
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 Vilajuïga.

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
iofereix 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 Vilajuïga va aprovar en sessió plenària del 25 d’octubre de 2018, inicialment, 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 i va certificar el 17 de desembre la no presentació d’al·legacions, per  tant
l’acord va esdevenir definitiu.

Correspon a l’ens local aprovar les claúsules dels convenis en que 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 del
següent:

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
Vilajuïga.

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 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  Vilajuïga  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,

Josep M.Cervera i Pinart
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 Vilaür.

Fets

Els ajuntaments son els titulars de les competències de recollida selectiva de les fraccionsd'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 Vilaür, en sessió plenària del 12 de novembre de 2018 va 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.

Correspon a l’ens local aprovar les claúsules dels convenis en que 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).
- Llei 40/2015 de 1 d'octubre de règim jurídic del sector públic
- 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  esidus,



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 Vilaür.

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 Vilaür 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,

Josep M.Cervera i Pinart 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 Ventalló.

Fets

Els ajuntaments son els titulars de les competències de recollida selectiva de les fraccionsd'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 Ventalló, en sessió plenària del 25 de febrer de 2019 va 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.

Correspon a l’ens local aprovar les clausùles dels convenis en que 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).
- Llei 40/2015 de 1 d'octubre de règim jurídic del sector públic
- 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  del
següent:

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 Ventalló.

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  Ventalló  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,
Josep M.Cervera i Pinart 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  comparèixer  en  concepte  de  demandat  en  el  procediment  judicial  recurs  ordinari
75/2919, que es segueix davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Girona, fruït de la demanda
interposada per la Administración General del Estado.- Aprovació.-

Fets

Havent  vist  el  recurs  contenciós  administratiu  núm.  75/2019,  interposat  davant  el  Jutjat  Contenciós
Administratiu  núm. 3 de Girona (UPSD cont.  Administratiu 3) per la Administración General  del  Estado,
contra l’acord de Ple del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, de data 27 de novembre de 2018, pel qual
s’aprova una moció de suport a la resolució 92/XII del Parlament de Catalunya, sobre la priorització de
l’agenda social i la recuperació de la convivència.

Havent vist la reclamació de tramesa d’expedient administratiu per part del Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 3 de Girona.

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 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
- Llei Orgànica 6/1985, de 1 de juliol, del Poder Judicial

ACORD

Per tot això, la Junta de Govern adopta per unanimitat el següent acord:

Primer.- Comparèixer com a demandada en el procediment recurs ordinari 75/2019 que se segueix en el
jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Girona, a instància d’un recurs presentat per la Administración
General del Estado.

Segon.-  Remetre  l’expedient  complet  degudament  diligenciat,  foliat  i  indexat  al  Jutjat  Contenciós
Administratiu núm. 3 de Girona.

Tercer.- Notificar els acords anteriors al Parlament de Catalunya, al govern de la Generalitat de Catalunya,
al Congreso de los Diputados, al govern de l’estat espanyol, a la Casa Real espanyola i a l’Associació de
Municipis per la Independència per tal que en el termini de nou dies puguin personar-se en les actuacions
com a demandada.

Quart.- Fer constar que no es té coneixement de l’existència d’altres recursos contenciosos administratius
en els que puguin concórrer els supòsits d’acumulació.

Cinquè.-  Encarregar la defensa judicial al lletrat Sr. Andreu Garriga Pradas, col·legiat número 1100 per
l’I·lustre Col·legi d’Advocats de Girona.

Sisè.- Notificar els presents acords al Jutjat per al seu coneixement i als efectes oportuns.

Figueres, a la data de la signatura electrònica
La presidenta Certifico:

El secretari,
Montserrat Mindan i Cortada Francisco Luis Muñoz Cameo


