el BOP com en el DOGC, de conformitat amb el
que estableixen els articles 112.2 i 110.3 de la Llei 26/2010, respectivament.

Quart. Publicar el conveni signat al Portal de Transparència del Consell Comarcal de l'Alt
Empordà, de conformitat amb el que estableix l'article 8 de la Llei 19/2014.

Cinquè.  Facultar  indistintament  la  Presidenta,  Sra.  Montserrat  Mindan  i  Cortada,  i  el
gerent, Sr. Josep M. Marcé i Company, perquè duguin a terme tants actes i gestions com
calquin per executar els presents acords.

Sísè.  Donar-ne  coneixement  a  l’Ajuntament  de  Peralada  i  a  l'Àrea  de  Medi  Ambient
d'aquest Consell Comarcal per al seu coneixement i als efectes adients.

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

El conseller delegat de l'àrea de Medi Ambient,

En dono fe,
El Secretari,

Francisco Luis Muñoz Cameo



JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE GOVERN

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a l'aprovació del conveni de delegació de competències per a la recollida
de residus especials o perillosos i l'adhesió a la Xarxa comarcal de deixalleries entre el
Consell Comarcal de l'Alt Empordà i l'ajuntament d' Avinyonet de Puigventós.

Fets.-

D’acord amb els articles 9.4 i 85 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 l’article 25 del Decret
legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’organització
comarcal  de  Catalunya,  el  Consell  Comarcal  pot  exercir  aquelles  competències  que  li
deleguin els municipis. Així mateix, d’acord amb l’article 51 del Decret legislatiu 1/2009,
de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus, el Consell
Comarcal pot rebre la delegació de les competències en matèria de gestió de residus.

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà lidera, des del 2003, un projecte de Xarxa comarcal
de deixalleries i ofereix el servei de recollida de residus especials. Actualment la Xarxa
comarcal  de deixalleries del  Consell  Comarcal  de  l’Alt  Empordà està  integrada per  27
municipis de la comarca, comptant la deixalleria comarcal.

El passat dia 24 de juliol de 2018 el Ple del Consell Comarcal va aprovar un nou conveni
marc, que s’adapta a la nova normativa, i que regeix la delegació de competències per a la
recollida de residus especials o perillosos i l'adhesió a la Xarxa comarcal de deixalleries.

L’Ajuntament d’Avinyonet de Puigventós va aprovar en sessió plenària del 15 de novembre
de 2018 el conveni de delegació de competències per a la recollida de residus especials o
perillosos i l'adhesió a la Xarxa comarcal de deixalleries.

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.

Vist l’informe favorable de la cap de l’àrea de Medi Ambient.

Fonaments de dret

- Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).
-  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).
- Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
l’organització comarcal de Catalunya (TRLOCC).
- Llei 6/1993 de residus de 15 de juliol, modificada per la Llei 15/2003, de 13 de juny i 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.
-  Decret  legislatiu  1/2009,  de  21  de  juliol,  pel  qual  s'aprova  el  Text  refós  de  la  Llei
reguladora dels residus,

Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Medi Ambient, proposa a la Junta de Govern
l’adopció dels acords següents:

ACORD

Primer.-  Aprovar el conveni de delegació de competències per a la recollida de residus
especials  o  perillosos  i  l'adhesió  a  la  Xarxa  comarcal  de  deixalleries  entre  el  Consell
Comarcal de l'Alt Empordà i l'ajuntament d’Avinyonet de Puigventós.

Segon.-  Trametre el Conveni al Registre de Convenis de la Generalitat de Catalunya, de
conformitat amb la Disposició addicional novena de la Llei 19/2014.

Tercer. Publicar el conveni íntegre tant en el BOP com en el DOGC, de conformitat amb el
que estableixen els articles 112.2 i 110.3 de la Llei 26/2010, respectivament.

Quart. Publicar el conveni signat al Portal de Transparència del Consell Comarcal de l'Alt
Empordà, de conformitat amb el que estableix l'article 8 de la Llei 19/2014.

Cinquè.  Facultar  indistintament  la  Presidenta,  Sra.  Montserrat  Mindan  i  Cortada,  i  el
gerent, Sr. Josep M. Marcé i Company, perquè duguin a terme tants actes i gestions com
calquin per executar els presents acords.

Sísè. Donar-ne coneixement a l’Ajuntament d’Avinyonet de Puigventós i a l'Àrea de Medi
Ambient d'aquest Consell Comarcal per al seu coneixement i als efectes adients.

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

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



JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE GOVERN

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a l'aprovació del conveni de delegació de competències per a la recollida
selectiva de les fraccions d'envasos lleugers, paper-cartró i envasos de vidre dels residus
municipals  entre  el  Consell  Comarcal  de  l'Alt  Empordà  i  l'ajuntament  d'Avinyonet  de
Puigventós.

Fets.-

Els ajuntaments son els titulars de les competències de recollida selectiva de les fraccions
d'envasos lleugers, paper-cartró i envasos de vidre d’acord amb l'article 25.2. lletra b de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les de bases de règim local i l'article 42 del Decret
legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels
residus.

D’acord amb els articles 9.4 i 85 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 l’article 25 del Decret
legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’organització
comarcal  de  Catalunya,  el  Consell  Comarcal  pot  exercir  aquelles  competències  que  li
deleguin els municipis. Així mateix, d’acord amb l’article 51 del Decret legislatiu 1/2009,
de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus, el Consell
Comarcal pot rebre la delegació de les competències en matèria de gestió de residus.

El passat dia 24 de juliol de 2018 el Consell Comarcal va aprovar un nou conveni marc que
regeix la delegació de competències per a la recollida selectiva de les fraccions d’envasos
lleugers,  paper-cartró  i  envasos  de  vidre  dels  residus  municipals  entre  el  CCAE i  els
ajuntaments de la comarca.

L’Ajuntament d'Avinyonet de Puigventós, en sessió plenària del 15 de novembre de 2018
va acordar:

Correspon a  l’ens  local  aprovar  les  claúsules  dels  convenis  en qué intervé o participa,
d’acord amb el que preveu l’article 309,1 del Decret 179/1995, de 13 de juny.

Vist l’informe favorable de la cap de l’àrea de Medi Ambient.

Fonaments de dret

- Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).



-  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).
- Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
l’organització comarcal de Catalunya (TRLOCC).
- Llei 6/1993 de residus de 15 de juliol, modificada per la Llei 15/2003, de 13 de juny i 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.
-  Decret  legislatiu  1/2009,  de  21  de  juliol,  pel  qual  s'aprova  el  Text  refós  de  la  Llei
reguladora dels residus,

Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Medi Ambient, proposa a la Junta de Govern
l’adopció dels acords següents:

ACORD

Primer.-  Aprovar  el  conveni  per  a  la  delegació de les  competències  per  a la  recollida
selectiva de les fraccions d'envasos lleugers, paper-cartró i envasos de vidre dels residus
municipals  entre  el  Consell  Comarcal  de  l'Alt  Empordà  i  l'ajuntament  d'Avinyonet  de
Puigventós.

Segon.-  Trametre el Conveni al Registre de Convenis de la Generalitat de Catalunya, de
conformitat amb la Disposició addicional novena de la Llei 19/2014.

Tercer. Publicar el conveni íntegre tant en el BOP com en el DOGC, de conformitat amb el 
que estableixen els articles 112.2 i 110.3 de la Llei 26/2010, respectivament.

Quart. Publicar el conveni signat al Portal de Transparència del Consell Comarcal de l'Alt
Empordà, de conformitat amb el que estableix l'article 8 de la Llei 19/2014.

Cinquè.  Facultar  indistintament  la  Presidenta,  Sra.  Montserrat  Mindan  i  Cortada,  i  el
gerent, Sr. Josep M. Marcé i Company, perquè duguin a terme tants actes i gestions com
calquin per executar els presents acords.

Sisè. Donar-ne coneixement a l’Ajuntament d'Avinyonet de Puigventós i a l'Àrea de Medi
Ambient d'aquest Consell Comarcal per al seu coneixement i als efectes adients.

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

El conseller delegat de l'àrea de Medi ambient,

En dono fe,



El Secretari,

Francisco Luis Muñoz Cameo



JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE GOVERN

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a l'aprovació del conveni de delegació de competències per a la recollida
selectiva de les fraccions d'envasos lleugers, paper-cartró i envasos de vidre dels residus
municipals entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i l'ajuntament de Campany.

Fets.-

Els ajuntaments son els titulars de les competències de recollida selectiva de les fraccions
d'envasos lleugers, paper-cartró i envasos de vidre d’acord amb l'article 25.2. lletra b de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les de bases de règim local i l'article 42 del Decret
legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels
residus. 

D’acord amb els articles 9.4 i 85 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 l’article 25 del Decret
legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’organització
comarcal  de  Catalunya,  el  Consell  Comarcal  pot  exercir  aquelles  competències  que  li
deleguin els municipis. Així mateix, d’acord amb l’article 51 del Decret legislatiu 1/2009,
de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus, el Consell
Comarcal pot rebre la delegació de les competències en matèria de gestió de residus.

El passat dia 24 de juliol de 2018 el Consell Comarcal va aprovar un nou conveni marc que
regeix la delegació de competències per a la recollida selectiva de les fraccions d’envasos
lleugers,  paper-cartró  i  envasos  de  vidre  dels  residus  municipals  entre  el  CCAE i  els
ajuntaments de la comarca.

L’Ajuntament de Capmany, en sessió plenària del 22 de novembre de 2018 va acordar:

Primer.- Aprovar la renovació de la delegació al Consell Comarcal de l’Alt Empordà de
competències per a la recollida selectiva de les fraccions d’envasos lleugers, paper-cartró
i envasos de vidre.
Segon.- Aprovar el «Conveni de delegació de competències per a la recollida selectiva de
les fraccions d’envasos lleugers, paper-cartró i envasos de vidre dels residus municipals
entre el Consell comarcal de l’Alt Empordà i l’ajuntament de Capmany.»
Correspon a  l’ens  local  aprovar  les  claúsules  dels  convenis  en qué intervé o participa,
d’acord amb el que preveu l’article 309,1 del Decret 179/1995, de 13 de juny.

Vist l’informe favorable de la cap de l’àrea de Medi Ambient.



Fonaments de dret

- Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).
-  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).
- Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
l’organització comarcal de Catalunya (TRLOCC).
- Llei 6/1993 de residus de 15 de juliol, modificada per la Llei 15/2003, de 13 de juny i 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.
-  Decret  legislatiu  1/2009,  de  21  de  juliol,  pel  qual  s'aprova  el  Text  refós  de  la  Llei
reguladora dels residus,

Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Medi Ambient, proposa a la Junta de Govern
l’adopció dels acords següents:

ACORD

Primer.-  Aprovar  el  conveni  per  a  la  delegació de les  competències  per  a la  recollida
selectiva de les fraccions d'envasos lleugers, paper-cartró i envasos de vidre dels residus
municipals entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i l'ajuntament de Capmany.

Segon.-  Trametre el Conveni al Registre de Convenis de la Generalitat de Catalunya, de
conformitat amb la Disposició addicional novena de la Llei 19/2014.

Tercer. Publicar el conveni íntegre tant en el BOP com en el DOGC, de conformitat amb el
que estableixen els articles 112.2 i 110.3 de la Llei 26/2010, respectivament.

Quart. Publicar el conveni signat al Portal de Transparència del Consell Comarcal de l'Alt
Empordà, de conformitat amb el que estableix l'article 8 de la Llei 19/2014.

Cinquè.  Facultar  indistintament  la  Presidenta,  Sra.  Montserrat  Mindan  i  Cortada,  i  el
gerent, Sr. Josep M. Marcé i Company, perquè duguin a terme tants actes i gestions com
calquin per executar els presents acords.

Sisè.  Donar-ne  coneixement  a  l’Ajuntament  de  Capmany  i  a  l'Àrea  de  Medi  Ambient
d'aquest Consell Comarcal per al seu coneixement i als efectes adients.



Figueres, a la data de la signatura electrònica.

El conseller delegat de l'àrea de Medi Ambient,

En dono fe,
El Secretari,

Francisco Luis Muñoz Cameo



JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a la contractació de les obres de condicionament de la connexió de la
Torre Carlina amb el carrer Hospital de Maçanet de Cabrenys a) Aprovació de l'expedient.
b) Convocatòria de licitació.-

Fets

L’àrea de Serveis Tècnics i l’àrea de Turisme del Consell Comarcal han emès conjuntament
informe memòria signat en data 14 de desembre i 17 de desembre de 2018, respectivament,
en què s’informava favorablement la contractació de les obres de condicionament de la
connexió de la Torre Carlina amb el carrer  Hospital de Maçanet de Cabrenys,  actuació
inclosa dins l’operació “Conservació,  foment i  desenvolupament del patrimoni natural  i
cultural  de  l’Alt  Empordà”  cofinançada  pel  PO FEDER de  Catalunya  2014-2020,  Eix
prioritari 6.

Per part del Consell  Comarcal s’estima procedent la contractació d’aquesta obra per tal
d’assolir els objectius que s’indiquen a l’esmentat informe memòria.

La  competència  objecte  del  contracte  és  una  competència  delegada,  d’acord  amb  allò
establert  a  l’art.  25  i  ss  del  DL 4/2003 pel  qual  s’aprova  el  Text  refós  de  la  Llei  de
l’organització comarcal de Catalunya.

S’han incorporat a l’expedient el plec de clàusules administratives particulars

El plec de clàusules administratives particulars ha estat informat favorablement pels serveis
jurídics de la corporació.

Fonaments de dret

• Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP)
• Reial Decret 1098/2001, de 12 de octubre, pel que s’aprova el Reglament general de la
Llei de Contractes de les Administracions Públiques
•  Reial  Decret  817/2009,  de  8  de  maig,  pel  qual  es  desenvolupa  parcialment  la  Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, en allò que no s’oposi a la llei
• Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública,
en allò que no s'oposi a la llei.

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



ACORDS

Primer.  Aprovar l’informe memòria emès conjuntament per l’àrea de Serveis Tècnics i
l’àrea de Turisme del Consell Comarcal.

Segon.-  Iniciar  l’expedient  de  contractació  de  les  obres  de  de  condicionament  de  la
connexió de la Torre Carlina amb el carrer  Hospital de Maçanet de Cabrenys,  actuació
inclosa dins l’operació “Conservació,  foment i  desenvolupament del patrimoni natural  i
cultural  de  l’Alt  Empordà”  cofinançada  pel  PO FEDER de  Catalunya  2014-2020,  Eix
prioritari 6.

Tercer.- Aprovar l’expedient de contractació de l’obra esmentada

Quart Aprovar el plec de clàusules administratives particulars reguladores del contracte

Cinquè.  Convocar la licitació de les obres de condicionament de la connexió de la Torre
Carlina amb el carrer Hospital de Maçanet de Cabrenys, per procediment obert simplificat i
tramitació  ordinària,  amb  un  pressupost  base  de  licitació  de  54.464,94€,  que  més
12.067,64€ en concepte del 21% d’IVA, fa un total de 69.532,58 €, i un termini d’execució
de 3 mesos, prorrogables per un termini màxim de 25 dies.

Sisè.  Autoritzar  la  despesa  derivada  de  la  present  contractació  per  un  import  total  de
54.464,94€, que més 12.067,64€ en concepte del 21% d’IVA, fa un total de 69.532,58 € €,
amb càrrec a l’aplicació 30.4321.62204 del pressupost de l’exercici 2019.

Setè.-  Publicar el corresponent anunci de licitació en el perfil del contractant del Consell
Comarcal per tal que en el termini de 20 dies naturals a comptar des del dia següent a la
data de la seva publicació les empreses interessades puguin presentar les seves propostes.

Vuitè.- Facultar indistintament el president i el gerent perquè realitzin tant actes i gestions
com calguin per a l’execució del present acord.

Novè.- Comunicar el present acord a l’àrea de Serveis Econòmics

RECURSOS

Contra aquest acord, que és immediatament executiu i posa fi a la via administrativa, es
podran interposar els recursos següents:
- El de reposició amb caràcter potestatiu davant l'òrgan que hagi dictat l'acord recorregut
en  el  termini  d'un  mes  comptat  a  partir  del  dia  següent  al  de  la  recepció  d'aquesta
notificació. Transcorregut el termini d'un mes, comptat des del dia següent al de la seva
interposició,  sense  notificar-ne  la  seva  resolució,  el  recurs  potestatiu  de  reposició
s'entendrà desestimat per silenci administratiu negatiu, acabada la via administrativa i
expedita  la  via  contenciosa  administrativa.  Si  s'ha  formulat  el  recurs  de  reposició



potestatiu,  el  recurs contenciós administratiu  s'haurà d'interposar en el  termini  de dos
mesos a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació de la desestimació, quan
aquesta sigui formulada de forma expressa, o en el termini de sis mesos a comptar de
l’endemà del  dia en què el  referit  recurs  de reposició s’hagi  d’entendre desestimat de
forma presumpta.
-  Recurs  contenciós  administratiu  davant  els  jutjats  contenciosos  administratius  de  la
Província de Girona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la
recepció d’aquesta notificació."

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

El conseller delegat de l'àrea de Turisme,

Intervingut i conforme,
En dono fe,

L'Interventor, El Secretari,

Ernest Ruiz i Garcia Francisco Muñoz Cameo


