
DECRET DE PRESIDÈNCIA

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a la rectificació dels errors materials en l'acord de junta de govern   2017/684
de 21 de novembre de 2017 d'adaptació de l'import de l'ajut aotrgat al Consell Comarcal de l'Alt
Empordà del Pla de foment territorial 2015.

Fets

Atès que el 21 de novembre de  2017 es va emetre acord de Junta de Govern amb núm resolució
2017/684 (exp: 2017/1443) per a l'adaptació de l'import de l'ajut aotrgat al Consell Comarcal de
l'Alt Empordà del Pla de foment territorial 2015.

Atès que en el primer paràgraf de l'acord diu: 

"Adaptar l'import de l'ajut a 223.421,75 euros del Pla de foment territorial 2015, que representa
el 50% del projecte justificat a 30 de setembre de 2017, ja que l'import total és de 446.825,50 €
segons relació:”

Atès que s'ha detectat que en aquest paràgraf hi ha un error en el sentit on diu  223.421,75 €, ha
de dir 223.412,75 €

Atès que en el segon paràgraf de l'acord diu:

“Disminuir en 89.253,02 € l'aplicació pressupostària d'ingressos de la partida 30.75080 per tal
d'adaptar el nou import de l'ajut”

Atès que s'ha detectat que en aquest paràgraf hi ha un error  en el sentit on diu “Disminuir en
89.253,02 € l'aplicació pressupostària d'ingressos  de la partida 30.75080 per tal d'adaptar el
nou import  de l'ajut” ha de dir “ Disminuir  els  89.262,00 € de l'ajut i  descomptar-ho de
l'aplicació pressupostària d'ingressos  30.75080”

Atès  que  l'article  109.2  de  la  Llei  estatal  39/2015  permet  a les  administracions  públiques
rectificar,  així mateix,  en qualsevol moment,  d’ofici o a instància dels interessats,  els errors
materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes. 

Atès l'informe positiu de la cap d'Àrea de Turisme.

Fonaments de dret

- Article 109.2 de la Llei estatal 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques.
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RESOLUCIÓ

Per tant resolc:

Primer.  Rectificar  els  errors  materials  de  l'acord de junta  de govern   2017/684 de  21 de
novembre  de  2017  d'adaptació  de  l'import  de  l'ajut  atorgat  al  Consell  Comarcal  de  l'Alt
Empordà del Pla de foment territorial 2015. 

“Primer.- Adaptar l'import de l'ajut a 223.412,75 euros del Pla de foment territorial 2015, que
representa el 50% del projecte justificat a 30 de setembre de 2017, ja que l'import  total és de
446.825,50€ segons relació:

Segon.- Disminuir  en  89.262,00€  de  l'ajut  i  descomptar-ho  de  l'aplicació  pressupostària
d'ingressos 30.75080.

Tercer.- Notificar el present acord a l'Àrea de Serveis Econòmics del Consell Comarcal.

Quart.- Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester al President i al Gerent del Consell
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ACTUACIÓ IMPORT

1. Creació de la ruta dels Aspres i l'Albera 6.244,08 € 6.244,08 € 5.539,81 € 58,08 € 5.597,89 € 2.798,95 €

138.205,70 € 138.205,70 € 31.012,25 € 41.374,13 € 72.386,38 € 36.193,19 €

278.758,01 € 167.254,80 € 116.182,64 € 78.172,24 € 194.354,88 € 97.177,44 €

2.214,42 € 2.214,42 € 1.030,77 € 0,00 € 1.030,77 € 515,39 €

17.999,96 € 17.999,96 € 17.657,66 € 0,00 € 17.657,66 € 8.828,83 €

6.000,00 € 6.000,00 € 0 5.306,41 € 5.306,41 € 2.653,21 €

24.321,68 € 24.321,68 € 17.063,61 € 0,00 € 17.063,61 € 8.531,81 €

49.840,34 € 49.840,34 € 18.859,65 € 12.936,03 € 31.795,68 € 15.897,84 €

45.976,01 € 45.976,01 € 45.976,01 € 0,00 € 45.976,01 € 22.988,01 €

55.789,29 € 55.789,29 € 40.738,98 € 14.917,23 € 55.656,21 € 27.828,11 €

TOTAL 625.349,49 € 513.846,28 € 294.061,38 € 152.764,12 € 446.825,50 € 223.412,75 €

Foment del Valor Turístic dels Espais Naturals Protegits de l'Alt Empordà, potenciant el turisme actiu i 
sostenible
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2. Construcció de pas per a vianants: GR-92, 
GR-11 i Itinerànnia

3. Millores camí de ronda de la Gola a la 
Farella (Llançà)

4. Proposta de senyalització d'itineraris 
«Cales i camins de ronda»

5. Millora d'accés i senyalització a Peralada. 
Creació d'un punt d'informació turística

6. Millora d'accés i senyalització a Peralada. 
Unificació de les rutes i els itineraris naturals
7.Senyalització dels recursos turístics de 
Portbou

8. Adequació de rutes cicloturístiques a la 
xarxa d'Itinerànnia i la senyalització del GR-2

9. Adequació, renovació, ampliació i 
connexió de la xarxa de senders i bici a 
Empuriabrava
10. Execució d'un tram del vial ciclable des 
de Sant Pere Pescador a St Martí d'Empúries



Comarcal  de  l'Alt  Empordà  per  a  la  signatura  de  quants  documents  siguin necessaris  per  a
l'execució del present acord. “

Segon.  Ratificar  el  present  acord  a  la  propera  Junta  de  Govern  que  se  celebri  al  Consell
Comarcal, 

Tercer.  Notificar el present acord a a l'àrea d'Intervenció de Fons d'aquest Consell Comarcal,
als efectes adients.

Figueres, 30 de novembre de 2017

Existeix crèdit adequat i suficient,
Cap d'intervenció

Toñy Asensio Belmonte

En dono fe
El president, La secretària delegada

Ferran Roquer Padrosa Francesca Falcó Roig
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JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN

Identificació de l’expedient

Aprovació i signatura de l'addenda del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de
l'Alt Empordà i l'ajuntament de Roses  per  a la gestió i execució de les actuacions en l'àmbit de
la candidatura FEDER EIX 6 projecte conservació, foment i desenvolupament del patrimoni
natural i cultural de l'Alt Empordà.

Fets

1. En data 14/03/2016 es va publicar al DOGC (núm. 7078) l’Ordre GAH/45/2016, de 7
de març, per la qual s'aprovaven les bases reguladores  per seleccionar operacions de les
entitats locals  susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020,
eixos prioritaris 4 i 6, i s'obria la convocatòria per a la presentació de sol·licituds.

2. Que, el Consell Comarcal de l'Alt Empordà, atesa la seva voluntat de participar en dita
convocatòria, va procedir a presentar la corresponent sol·licitud, en la seva condició
d’ens beneficiari, per via telemàtica a través de l’aplicació informàtica creada a l’efecte
(SIFECAT1420), d’acord amb la Resolució 01/2015, de 16 de gener, de la Direcció
General de Política i Promoció Econòmica del Departament d’Economia i Coneixement
de  la  Generalitat  de  Catalunya,  així  com  a  la  presentació  de  la  documentació
complementària  preceptiva,  de  conformitat  amb  les  bases  reguladores,  havent  estat
notificada en data 23 d'octubre de 2017    Resolució del Departament de Governació,
Obres  Públiques  i  Habitatge  GAH/2372/2017,  de  10  d'octubre  de  2017,  de  segona
modificació de la Resolució GAH/1214/2017, de 26 de maig, per la qual se seleccionen
les operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de
Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, per la qual s’acorda l’atorgament de la
condició  de  beneficiari  de  la  subvenció  al  Consell  Comarcal  de  l’Alt  Penedès  per
l’Operació “Conservació, foment i desenvolupament del patrimoni natural i cultural de
l'Alt Empordà”.

3. Que, per la seva part, l’ajuntament de Roses va mostrar la seva voluntat de participar en
la  convocatòria  FEDER per  tal  d’incloure  la  seva actuació “Projecte  constructiu  de
naturalizació  de  l'entorn  de  la  muralla  de  ponent  de  la  Ciutadella  de  Roses”  en
l'operació del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, acord de Ple de la corporació, en
sessió ordinària de data 27 de juny de 2016,   i atorgant la corresponent autorització al
Consell  Comarcal  de  l'Alt  Empordà  per  tal  que  pugui  actuar  sobre  els  terrenys  i
immobles a efectes de l’execució de les actuacions contingudes en l’esmentat projecte. 

4. Que, essent voluntat d’ambdues parts sotasignats portar a terme l’execució del Projecte
cofinançat, i la seva gestió de forma efectiva i compromesa, van acordar l’atorgament
d’un Conveni de Col·laboració per tal de regular tots aquells aspectes rellevants per a la
seva  bona  consecució,  tant  de  l’execució  de  les  actuacions  com de  l’obtenció  del
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cofinançament,  havent  estat  signat dit  conveni  en data 26 de maig de 2016  entre el
Consell Comarcal de l'Alt Empordà i l’Ajuntament de Roses . 

5. Que, estimant les parts, en atenció als darrers canvis normatius produïts i en atenció a la
darrera notificació al Consell Comarcal de l'Alt Empordà de la Resolució de concessió
de la condició de beneficiari de la subvenció, la necessitat de procedir a la regulació
d’alguns  aspectes  rellevants  per  a  la  bona  execució  de  l’Operació,  a  través  d'una
addenda al Conveni inicial de Col·laboració

6. En data 13 de desembre de 2017 la cap d'àrea de turisme va emetre informe favorable a
l'aprovació i signatura de l'addenda.

Fonaments de dret

• Llei  39/2015  d'1  d'octubre  de  procediment  administratiu  comú  de  les  administracions
públiques.

• 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 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).
• Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
• Llei  57/2003,  de  16  de  desembre,  de  mesures  per  a  la  modernització  del  govern  local

(LMMGL).
• Art. 31 del Reial de Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la

Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com els articles 8 i 9 del
Reglament (CE)1828/2006 de la Comissió, de 8 de desembre de 2006.

• Ordre  GAH/45/2016,  de  7  de  març,  per  la  qual  s'aproven  les  bases  reguladores  per
seleccionar operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO FEDER
de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6.

• Resolució GAH/2372/2017, de 10 d'octubre de 2017, de segona modificació de la
• Resolució GAH/1214/2017, de 26 de maig, per la qual se seleccionen les operacions de les

entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos
prioritaris 4 i 6.

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

ACORD

Primer.- Aprovar l'addenda al conveni, adjunt,  de  col·laboració entre el Consell Comarcal de
l'Alt Empordà i l'ajuntament de Roses,  per  a la gestió i execució de les actuacions en l'àmbit de
la candidatura FEDER EIX 6 «Projecte conservació, foment i desenvolupament del patrimoni
natural i cultural de l'Alt Empordà».

Segon.- Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester al President i al Gerent del Consell
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Comarcal  de  l'Alt  Empordà per a la signatura de quants documents  siguin necessaris  per a
l'execució del present acord.

Tercer.- Notificar aquest acord a l'Ajuntament de Roses.

Quart.- Ratificar el present acord al proper ple de la Corporació que se celebri. 

Figueres, 19 de desembre de 2017

El conseller delegat de l'àrea de turisme,

Prenc raó, En dono fe,
Cap d'Intervenció, El Secretari,

Toñy Asensio Belmonte Francisco Muñoz Cameo
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