
Res:  2022/201

R/N:10/HV /xc  (Núm. Exp:  2022/716   )

PROPOSTA DE DECRET DE LA CONSELLERA DE L’ÀREA DE MEDI AMBIENT

Identificació de l'expedient

Expedient número 2022/716 relatiu a l’esmena del punt tercer de la Resolució de Presidència de 
data 14 d’abril de 2022 corresponent a l’aprovació del Reglament que regula el funcionament 
del servei comarcal de recollida de la FORM en àrees d’aportació.- Aprovació d’esmena.-

Fets

1.- En data 14 d’abril de 2022 la Presidència d’aquest Consell Comarcal mitjançant resolució 
número 2022/167 va resoldre:

«Primer. Disposar la realització de la consulta prèvia a la redacció i aprovació del projecte del 
Reglament de funcionament del servei comarcal de recollida de la FORM, 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 20 dies hàbils a comptar a partir del dia següent de la seva publicació (s’adjunta com 
Annex la memòria amb la informació que es sotmetrà a consulta pública).

Segon. Donar coneixement d’aquest decret al Ple de la corporació en la primera sessió que se 
celebri.

Tercer. Publicar al portal de transparència de la web del Consell Comarcal de l’Alt Empordà».

2.- VIST que amb posterioritat s’ha detectat un error material en el punt tercer de la resolució, 
ja que la consulta prèvia s’ha de publicar en el portal web del Consell Comarcal de l’Alt 
Empordà, no en el portal de transparència. Així ho estableix l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques que disposa 
que la consulta prèvia se substanciarà a través del portal web de l’Administració competent, i 
també es fa constar en l’informe jurídic dels Serveis Jurídics del CCAE, de data 11 d’abril del 
2022. El punt primer de la resolució de presidència ja establia, correctament, que la consulta 
prèvia es realitzaria a través del portal web del CCAE.



Per tant, és procedent esmenar l’error material contingut en el punt tercer de la resolució de 
presidència núm. 2022-167, de data 14 d’abril del 2022, i on diu:

«Tercer. Publicar al portal de transparència de la web del Consell Comarcal de l’Alt Empordà»

Ha de dir:

«Tercer. Publicar al portal web del Consell Comarcal de l’Alt Empordà»

3.- En dta 26 d’abril de 2022 s’ha emès informe favorable per part de la tècnica de l’àrea de 
Medi Ambient

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

5.- 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:

• L’article 109.2 de la Llei 39/2015  d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de 
les Administracions Públiques permet a les Administracions Públiques rectificar, en 
qualsevol moment, d’ofici o a instància 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 tercer de la resolució de Presidència de 
data 14 d’abril de 2022, i on diu:

«Tercer. Publicar al portal de transparència de la web del Consell Comarcal de l’Alt Empordà»

Ha de dir:

«Tercer. Publicar al portal web del Consell Comarcal 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.
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