
JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a la modificació de l'addenda del conveni de col·laboració entre el  Consell
Comarcal de l'Alt Empordà i els ajuntament de Vilafant i Sant Pere Pescador 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.  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 Empordà per l’Operació
“Conservació, foment i desenvolupament del patrimoni natural i cultural de l'Alt Empordà”.

3. Que, per la seva part, els ajuntaments de Portbou, Maçanet de Cabrenys, Torrella de Fluvià,
Vilafant,  Navata,  Sant  Pere  Pescador,  Colera  i  Sant  Miquel  de Fluvià  van mostrar  la  seva
voluntat de participar en la convocatòria FEDER per tal d’incloure actuacions en l'operació del
Consell Comarcal de l'Alt Empordà, i van  atorgar les corresponents autoritzacions al Consell
Comarcal de l'Alt Empordà per tal que pugui actuar sobre els terrenys i immobles a efectes de
l’execució dels projectes previstos en cadascun dels municipis.

4. Que, essent voluntat de totes les parts portar a terme l’execució del projectes cofinançat, i la
seva gestió de forma efectiva i compromesa, van signar 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 cofinançament.

5. Atès que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern en virtut de les
delegacions acordades, entre elles les modificacions puntuals dels convenis subscrits per aquest
Consell Comarcal, en les sessions plenàries que van tenir lloc el dia 27 de març de 2018 i el 22
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de maig de 2018, delegació a favor de la Junta de Govern de les atribucions i competències
necessàries  per  executar  les  actuacions  derivades  de  l’Operació  “Conservació,  foment  i
desenvolupament  del  Patrimoni  Natural  i  Cultural  de  l’Alt  Empordà”,  subvencionada  pel
FEDER.

6. Que en data 23 de gener de 2018 es va aprovar per acord del Ple de Consell Comarcal de
l’Alt Empordà un model d’addenda al conveni inicial de col·laboració, en atenció als darrers
canvis normatius produïts i a la darrera notificació al Consell Comarcal de l'Alt Empordà de la
Resolució de concessió de la condició de beneficiari de la subvenció, amb un annex de la relació
d’actuacions exclusivament imputables i atribuïbles a cadascun dels municipis, amb els imports
i any d’execució.

7. En data 1 de març de 2018, l’ajuntament de Vilafant ens notifica que aprova l’addenda però
que l’any previst d’execució de l’actuació serà el 2019, enlloc del 2018.

8. En data 16 de maig de 2018, l’ajuntament de Sant Pere Pescador ens sol·licita modificar
l’Addenda al conveni de col·laboració, concretament l’Annex I, el concepte de l’import total
IVA inclòs  del  projecte  executiu,  que  puja  la  quantitat  de  574.752,29  .  (l’Addenda  actual
contempla 487.403,56 ).

9.  Atès l’informe favorable de la Cap de l’Àrea de Turisme del  Consell  Comarcal de l’Alt
Empordà.

Fonaments de dret

•  Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  del  procediment  administratiu  comú  de  les  administracions
públiques.
• 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.
• 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  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.
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Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Turisme, proposa a la Junta de Govern, l'adopció
del següent 

ACORD

Primer.  -   Aprovar la modificació de l’annex1 del model d'addenda al conveni aprovat en data 23
de gener de 2018, de col·laboració entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i l’ajuntament de
Vilafant, 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». La modificació és l’any previst d’execució de l’actuació, que enlloc de 2018 serà el
2019.

Segon.  -   Aprovar la modificació de l’annex1 del model d'addenda al conveni aprovat en data 23
de gener de 2018, de col·laboració entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i els ajuntament
de Sant Pere Pescador, 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». La modificació es l’import total IVA inclòs del projecte executiu, que puja
la quantitat de 574.752,29€ (l’Addenda actual contempla 487.403,56€) i implica la modificació
del punt 1 de l’annex segons:

1.  Relació  d’actuacions  exclusivament  imputables  i  atribuïbles  al  municipi  de  Sant Pere
Pescador incloses dins l’operació de FEDER eix 6, període 2014-2020:

Millora carrer del Mar de Sant Pere Pescador (A8)
Import previst sense IVA: 475.001,89 €
Import total IVA inclòs: 574.752,29 €
Import subvenció FEDER: 201.406,43 €
Import aportació municipal (total): 373.345,86 €
Any d’execució previst: 2018

Aquests són els imports i dates previstes en la memòria tècnica i en els documents tècnics de
referència  en  el  moment  de  la  sol·licitud,  però  lògicament  a  efectes  de  licitació  prevaldrà
l’import final que consti al projecte executiu, així com la programació finalment pactada entre
l’Ajuntament i  el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, per a l’execució de l’actuació. En el
mateix  aspecte,  l’import  final  de  la  subvenció  de  FEDER  quedarà  afectada  per  l’import
finalment executat i les limitacions del control i justificació de FEDER.

Tercer.  -   Atès que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern en virtut de
les delegacions acordades per aquest Consell Comarcal, en sessió plenària que va tenir lloc el
dia 27 de març de 2018 i 22 de maig de 2018.

Quart.  -   L’addenda al conveni s'ha de publicar de manera integre en el Portal de Transparència
de les parts que subscriuen el conveni, tal com estableix l'article 8 de la Llei 19/2014, del 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 Així mateix, i de conformitat amb els articles 110.3 i 112.2 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de
règim  jurídic  i  de  procediment  de  las  administracions  públiques  de  Catalunya,  el  present
conveni es publicarà en el DOGC, així com en el BOP de Girona.
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D'acord  amb el  mateix  article  103 de  la  Llei  26/2010,  de  3  d'agost,  de  règim jurídic  i  de
procediment de las administracions públiques de Catalunya, el present conveni també s'haurà de
trametre al Registre de Convenis de la Generalitat de Catalunya.

Cinquè.  -   Notificar  aquest  acord  a  l’Ajuntament  de  Vilafant,  l’Ajuntament  de  Sant  Pere
Pescador, i a l’àrea de Serveis Econòmics del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.”

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

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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