
JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE GOVERN

Identificació de l'expedient

Expedient  relatiu  a  comparèixer  en el  procediment  judicial  en relació al  recurs  de  casació,
presentat per el Sr. Pedro Pérez Sánchez, que se segueix davant el Tribunal Suprem contra la
sentència núm. 875/2016, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en relació al
recurs d'apel·lació 125/2016.- Aprovació.-

Fets

Vista la cèdula d'emplaçament, de data 9 de març de 2017, dictada pel Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya en referència al recurs de casació abans esmentat. 

Vist el contingut de l'esmentada cèdula, la qual copiada literalment és com segueix:

"_La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Catalunya, por Auto de esta fecha, recaído en el recurso contencioso-administrativo
arriba referenciado, versando el proceso en relación con desestimación presunta por silencio
administrativo negativo, de la reclamación patrimonial formulada ante el Consell Comarcal de
l'Alt Empordà i l'Ajuntament del Port de la Selva por daños producidos en un torneo de fútbol
sala, se ha acordado por la presente emplazar a Ud. A fin de que:

En el plazo de TREINTA DÍAS, comparezca quien al final de la presente se expresa ante la Sala
Tercera de lo Contencioso- Administrativo del  Tribunal Supremo, en virtud del  recurso de
casación interpuesto por la parte Apelante, contra la sentencia pronunciada por esta Sala en
los indicados autos."

Fonaments de Dret

- Decret  Legislatiu  4/2003,  de 4 de novembre,  pel  qual  s’aprova el  text  refós  de la Llei
d’Organització Comarcal de Catalunya.

- Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa.

- Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic i procediment administratiu comú.

- Llei Orgànica 6/1985, de 1 de juliol, del Poder Judicial

Per tot això, el President del Consell  Comarcal proposa a la Junta de Govern, l'adopció del
següent



ACORD

Primer.-  Comparèixer davant del Tribunal Suprem en virtut del recurs de casació interposat
per el Sr. Pedro Pérez Sánchez contra la sentència núm. 875/2016, dictada pel Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya en relació al recurs d'apel·lació 125/2016

Segon.-  Designar el Sr. Josep Maria Soler i Basco com a advocat en defensa dels interessos del
Consell Comarcal.

Figueres, 4 d'abril de 2017 

El president, Certifico:
El secretari

Ferran Roquer i Padrosa Francisco Luis Muñoz Cameo



JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE GOVERN

Identificació de l’expedient

Expedient  relatiu  al  conveni  per  a  la  delegació del  servei  de  recollida  d'animals  domèstics
abandonats i la gestió i control de colònies de gats  que subscriuen el Consell Comarcal de l’Alt
Empordà i l'Ajuntament de Fortià.- Aprovació.-

Fets

El decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la llei de protecció
dels animals, diu que correspon als ajuntaments o a les entitats locals supramunicipals, en el cas
que els municipis els hagi cedit  les competències sota el principi de millora d'eficiència del
servei, les funcions següents:

 Exercir la inspecció i vigilància dels animals de companyia.
 Establir  un  cens  municipal  d'animals  de  companyia  compatible  amb  el  sistema

informàtic  de gestió única del  registre  general  d'animals  de companyia  a Catalunya
( ANICOM).

 Vigilar  i  inspeccionar els nuclis  zoològics amb animals de companyia,  especialment
establiments  de venda,  guarda,  recollida i  cria,  i  si  s'escau comissar  els  animals  de
companyia.

 Confiscar  els  animals  de  companyia  si  hi  ha  indicis  de  maltractament,  presenten
símptomes d'agressions físiques, desnutrició, atenció veterinària deficient o si romanen
en instal·lacions indegudes.

 Recollir  i  controlar  els  animals  de  companyia  abandonats,  perduts  o  ensalvatgits  i
controlar els animals salvatges urbans.

 Han de disposar de centres de recollida d'animals abandonats o perduts adequats i amb
prou capacitat pel municipi,  o convenir la realització d'aquest servei  amb ens locals
supramunicipals.

 S'han de fer càrrec dels animals abandonats o perduts fins que siguin recuperats, cedits,
o si s'escau sacrificats segons el que estableix l'article 11.2 del decret legislatiu.

 Per a la prestació d'aquest servei de recollida d'animals abandonats poden concertar-ne
l'execució amb entitats  externes,  preferentment  associacions de protecció de defensa
d'animals legalment constituïdes o empreses especialitzades.

El Consell comarcal de l'Alt Empordà disposa, des de l'any 2000, d'un servei comarcal per a la
recollida de gossos i gats abandonats o perduts. Aquest servei es realitza a través d'un conveni
de col·laboració amb l'Associació protectora d'animals i plantes de Figueres i hi estan adherits,
mitjançant conveni, la majoria dels ajuntaments de la comarca.

Arrel  del  Pla  de  millora  del  servei  de  protecció  dels  animals  aprovat  pel  Ple  del  Consell
Comarcal de l'Alt Empordà el 26 d'abril de 2011 s'han introduït una sèrie d'accions de millora
en el  servei  entre  les  quals  s'inclou una redefinició dels  protocols  de funcionament  que no



s’incloïen en el conveni de col·laboració amb  l’Associació Protectora d’Animals i Plantes de
Figueres.

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà va aprovar en data 24 de març de 2015 l'expedient per a
la contractació del servei de recollida d’animals domèstics abandonats i el servei de gestió i
control de colònies de gats del Consell Comarcal i va convocar licitació per a l'adjudicació del
contracte. El contracte es va adjudicar en data 11 d'octubre de 2016 a l’Associació Protectora
d’Animals i Plantes de Figueres.

En data 25 d'octubre de 2016, en sessió de Junta de Govern, el Consell Comarcal va aprovar la
denúncia  dels  anteriors  convenis  que  havien  subscrit  56  ajuntaments  de  la  comarca,   amb
l'objecte de tramitar el nou conveni amb les noves prestacions. 

El 27 de setembre de 2016, el Ple del Consell Comarcal va aprovar el conveni marc per a la
prestació del nou servei de recollida d'animals domèstics abandonats i la gestió i control de
colònies de gats al qual s'hi poden adherir els ajuntaments de la comarca interessats.

Atès que l’Ajuntament de Fortià ha aprovat el conveni per a la delegació del servei de recollida
d'animals domèstics abandonats i la gestió i control de colònies de gats.

Atès que 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.

Fonaments de dret

• 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.
• 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).

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

ACORD

Primer.- Aprovar  el  conveni  annex  per  a  la delegació  del  servei  de  recollida  d'animals
domèstics abandonats i la gestió i control de colònies de gats  a subscriure entre el Consell
Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Fortià.

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 Fortià per al seu coneixement i als efectes adients.

Quart.- Trametre còpia del conveni a la direcció General d'administració Local, d'acord amb el
que preveu l'article 309 del ROAS.

Cinquè.- 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.
Sisè.- 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.
Setè.- 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, 28 de març 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

http://www.altemporda.org/


JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA 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 Vilamacolum 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  43 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.

L’Ajuntament  de  Vilamacolum  va  subscriure  el  conveni  per  la  prestació  del  servei
d’implantació i seguiment del compostatge casolà en el seu municipi el dia 19 d'abril de 2011 i
posteriorment, amb data 7 de gener de 2016, el va denunciar per l'impossibilitat pressupostària
de sufragar el cost del seguiment tècnic dels compostadors.

Ara,  el  passat  dia  24  de  novembre  de  2016,  mitjançant  acord  de  Ple,  l'ajuntament  de
Vilamacolum va  aprovar  de  nou  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.

- 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 Vilamacolum.

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 Vilamacolum per al seu coneixement i als efectes
adients.

Quart.- Trametre còpia del conveni a la direcció General d'administració Local, d'acord amb el
que preveu l'article 309 del ROAS.

Cinquè.- 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.

Sisè.- 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.

Setè.-  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, 28 de març de 2017

El conseller delegat de l'àrea de Medi Ambient,

Intervingut i conforme, En dono fe,

http://www.altemporda.org/


L'Interventor, El Secretari,

Ernest Ruiz i Garcia 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 del subministrament de contenidors de càrrega lateral per a la
recollida de les fraccions d'envasos lleugers, paper-cartró i envasos de vidre.- Adjudicació.-

Fets

Per acord de la Junta de Govern de data 5 de desembre de 2016 es va aprovar l'expedient de
contractació del subministrament de contenidors de càrrega lateral per a la recollida de residus
de les fraccions d'envasos lleugers, paper-cartró i envasos de vidre; es van aprovar el plec de
clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques particulars reguladors del contracte
i es va disposar convocar la licitació, per procediment obert i tramitació ordinària.

Durant el termini de presentació de proposicions es varen presentar les ofertes següents: ROS
ROCA SA i CONTENUR SL.

La cap de l'àrea de Medi Ambient  va emetre informe de data 7 de febrer de 2017,  amb la
valoració de les ofertes presentades:

CONTENUR
SL

ROS ROCA
SA

a) Oferta econòmica (50 punts) 50,00 43,17

b)  Cost  dels  recanvis  de  les
cubetes de les diferents fraccions (
10 punts)

• Per  fraccions  d'envasos
lleugers i paper-cartró , 6 punts

6,00 5,97

• Per fracció d'envasos de vidre,
4 punts

3,51 4,00

c) Cots dels recanvis de les tapes
de  les  diferents   fraccions  (  10
punts)

• Per fracció d'envasos lleugers,
3 punts

3,00 1,12

• Per fracció de paper-cartró, 3
punts

3,00 1,07

• Per fracció d'envasos de vidre,
4 punts

4,00 1,59

d) Millora del termini de garantia ( 10 punts) 10 0,00

e) Robustesa  i facilitat d'ús de les
persones (20 punts)

• Espessor  mig  cubeta
contenidor de 3.200 l. en mm, 4
punts

4,00 3,29

• Pes  màxim  admissible  de
càrrega de contenidor de 2.200.l,
4 punts

4,00 3,64



• Alçada  total  contenidor  de
3.200 l., 4 punts

3,01 4,00

• Pes  en  buit  contenidor  de
3.200 l., 4 punts

3,73 4,00

• Accessibilitat, 4 punts 4,00 3,96

TOTAL 98,25 75,81

La Mesa de Contractació, reunida en data 14 de febrer de 2017, prenent en consideració l'esmentat
informe, va proposar l'adjudicació del contracte a l'empresa CONTENUR SL per haver presentat
l'oferta més avantatjosa.

L'empresa CONTENUR SL ha presentat en temps i forma la documentació requerida per acord
de la Junta de Govern de data 7 de març de 2017.

Fonaments de dret

• Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei
de  contractes  de  les  Administracions  públiques  (RGLCAP),  modificat  pel  Reial  Decret
773/2015, de 28 d'agost.

• Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, que desenvolupa parcialment la Llei 30/2007
• Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei

de Contractes del Sector Públic.

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

ACORD

Primer.- Adjudicar el contracte del subministrament de contenidors de càrrega lateral per a la
recollida de residus de les fraccions d'envasos lleugers, paper cartró i envasos de vidre a favor
de l'empresa CONTENUR SL, amb CIF B-82806738, per un import de  cent quaranta-vuit mil
set-cents quaranta-sis  euros amb cinquanta cèntims (148.746,50€), IVA exclòs,  d'acord amb
l'oferta presentada.
                                                              
Segon.-  Disposar  la  despesa  derivada  de  la  present  contractació,  per  un  import  màxim de
179.983,26€, IVA inclòs, amb càrrec a l'aplicació 45.1621.22710 del pressupost de l'exercici
2017.

Tercer.- Requerir l'adjudicatari perquè en el termini de quinze dies hàbils concorri a formalitzar
el contracte administratiu.

Quart.- Requerir  l'adjudicatari  perquè  amb  caràcter  previ  a  la  formalització  del  contracte
acrediti  la  subscripció  d'una  pòlissa  de  responsabilitat  civil  per  un  import  mínim  de
300.000,00€.

Cinquè.- Donar  trasllat  del  present  acord  als  licitadors  i  a  l'àrea  d'Intervenció  del  Consell



Comarcal.

Sisè.- Autoritzar indistintament el president i el gerent perquè realitzin tants actes i gestions com
calguin per a l'execució del present acord.

Figueres, 28 de març 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 L. 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 d'execució d'un centre de transformació amb
equip de protecció i mesura en A.T. a l'abocador comarcal.- Adjudicació.-

Fets

Per acord de la Junta de Govern de data 11 d'octubre de 2016 es va aprovar l'expedient de
contractació de  les obres d'execució d'un centre de transformació amb equip de protecció i
mesura en AT a l'abocador comarcal; es van aprovar el plec de clàusules administratives i el
plec de prescripcions tècniques particulars reguladors del contracte i es va disposar convocar la
licitació, per procediment obert i tramitació ordinària.

Per  acord  de  la  Junta  de  Govern  de  data  8  de  novembre  de  2016  es  van  fer  diverses
rectificacions al plec de clàusules administratives particulars i es va concedir un nou termini de
presentació de proposicions.

Durant el termini de presentació de proposicions es varen presentar les ofertes següents: Cobra
Instalaciones y Servicios SA i GBI Serveis SAU.

S'ha  emès  informe  tècnic  de  data  17  de  febrer  de  2017,  amb  la  valoració  de  les  ofertes
presentades.

COBRA
INSTALACIONE
S Y SERVICIOS
SA

GBI  Serveis
SAU

b.1. Metodologia per a l'execució de les obres, amb detall dels
equips materials i humans, que minimitzin l'afectació a l'activitat
normal i on s'indiquin possibles problemàtiques d'execució i les
corresponents mesures correctores, fins s 20 punts

 • Correcta  estructuració  i  claredat  d'exposició  de  la
memòria descriptiva de l'oferta,  10 punts

3 8

• Concreció, claredat i coherència de la metodologia per a
l'execució dels treballs, d'acord amb el projecte, 10 punts 

3 8

b.2 Planificació degudament  justificada per a l'execució de les
obres en el termini  indicat,  amb indicació dels possibles punts
crítics, 20 punts

• Qualitat i concreció de la documentació justificativa de
planificació per a la justificació de les obres i major detall

0 10



de  les  operacions  incloses  al  programa  de  treballs,  10
punts

• Concreció  de  possibles  punts  crítics  en  relació  a  la
planificació i programa de treballs, 10 punts

0 10

TOTAL 6 36

La Mesa de Contractació, reunida en data 28 de febrer  de 2017, prenent en consideració l'esmentat
informe i a la vista del resultat  de la valoració de les ofertes més econòmiques va  proposar
l'adjudicació  del  contracte  a  l'empresa  GBI  Serveis  SAU  per  haver  presentat  l'oferta  més
avantatjosa:

Oferta econòmica Oferta tècnica TOTAL

COBRA  INSTALACIONES  Y
SERVICIOS SA

60 6 66

GBI Serveis SAU 57,59  36 93,59

Requerida l'empresa GBI Serveis SAU perquè aportés la documentació a què fa referència la
clàusula dissetena del plec, aquesta ha estat presentada en temps i forma.

Fonaments de dret

• Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei
de  contractes  de  les  Administracions  públiques  (RGLCAP),  modificat  pel  Reial  Decret
773/2015, de 28 d'agost.

• Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, que desenvolupa parcialment la Llei 30/2007
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic.

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

ACORD

Primer.  - Adjudicar el contracte de les obres d'execució d'un centre de transformació amb equip
de protecció i mesura en AT a l'abocador comarcal a favor de l'empresa GBI Serveis SAU, amb
CIF A60088309, per un import de cinquanta-dos mil  dos-cents cinc  euros amb noranta-dos
cèntims (52.205,92€), IVA exclòs, d'acord amb l'oferta presentada.

El termini d'execució del contracte serà de nou dies 

Segon.- Disposar la despesa derivada de la present contractació, per un import de 63.169,16€,
IVA  inclòs,  amb  càrrec  a  les  aplicacions  45.1623.62302  (46.302,00€),  45.1623.62300
(5.811,51€) i 45.1623.62203 (11.055,65€) del pressupost de l'exercici 2017.

Tercer.- Requerir l'adjudicatari perquè en el termini de quinze dies hàbils concorri a formalitzar



el contracte administratiu.

Quart.- Requerir  l'adjudicatari  perquè,  amb caràcter  previ  a  la  formalització  del  contracte,
acrediti  la  subscripció  d'una  pòlissa  de  responsabilitat  civil  per  un  import  de  mínim  de
300.000,00€.

Cinquè.- Donar  trasllat  del  present  acord  als  licitadors  i  a  l'àrea  d'Intervenció  del  Consell
Comarcal.

Sisè.- Autoritzar la presidència perquè realitzi tants actes i gestions com calguin per a l'execució
del present acord.

Figueres, 28 de març de 2017

El conseller delegat de l'àrea 
de Medi Ambient,

Josep M. Cervera i Pinart

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

Ernest Ruiz i Garcia Francisco L. Muñoz Cameo
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