
 
 
 

Expedient núm. X2017000792 - X2017000792 
 

 
En Carles Mitjà i Sarvisé, secretari de l’Ajuntament, 
 
CERTIFICA: 
 
Que el PLE en la SESSIÓ ORDINÀRIA celebrada el dia 14 de setembre de 2020, amb 
la salvetat i a reserva del text definitiu de l'acta aprovada, segons l'article 206 del RD 
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, 
funcionament i règim jurídic dels ens locals, ha adoptat l’acord següent, que transcrit 
literalment diu: 
 
“Títol: 
EXAMEN I APROVACIÓ DEL CONVENI DE DELIMITACIÓ DEL TERME MUNICIPAL 
ENTRE SANT FELIU DE BUIXALLEU I HOSTALRIC 
 
Text: 
Atès que en el marc de l’elaboració del mapa municipal de Catalunya, a l’any 2009 la 
Direcció General d’Administració Local (en endavant, DGAL) a l’empara del disposat a 
l’art. 31 i ss. (abans 28.3 i ss)  del Decret 244/2007, de 6 de novembre va incoar 
expedient núm. SRL /MD/MM320b,MM319b,MM318c de delimitació dels termes 
municipals d’Hostalric i Sant Feliu de Buixalleu (en endavant l’expedient). Els 
Ajuntaments de Sant Feliu de Buixalleu i Hostalric varen manifestar el seu interès en 
arribar a un principi d’acord provisional en la definició del límit territorial d’ambdós 
termes municipals, superant d’aquesta manera les diferències existents entre les parts.  
 
Atès que a la convocatòria de la DGAL de data 12.12.2019, els dos Alcaldes van 
informar a la DGAL que havien arribat a un acord assumible per la DGAL, restant 
analitzar per aquesta si procedia formalitzar la delimitació i/o s’havia de tramitar com 
una alteració.   
 
A petició dels Alcaldes dels dos municipis, el dia 15.05.2020 la DGAL va mantenir una 
reunió amb les lletrades designades com a interlocutores per ambdós ajuntaments.  
 
En aquesta reunió de data 15.05.2020, la DGAL va informar de: 
 
(i) Donat que no existia línia de delimitació prèvia entre els municipis d’Hostalric i 

Sant Feliu de Buixalleu, ja que la línia de l’any 1923 havia estat declarada 
inexistent, la delimitació inicial no venia determinada pel planejament. 

(ii) El procediment adequat per formalitzar i recollir la proposta dels dos alcaldes 
era la delimitació, i no el d’alteració, tota vegada que la proposta s’ajustava 
bastant en els dos planejaments i que els tres punts en que aquesta proposta 
s’allunyava del planejament, no desvirtuava el procediment de delimitació que 
fixaria la línia inicial entre els dos termes municipals, la qual tindria preferència 
en relació al propi planejament, indicant fins hi tot que hi havia Jurisprudència 
al respecte. 



 
 
 
  
De conformitat amb l’article 32.3 del DECRET 244/2007, de 6 de novembre, pel qual 
es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats 
municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya (Decret 244/2007), 
els Ajuntaments d’Hostalric i Sant Feliu de Buixalleu assistiran a les operacions de 
delimitació representats en la manera que assenyala aquest article. 
 
Atès que, no existint línia inicial de delimitació, cada Ajuntament ha actuat fins a la 
data conforme a les delimitacions dels seus planejaments urbanístics, les quals són 
fonamentalment coincidents, excepte en alguns punts, el que ha provocat la incoació 
de diversos procediments judicials.  
 
Concretament: 

 
- Recurs contenciós administratiu interposat per l’Ajuntament d’Hostalric contra el 

decret núm. 272 de data 2.08.2017 de l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu, 
d’atorgament de llicència d’obres a CONCERTO DEVELOPPEMENT IBERICA, 
SL (exp. 43/2007), per la construcció d’una nau industrial sense ús determinat 
a la parcel·la núm. 4-5 del Sector Industrial IV de Sant Feliu de Buixalleu,(1)  del 
que coneix el Jutjat de lo Contenciós Administratiu nº 2 de Girona amb el núm. 
de procediment 329/2018. 
 

- Recurs contenciós administratiu 45/2019 que es tramita a la Secció Tercera de 
la Sala de lo Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, interposat per l’Ajuntament d’Hostalric contra la desestimació per 
silenci administratiu negatiu de la petició formulada per acord de Junta de 
Govern Local de data 11.07.2018 a la CTU de Girona  de la revisió d’ofici dels 
acords de 30.10.2001, aprovatoris de les NNSS i el Pla Parcial del Sector IV de 
Sant Feliu de Buixalleu 
 

- Recurs contenciós administratiu 54/2019, que es tramita al JCA nº 3 de Girona, 
interposat per l’Ajuntament d’Hostalric contra la desestimació per silenci 
administratiu negatiu de la petició formulada per acord de Junta de Govern 
Local de data 11.07.2018, que sol·licitava a l’Ajuntament(1) de Sant Feliu de 
Buixalleu que procedís a revisar d’ofici el Projecte d’Urbanització del Sector 
industrial IV 
 

- Recurs contenciós administratiu 56/2019, que es tramita al JCA  nº 1 de 
Girona, interposat per l’Ajuntament de Hostalric contra la desestimació per 
silenci administratiu negatiu de la petició formulada per acord de Junta de 
Govern Local de data 11.07.2018, que sol·licitava a l’Ajuntament (1) de Sant 
Feliu de Buixalleu que procedís a revisar d’ofici el Projecte de Reparcel·lació 
del Sector industrial IV. 
 

- Recurs contenciós administratiu 58/2019, que es tramita al JCA  nº 2 de 
Girona,  interposat per l’Ajuntament de Hostalric contra la desestimació per 



 
 
 

silenci administratiu negatiu de la petició formulada per acord de Junta de 
Govern Local de data 11.07.2018, que sol·licitava a l’Ajuntament(1) de Sant 
Feliu de Buixalleu que procedís a revisar d’ofici l’Estudi de Detall per a 
l’agrupació de les parcel·les 4 i 5 del sector industrial IV. 
 

- Recurs contenciós administratiu 220/2018, que es tramita al JCA  nº 2 de 
Girona, interposat per l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu contra l’acord de 
Junta de Govern de l’Ajuntament d’Hostalric de data 1.12.2014, notificat a 
l’Ajuntament de (1) Sant Feliu(1) de Buixalleu (1)el dia 16.05.2018, atorgant 
llicència d’obres a RECUPERACIONS MARCEL NAVARRO I FILLS, SL, per 
una planta de valorització de residus de fusta y compostatge vegetal. 
 

- Recurs contenciós administratiu 311/2018,  que es tramita al JCA  nº 2 de 
Girona, interposat per l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu contra l’acord de 
Junta de Govern de l’Ajuntament d’ Hostalric de data 10.10.2018, en relació a 
l’expedient “Resolució recurs de reposició CONCERTO DEVELOPPEMENT 
IBERICA, SLU contra l’acord de la Junta de Govern de data 8.08.2018, exp. 
F122/2-2018”. 

 
Atès que ambdós Ajuntaments comparteixen l’objectiu comú de fixar de mutu acord la 
línia de delimitació inicial entre ells perquè l’administració autonòmica competent la 
reculli a l’expedient de delimitació nº SRL/MD/MM320b,MM319b,MM318c iniciat a l’any 
2009 i reiterat per resolució de la DGAL de data 5.11.2015, confirmant-se a través del 
procediment de delimitació referit l’acord adoptat entre els dos Municipis, i així resoldre 
definitivament la situació i els conflictes administratius i jurisdiccionals existents entre 
ambdues Corporacions.  
 
Vist i trobat conforme el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Hostalric i 
l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu per a la delimitació del terme municipal, pel 
cofinançament i les condicions d’execució del projecte de  millora de l’eficiència 
energètica de l’enllumenat públic municipal, els acords del qual són les següents: 
 
“PRIMERA.- Naturalesa i Règim Jurídic del Conveni. 
 
D’acord amb el previst a previst a l’art. 47.2, a) de la Llei 40/2015, aquest és un 
conveni de col·laboració interadministratiu subscrit entre dues administracions 
públiques, per a l’exercici de competències pròpies amb efectes jurídics per a la 
consecució d’un fi comú. 
 
Es regirà pel disposat a la referida Llei de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i per la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local i 
pel Text Refós de la Llei de Règim Local i demés normativa concordant. 
 
SEGONA. Competència i Objecte. 
 



 
 
 
El present conveni se sustenta en la competència municipal d’ambdós Ajuntaments   
per intervenir i aprovar en el plenari l’expedient de delimitació dels termes municipals 
d’Hostalric i Sant Feliu de Buixalleu, d’acord amb el que ha aconsellat la DGAL.  
 
L’objecte del present conveni el constitueix l’interès general comú d’ambdós municipis 
per fixar de mutu acord la línia de delimitació inicial entre ambdós Termes Municipals, 
que un cop coneguda per l’administració autonòmica competent ha resolt que 
procedeix recollir la solució adoptada a l’expedient de delimitació nº 
SRL/MD/MM320b,MM319b,MM318c, confirmant-se a través d’aquest  procediment de 
delimitació,  l’acord adoptat entre els dos municipis, segons resulta de l’ANNEX III (2), i 
així resoldre definitivament la situació i els conflictes administratius i jurisdiccionals 
existents entre ambdues Corporacions.  
 
TERCERA. Obligacions de les parts. 
 
3.1. A tals efectes les parts convenen que abans de la data de celebració de l’acta de 
delimitació que convocarà la DGAL assumeixen les següents obligacions: 
 
-  Ambdues treballaran i s’obligaran a aprovar aquest conveni per acords dels Plens 

corresponents, abans dels dia convocat per la DGAL per procedir a la continuació 
de les operacions de delimitació.  

-  Ambdues es comprometen a fer els millors esforços per informar i arribar a acords 
amb els propietaris de les finques afectades per  l’expedient de delimitació que les 
modificarà de Terme Municipal, perquè acceptin la proposta de delimitació, 
formalitzant si és possible i/o convenient convenis. Si algun veí no estigués d’acord, 
es posarà en coneixement de l’altra part d’aquest conveni i es buscaran 
conjuntament solucions alternatives. 

 
3.2. A més, l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu s’obliga a que les parcel·les i 
finques que actualment formen part i estan incloses en el T.M de Sant Feliu de 
Buixalleu, passin a formar del T.M. d’Hostalric en virtut de l’expedient de delimitació i 
d’acord amb el que ha aconsellat la DGAL.  
 
Les parcel·les i finques afectades per aquesta obligació són les següents:   
 
3.2.1. Quatre parcel·les del sector industrial I, identificades amb les ref. cadastrals: 

8306102DG6280N0001KU, 8306104DG6280N0001DU, 8306105DG6 
280N0001XU i 8306103DG6280N0001RU, grafiades a l’ANNEX III (2)amb la 
lletra A, i que es grafien a major escala a l’ANNEX IV(3)., essent la seva 
qualificació urbanística la que consta en  els certificats de règim urbanístic 
expedits per l’arquitecte municipal en data 8.06.2020, que s’adjunten com 
ANNEXES V i VI (3).  

 
A tals efectes, l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu subscriurà un acord amb 
els propietaris d’aquestes parcel·les i amb la Junta de Compensació del 
Polígon Industrial Sector I, i procedirà, en cas de ser necessari, a modificar 
puntualment el PU i el PR, a fi de resoldre els problemes urbanístics que 



 
 
 

ocasionin el pas de les referides parcel·les al TM d’Hostalric, amb plena 
indemnitat per a l’Ajuntament receptor, sempre que aquesta Corporació Local 
beneficiària de la modificació del terme municipal compleixi amb les obligacions 
que contrau pel que fa aquestes parcel·les a la clàusula  3.3.1  d’aquest 
conveni.  

 
3.2.2. La finca referencia cadastral 17169A008001250000YL , parcel·la 125 polígon 8 

del cadastre de rústica  amb una superfície de 3.638 m2 , qualificada de sòl no 
urbanitzable d’especial protecció agrícola intensiu (Clau NU.EP.A.INT), segons 
resulta del plànol que s’adjunta com a ANNEX III amb la lletra B), i es grafia a 
major escala a l’ANNEX VII, essent la seva qualificació urbanística la que 
consta en  el certificat de règim urbanístic expedit per l’arquitecte municipal en 
data 8.06.2020, que s’adjunta com ANNEX VIII.   

 
3.2.3. Part de la parcel·la referència cadastral: 17169A006001780000YO (polígon 6, 

parcel·la 178), amb una superfície de  231 m2,  qualificada de sòl no 
urbanitzable d’especial protecció, agrícola intensiu, segons resulta del plànol 
que s’adjunta com a l’ANNEX III (2) amb la lletra C, i es grafia a major escala a 
l’ANNEX IX(4), essent la seva qualificació urbanística la que consta en el 
certificat de règim urbanístic expedit per l’arquitecte municipal en data 
8.06.2020, que s’adjunta com ANNEX X(4), a fi que una cop aprovat 
definitivament l’expedient de delimitació aquesta porció de superfície passi a 
formar part del TM d’Hostalric, per ésser destinada a la futura construcció del  
vial, recollit al POUM d’Hostalric (DOGC 7025 de data 24-12-2015). 

 
3.3. I per part de l’Ajuntament d’Hostalric accepta que les finques identificades en 

l’apartat 3.2. des de la data de l’aprovació de l’expedient de delimitació passin a 
formar part del TM d’Hostalric, assumint les següents obligacions: 

 
3.3.1. En quant a les quatre parcel·les del sector industrial  I identificades a l’apartat 

3.2.1,  des de la data que s’aprovi definitivament la línia de delimitació en virtut 
de la qual aquestes parcel·les s’inclouran al terme municipal d’Hostalric, 
l’Ajuntament d’Hostalric es compromet i obliga a càrrec seu a facilitar i 
connectar dites parcel·les des del seu propi terme municipal els serveis 
necessaris següents: aigua, gas, telefonia, sanejament, depuració i tractament 
d’aigües residuals, i recollida de deixalles, si procedís.  
 
L’Ajuntament d’Hostalric reconeixerà a dites parcel·les la mateixa edificabilitat 
que tenen actualment reconeguda en el TM de Sant Feliu de Buixalleu, 
procedint a modificar puntualment, de ser necessari, els instruments de 
planejament necessaris a tals efectes. 

 
3.3.2. En relació a la finca referència cadastral 17169A008001250000YL, parcel·la 

125 polígon 8 del cadastre de rústica amb una superfície de 3.638 m2, 
identificada a l’apartat 3.2.2, qualificada de sòl no urbanitzable d’especial 
protecció agrícola intensiu ( Clau NU.EP.A.INT), des de la data que s’aprovi 
definitivament  la línia de delimitació, en virtut de la qual aquesta finca 



 
 
 

s’inclourà al terme municipal d’Hostalric, l’Ajuntament d’Hostalric s’obliga a 
portar a terme els expedients necessaris de protecció de la legalitat urbanística 
i modificació de planejament, si procedís, a fi de legalitzar l’edificació i 
instal·lacions existents, en aquesta finca. 
 

3.3.3. En relació a la part de la parcel·la referència cadastral: 
17169A006001780000YO (polígon 6, parcel·la 178) (4), amb una superfície de 
231 m2 qualificada de sòl no urbanitzable d’especial protecció, agrícola 
intensiu, identificada a l’apartat 3.2.3 des de la data que s’aprovi definitivament  
la línia de delimitació en virtut de la qual aquesta parcel·la s’inclourà en el 
terme municipal d’ Hostalric. 
L’Ajuntament d’Hostalric modificarà puntualment el POUM per tal d’executar el 
giratori com a sistema general, en el moment en que pressupostàriament sigui 
possible i s’obliga a garantir a l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu  
l’accés/sortida prioritària i preferent des de la carretera de Grions a la antiga 
carretera  C-35. L’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu facilitarà la tramitació i 
desenvolupament del giratori, sempre que es garanteixi  l’accés /sortida 
prioritària i preferent des de la carretera de Grions a la antiga carretera C-35, i 
aquests efectes l’Ajuntament d’Hostalric  li donarà trasllat a l’ajuntament de 
Sant Feliu de Buixalleu del projecte, abans d’iniciar la seva tramitació formal.   
Com sigui que l’estipulat anteriorment és una obligació urbanística vinculada a 
l’execució d’un sistema general, el seu desenvolupament queda exclòs del 
termini de durada del present conveni. 
Així mateix reconeix l’ús d’aparcament vinculat a l’ús de restaurant que tenen 
aquests terrenys, segons les NNSS de Sant Feliu de Buixalleu, que passaran a 
ser TM d’Hostalric. 

  
3.3.4. Acceptar que en mèrits de l’aprovació definitiva de la línia d'atermenament de la 

operació de delimitació, les finques identificades a l’apartat 3.2 i apartats 3.3.1. 
a 3.3.4. que fins aquella data estaven en el TM de Sant Feliu de Buixalleu 
passin a ser incloses i formin part del TM d’ Hostalric amb plena indemnitat per 
a l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu.  

 
3.4. Finalment l’Ajuntament d’Hostalric s’obliga a que la parcel·la referència cadastral 

9018701DG6291N0001MT amb una superfície de 59 m2 (5), qualificada de sòl 
urbà sistema viari, grafiada a l’ANNEX III (2)amb la lletra B, i a major escala a 
l’ANNEX XI (5), que actualment forma part i està inclosa en el T.M d’Hostalric, 
passi a formar del T.M. de Sant Feliu de Buixalleu en virtut de l’expedient de 
delimitació i d’acord amb el  que ha aconsellat la DGAL.  
 
L’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu accepta que en mèrits de l’aprovació 
definitiva de la línia d'atermenament de l’operació de delimitació la finca 
identificada en aquest apartat 3.4., que fins aquella data estava en el TM 
d’Hostalric passi a ser inclosa i formi part del TM de Sant Feliu de Buixalleu (5). 

 
QUARTA.- Conseqüències per incompliments de les obligacions i compromisos 
assumides per les partes (art. 49 e) de la Llei 40/2015) 



 
 
 
 
L’incompliment dels acords adoptats en el present conveni per part de les parts que 
aquí convenen o si la línia de delimitació no és recollida per la DGAL, facultarà a 
cadascuna de les parts per a oposar-se, si així ho estimen convenient, a la línia de 
delimitació que pugui arribar a aprovar-se per l’òrgan competent, quedant ambdós 
Ajuntaments plenament alliberats dels acords de delimitació que s’acompanyen com a 
Annex III. 
 
En conseqüència,  l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu podria oposar-se a que les 
finques identificades a l’apartat 3.2. passin a  ser incloses al terme municipal 
d’Hostalric, reclamant el seu retorn al TM de Sant Feliu de Buixalleu, i igualment 
l’Ajuntament d’Hostalric podria oposar-se a que la finca identificada a l’apartat 3.4.  
passi a ser inclosa en el TM de Sant Feliu de Buixalleu, reclamant el seu retorn  al TM 
d’Hostalric(6). 
 
CINQUENA.- Règim de modificació del conveni (art. 49.g) de la Llei 40/2015) 
 
La modificació del conveni requerirà acord unànime de les parts signants, i si procedís, 
la tramitació fins la seva aprovació definitiva de la modificació i/o alteració de la línia 
d’operació de delimitació del TM d’ Hostalric i Sant Feliu de Buixalleu 
 
SISENA.- Termini de vigència del conveni (art. 49.h) de la Llei 40/2015) 
 
La duració s’estableix per un període màxim de 4 ANYS  
 
Abans de la finalització del termini previst a l’apartat anterior, les parts signants del 
conveni podran acordar unànimement la seva pròrroga per un període de fins 2 ANYS 
addicionals. 
 
SETÈ.- Extinció del conveni (art. 51 de la Llei 40/2015) 
 
El present conveni s’extingirà pel compliment de les actuacions que constitueixen el 
seu objecte o per incórrer en causa de resolució. 
 
Seran causes de resolució: 

- El transcurs del termini de vigència sense haver-se acordat la pròrroga del 
mateix. 

- L’acord unànime de totes les parts. 
- L’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per alguna de les 

parts. 
- Per decisió judicial declaratòria de nul·litat. 
- Per qualsevol altra causa prevista a les lleis. 

 
VUITÈ.- Efectes de la resolució del conveni (art.52 de la Llei 40/2015) 
 



 
 
 
8.1. Acomplert i/o resolt el conveni, es portarà a terme la seva liquidació a l’objecte de 
determinar el compliment de les obligacions i compromisos de cadascuna de les parts. 
 
8.2. D’haver-se donat ple i satisfactori compliment del conveni les parts procediran a 
desistir dels recursos contenciós-administratius en el termini màxim del mes, a 
comptar des del dia següent de la publicació en el DOGC de l’acord d’aprovació 
definitiva de les operacions de  delimitació dels TM d’Hostalric i Sant Feliu de 
Buixalleu. 
 
8.1.1. En concret, l’Ajuntament d’Hostalric desistirà dels següents recursos: 
 

- Recurs contenciós administratiu interposat per l’Ajuntament d’Hostalric contra el 
decret núm. 272 de data 2.08.2017 de l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu, 
d’atorgament de llicència d’obres a CONCERTO DEVELOPPEMENT IBERICA, 
SL (exp. 43/2007), per la construcció d’una nau industrial sense ús determinat 
a la parcel·la núm. 4-5 del Sector Industrial IV de Sant Feliu de Buixalleu.  del 
que coneix el Jutjat de lo Contenciós Administratiu nº 2 de Girona amb el núm. 
de procediment 329/2018. 
 

- Recurs contenciós administratiu 45/2019 que es tramita a la Secció Tercera de 
la Sala de lo Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, interposat per l’Ajuntament d’Hostalric contra la desestimació per 
silenci administratiu negatiu de la petició formulada per acord de Junta de 
Govern Local de data 11.07.2018 a la CTU de Girona  de la revisió d’ofici dels 
acords de 30.10.2001, aprovatoris de les NNSS i el Pla Parcial del Sector IV de 
Sant Feliu de Buixalleu. 
 

- Recurs contenciós administratiu 54/2019, que es tramita al JCA nº 3 de Girona, 
interposat per l’Ajuntament d’Hostalric contra la desestimació per silenci 
administratiu negatiu de la petició formulada per acord de Junta de Govern 
Local de data 11.07.2018, que sol·licitava a l’Ajuntament (1) de Sant Feliu de 
Buixalleu que procedís a revisar d’ofici el Projecte d’Urbanització del Sector 
industrial IV. 
 

- Recurs contenciós administratiu 56/2019, que es tramita al JCA  nº 1 de 
Girona, interposat per l’Ajuntament de Hostalric contra la desestimació per 
silenci administratiu negatiu de la petició formulada per acord de Junta de 
Govern Local de data 11.07.2018, que sol·licitava a l’Ajuntament (1) de Sant 
Feliu de Buixalleu que procedís a revisar d’ofici el Projecte de Reparcel·lació 
del Sector industrial IV. 
 

- Recurs contenciós administratiu 58/2019, que es tramita al JCA  nº 2 de 
Girona,  interposat per l’Ajuntament de Hostalric contra la desestimació per 
silenci administratiu negatiu de la petició formulada per acord de Junta de 
Govern Local de data 11.07.2018, que sol·licitava a l’Ajuntament (1) de Sant 



 
 
 

Feliu de Buixalleu que procedís a revisar d’ofici l’Estudi de Detall per a 
l’agrupació de les parcel·les 4 i 5 del sector industrial IV. 

 
8.1.2. Per la seva part l’Ajuntament de sant Feliu de Buixalleu procedirà a desistir dels 
següents recursos: 
 

- Recurs contenciós administratiu 220/2018, que es tramita al JCA  nº 2 de 
Girona, interposat per l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu contra l’acord de 
Junta de Govern de l’Ajuntament d’Hostalric de data 1.12.2014, notificat a 
l’ASFB el dia 16.05.2018, atorgant llicència d’obres a RECUPERACIONS 
MARCEL NAVARRO I FILLS, SL, per una planta de valorització de residus de 
fusta y compostatge vegetal. 
 

- Recurs contenciós administratiu 311/2018,  que es tramita al JCA  nº 2 de 
Girona, interposat per l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu contra l’acord de 
Junta de Govern de l’Ajuntament d’ Hostalric de data 10.10.2018, en relació a 
l’expedient “Resolució recurs de reposició CONCERTO DEVELOPPEMENT 
IBERICA, SLU contra l’acord de la Junta de Govern de data 8.08.2018, exp. 
F122/2-2018”. 

 
8.1.3. En ambdós supòsits, cada part assumirà les seves pròpies costes, sense que 
cap part pugui reclamar a les altres res per aquest concepte. 
 
8.2 De no aprovar-se definitivament la delimitació conforme a aquest conveni o en cas 
de resolució del mateix, cada Ajuntament queda lliure de desistir o sol·licitar la 
continuació dels recursos contenciosos relacionats a les clàusules 8.1.1. i 8.1.2. 
 
8.3. A fi de no fer despeses innecessàries, els dos Ajuntaments signants d’aquest 
conveni es comprometen i obliguen a donar ordre a les seves respectives lletrades per 
tal que presentin escrit conjunt sol·licitant la suspensió dels recursos contenciosos en 
tràmit, annexant el present conveni, i  mentre es tramita l’expedient d’atermenament. 
  
NOVÈ.- Protecció de dades de caràcter personal 
 
Les parts signants es comprometen a complir amb el disposat a la Llei 15/1999, de 13 
de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal i el Reial Decret 1720/2007, 
de 21 de desembre, pel que s’aprova el Reglament de desenvolupament de la llei 
anteriorment citada. 
 
DESÈ.- Jurisdicció.  
 
Les qüestiones litigioses que sorgeixin entre les parts durant el desenvolupament i 
execució del conveni i que no puguin ser resoltes de comú acord es sotmetran a la 
jurisdicció contenciós-administrativa, conforme al disposat a la Llei 29/1998, de 13 de 
juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa. 
 



 
 
 
En prova de conformitat, es formalitza i signa el present conveni de 9 pàgines  i DEU 
ANNEXES, en el lloc i data indicats a l’encapçalament.” 

 
Per tot el que s’acaba d’exposar, es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Hostalric i 
l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu per a la delimitació del terme municipal, i els 
seus annexes. 
 
Segon. Facultar l’alcalde president per a signar tots els documents necessaris en 
relació al present acord.” 
 
I, perquè així consti, signo electrònicament aquest certificat, amb el vistiplau de 
l’alcalde. 
  
Certifico        Vist i plau 
El secretari,        L’alcalde, 
 
 
Carles Mitjà i Sarvisé      Nil Papiol i Champagne 
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