
Res: 2021/316
R/N:11/OS /sg  (Núm. Exp:  2021/1138)

PROPOSTA DE DECRET DEL CONSELLER DE L’ÀRE DE TURISME

Identificació de l'expedient
Expedient número 2021/1138 relatiu a la redacció del reglament que reguli l’ús de la 
marca col·lectiva “EMPORDÀ”, per dur a terme el seu registre davant l’oficina espanyola 
de patents i marques. Esmena error material.

Fets

Amb data 12 d’agost de 2021 es va aprovar el decret de presidència amb número de resolució 
2021/259 relatiu a la realització de la consulta prèvia a la redacció i aprovació del 
reglament que reguli l’ús de la marca col·lectiva “EMPORDÀ”, per dur a terme el seu 
registre davant l’oficina espanyola de patents i marques.

Vist que s’ha detectat un error material en el punt primer de la resolució on diu 
«Disposar la realització de la consulta prèvia a la redacció i aprovació del projecte del 
Reglament d’ús de la marca col·lectiva “Empordà”, a través del portal web del Consell 
Comarcal del Baix Empordà, amb la finalitat de recollir l’opinió dels subjectes i de les 
organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma, per un 
termini de 30 dies hàbils» i atès que la consulta prèvia s’ha de realitzar a través de 
portal web del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

En data 17 de setembre de 2021 s’ha emès informe favorable per part de la tècnica de l’Àrea de 
Turisme.

La Tècnica d’Administració General, Servei jurídic adscrit a l’Àrea de Secretaria del Consell 
Comarcal de l’Alt Empordà, informa favorablement el contingut de la present Proposta d’Acord.

La present proposta de Decret del conseller de l’àrea és en els mateixos termes que la 
resolució que s’adopti.



Fonaments de dret

La legislació aplicable és la següent:

• Article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. «  Les Administracions Públiques podran, així mateix, 
rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instàncies dels interessats, els errors 
materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes»

Proposta de Resolució

Per tot això, en virtut de les atribucions que m’han estat legalment conferides PROPOSO:

PRIMER.- Rectificar l’error material contingut en el punt primer de la Resolució de Presidència, 
on diu:

«Primer. Disposar la realització de la consulta prèvia a la redacció i aprovació del projecte del 
Reglament d’ús de la marca col·lectiva “Empordà”, a través del portal web del Consell Comarcal 
del Baix Empordà, amb la finalitat de recollir l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més 
representatives potencialment afectats per la futura norma, per un termini de 30 dies hàbils.»

Ha de dir

«Primer. Disposar la realització de la consulta prèvia a la redacció i aprovació del projecte del 
Reglament d’ús de la marca col·lectiva “Empordà”, a través del portal web del Consell Comarcal 
de l’Alt Empordà, amb la finalitat de recollir l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més 
representatives potencialment afectats per la futura norma, per un termini de 30 dies hàbils.»

SEGON.- Publicar el present acord en el portal web de Consell Comarca de l’Alt Empordà.



Resolució

En ús de les facultats conferides a aquesta Presidència per l’article 13 del Decret Legislatiu 
4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Organització Comarcal de 
Catalunya i l’article 132 del Reglament Orgànic Comarcal del CCAE aprovat definitivament i 
publicat al BOP núm. 196, de data 9 d’octubre de 2015, es dona la conformitat a la present 
proposta que es converteix en resolució.   

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

La presidenta, En dono fe
    La secretària,

Sònia Martínez Juli             Cristina Pou Molinet
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