
JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a l'acceptació de la transferència anual entre el Departament de Cultura de
la Generalitat  de Catalunya i  el  Consell  Comarcal  de l'Alt  Empordà per a la gestió de
l'Arxiu Comarcal de l'Alt Empordà (any 2018)

Fets

Atès  que  la  Llei  10/2001,  de  13  de  juliol,  d’arxius  i  gestió  de  documents,  en  la  seva

disposició addicional quarta disposa que la Generalitat de Catalunya ha de transferir als

consells comarcals els mitjans i recursos per a la gestió dels arxius comarcals en termes

equivalents  a  les  transferències  que  ja  s’efectuen  en  virtut  de  les  delegacions  de

competències sobre arxius acordades en execució del Decret 208/1989, de l’1 d’agost, de

delegació de competències en matèria de cultura a les comarques.

Atès que en data 29 de novembre de 2013 el Departament de Cultura de la Generalitat, el

Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Figueres van subscriure el conveni

per a la gestió de l’Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà.

Atès que en el pacte sisè del conveni esmentat en el punt anterior es preveu la signatura de

convenis  anuals  específics  en  els  quals  es  concretarà  l’aportació  econòmica  del

Departament de Cultura de la Generalitat al Consell Comarcal de l’Alt Empordà destinada

a la gestió de l’Arxiu Comarcal.

Atès que el Departament de Cultura ha tramès la resolució de pagament per a l’exercici de

2018,  en  el  qual  s’estableix  una  aportació  de  trenta  mil  euros  (30.000,00  €)  per  al

funcionament de l’Arxiu Comarcal.

Vist  l’informe  tècnic  favorable  del  tècnic  d’arxiu  pel  qual  es  proposa  l’acceptació  de

l’esmentada resolució de pagament.

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 20/2015, de 29 de juliol, de modificació de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius

i documents.

• Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i gestió de documents.

• Decret 208/1989, de l’1 d’agost, de delegació de competències en matèria de cultura a

les comarques.

Per tot això, el conseller delegat de l'Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà, proposa a la Junta

de Govern, l'adopció del següent

ACORD

Primer.- Aprovar l’acceptació de la resolució de pagament de la Generalitat de Catalunya,

mitjançant el Departament de Cultura, en relació a la transferència anual per a la gestió de

l’Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà corresponent a l’any 2018, i per un import de trenta mil

euros (30.000,00 €).

Segon.-  Facultar  indistintament  a  la  presidenta,  al  gerent i  a  la  directora  de  l’Arxiu

Comarcal  perquè realitzin tants actes i gestions com calgui per executar el present acord.

Tercer.- Notificar al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i a l’Àrea de

Serveis Econòmics del Consell Comarcal de l’Alt Empordà per al seu coneixement i als

efectes adients.

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

El conseller delegat En dono fe
de l’Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà, El secretari,

Enric Gironella Colomer Francisco Muñoz Cameo



JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient  relatiu  a  la  contractació  del  servei  de  gestió  del  Centre  d'Acció  Educativa
l'Albera (CRAE).- Pròrroga.-

"Fets

La Junta de Govern, en sessió de data 13 de gener de 2015, va adjudicar el contracte del
servei de gestió del Centre Residencial d’Acció Educativa l’Albera a favor de la  Societat
Cooperativa SUARA SERVEIS SCCL, amb CIF núm. F-17444225, pel preu de 113,21€
menor/dia, IVA exempt.
 
El contracte es va formalitzar en data 27 de gener de 2015 i la seva durada era de quatre
anys, amb efectes a 1 de febrer de 2015,  i  amb possibilitat  de dues pròrrogues anuals,
d'acord  amb  allò  establert  a  la  clàusula  sisena  del  plec  de  clàusules  administratives
particulars.

En data 31 de gener de 2019 finalitza el termini d'execució del contracte

La directora de l’àrea de Benestar, en data 28 de gener de 2019, ha emès informe en el qual
proposa la pròrroga contractual prenent com a base la prestació satisfactòria dels serveis
objecte del contracte.

Fonaments de dret

• Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general
de la Llei de contractes de les Administracions públiques (RGLCAP), modificat pel
Reial Decret 773/2015, de 28 d'agost.

• Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, que desenvolupa parcialment la Llei 30/2007
• Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós

de la Llei de Contractes del Sector Públic.

Per tot això, el conseller de l’àrea de Benestar proposa a la Junta de Govern l'adopció del
següent

ACORD



Primer.  -   Convalidar la pròrroga del contracte del servei de gestió del Centre Residencial
d’Acció  Educativa  l’Albera  (CRAE)  subscrit  amb  la  Societat  Cooperativa  SUARA
SERVEIS SCCL en els seus propis termes i pel termini d’un any, de manera que els efectes
administratius i econòmics d’aquesta seran des de l’1 de febrer de 2019 fins al 31 de gener
de 2020.

Segon.  -    Autoritzar i disposar una  despesa  màxima  de 604.994,24€, IVA exempt, per a
l’exercici 2019, amb càrrec a la partida 40.2312.22799 del pressupost. I per a l’exercici
2020,  una despesa màxima de 56.152,16€, IVA exempt, condicionada a l’existència de
crèdit adequat i suficient al corresponent pressupost.

Tercer.- Donar-ne trasllat a l'interessat, així com també a l'àrea administrativa d'Intervenció
de Fons d'aquest Consell Comarcal per al seu coneixement i als efectes adients.

Quart.- Autoritzar  indistintament  el  president  i  el  gerent  perquè  realitzin  tants  actes  i
gestions com calguin per a l'execució del present acord.

RECURSOS
Contra aquest acord, que és immediatament executiu i posa fi a la via administrativa, es
podran interposar els recursos següents:
a) El contenciós administratiu davant el Jutjat Contenció Administratiu de Girona en el
termini de dos mesos comptats a partir del dia següent al de la recepció de la notificació de
l'acord  (l'article  46  de  la  Llei  29/1998,  de  13  de  juliol,  reguladora  de  la  jurisdicció
contenciosa administrativa.
b) Alternativament, i de forma potestativa, es port interposar recurs especial en matèria de
contractació davant  l'Òrgan Administratiu  de Recursos  Contractuals  de Catalunya en el
termini de quinze dies hàbils a comptar des del dia següent al de la remissió de la seva
notificació. La data de remissió és la que consta en el registre de sortida.

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

El conseller delegat de l'àrea de Benestar,

Intervingut i conforme, En dono fe,
L'Interventor, El Secretari,

Ernest Ruiz i Garcia  Francisco Muñoz Cameo



JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient  relatiu a la contractació del  servei  de coordinació i  monitoratge de transport
escolar.- Successió del contractista.-

Fets

Per acord de la Junta de Govern de data 21 de març de 2017 es va adjudicar el contracte del

servei de coordinació i monitoratge de transport escolar a favor de l’empresa SERUNION

SA, amb CIF A-59376574.

El contracte es va formalitzar en data 18 d’abril de 2017 i el seu termini d’execució era de

des del dia 18 d’abril de 2017 fins al final del curs 2017/2018, amb possibilitat de pròrroga

per al curs 2018/2019.

La Junta de Govern, en sessió de data 22 de maig de 2018, va acordar la pròrroga del

contracte per al curs 2018/2019

Mitjançant  escrit  amb  registre  d’entrada  2019/1331  de  data  04.02.2019  l’empresa

SERUNION SAU comunica que ha portat a terme una operació de segregació societària en

la modalitat d’escissió de patrimoni vinculat a la seva activitat a Catalunya, mitjançant la

qual  ha  transferit  una   unitat  econòmica  a  una  altra  societat  beneficiària  anomenada

SERUNION ALIMENTACIÓ SALUDABLE SLU, la qual se succeeix a SERUNION SAU

en la posició jurídica que ostenta i se subroga en tots el drets i obligacions derivades del

contracte   del  servei  de  coordinació  i  monitoratge  de  transport   escolar.  Així  mateix,

manifesta  que  SERUNION  SAU  respon  solidàriament  de  l’execució  del  contracte  i

sol.licita  que  es  tingui  per  efectuada  la  successió  del  contractista  en  la  mercantil

SERUNION  ALIMENTACIÓ  SALUDABLE  SLU  amb  efectes  des  de  la  data  de

l’assentament de presentació a la inscripció en el Registre Mercantil de Barcelona el dia 2

de juliol de 2018.

S’ha incorporat a l’expedient l’escriptura d’escissió per segregació atorgada a Barcelona, a

2 de juliol de 2108, davant el notari   Angelo Jesús Carretero Ramírez, amb número de

protocol 913.



Fonaments de dret

1. RDL 3/2011, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector

públic (TRLCSP).

2. Art.  9.2  del  Decret  Llei  3/2016,  de  31  de  maig,  de  mesures  en  matèria  de

contractació pública

Per tot això, la consellera delegada de l'Àrea d’Ensenyament  proposa a la Junta de Govern,

l'adopció del següent

ACORD

Primer.  -   Donar-se  per  assabentada  de  la  successió  de  l’empresa  SERUNION

ALIMENTACION SALUDABLE SLU, amb NIF B66956988,  a l’empresa SERUNION

SAU, amb NIF A-59376574. en el contracte subscrit amb el Consell  Comarcal per a la

prestació del servei de coordinació i monitoratge de transport escolar.

Segon.  -   Procedir a la modificació del contracte atès que hi ha hagut una novació subjectiva

pel  que  fa  al  contractista,  subrogant-se  l’empresa   SERUNION  ALIMENTACION

SALUDABLE SLU en els  drets  i  les  obligacions derivades del  contracte  adjudicat  pel

Consell Comarcal a favor de l’empresa  SERUNION SAU.

Tercer.- Donar  trasllat  del  present  acord  a  l’àrea  de  serveis  econòmics  als  efectes

corresponents.

RECURSOS

Contra aquest acord, que és immediatament executiu i posa fi a la via administrativa, es
podran interposar els recursos següents:

- El de reposició amb caràcter potestatiu davant l'òrgan que hagi dictat l'acord recorregut
en  el  termini  d'un  mes  comptat  a  partir  del  dia  següent  al  de  la  recepció  d'aquesta
notificació.
Transcorregut el termini d'un mes, comptat des del dia següent al de la seva interposició,
sense notificar-ne la seva resolució, el recurs potestatiu de reposició s'entendrà desestimat
per  silenci  administratiu  negatiu,  acabada  la  via  administrativa  i  expedita  la  via
contenciosa administrativa. Si  s'ha formulat el recurs de reposició potestatiu, el  recurs
contenciós administratiu s'haurà d'interposar en el termini de dos mesos a comptar des de
l’endemà de la recepció de la notificació de la desestimació, quan aquesta sigui formulada



de forma expressa, o en el termini de sis mesos a comptar de l’endemà del dia en què el
referit recurs de reposició s’hagi d’entendre desestimat de forma presumpta.
-  Recurs  contenciós  administratiu  davant  els  jutjats  contenciosos  administratius  de  la
Província de Girona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la
recepció d’aquesta notificació."

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

La consellera delegada de l'àrea  El Secretari,
d’Ensenyament

Sònia Martínez Juli Francisco L. 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 Garrigàs.

Fets

Els ajuntaments son els titulars de les competències de recollida selectiva de les fraccions
d'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 Garrigàs,  en sessió plenària del  8 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 qué 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 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 Garrigàs.

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  Garrigàs  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,
El Secretari,
Francisco Luis Muñoz Cameo



JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient  relatiu  a  la  sol·licitud  de  subvenció  a  l’AOC  en  matèria  d’administració
electrònica per part dels consells comarcals de Catalunya.- 

Fets

Atès  que  el  Consorci  AOC,  en  el  desplegament  de  la  seva  actuació  ha  constatat  que
l'activitat dels municipis, especialment d'aquells de menor capacitat econòmica i degestió,
en  relació  als  projectes  de  millora  de  la  prestació  dels  serveis  públics  mitjançantla
utilització de les tecnologies de la informació i les comunicacions depèn, en bona mesura
de la prestació o no per part del consell comarcal d'un servei d'assistència als municipis en
aquesta  matèria.  Per  aquest  motiu  s'ha  considerat  adient  subvencionar  els  consells
comarcals per tal de potenciar el suport als ajuntaments en la millora de la gestió interna i la
prestació  de  serveis  als  ciutadans  mitjançant  la  utilització  de  les  tecnologies  de  la
informació i les comunicacions, i participar en la difusió i implementació dels projectes del
Consorci AOC en el territori.

Atès que el 29 de novembre de 2018, es va publicar en el DOGC núm 7758, la Resolució
de  23  de  novembre  de  2018,  per  la  qual  es  dona  publicitat  a  l'acord  de  la  Comissió
Executiva del Consorci AOC pel qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions
per a l'assoliment de determinats objectius en matèria d'administració electrònica per part
dels consells comarcals de Catalunya.

Atès que el 8 de gener de 2019 es va publicar en el DOGC núm 7783 , la Resolució de 21
de desembre de 2018, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2018 per a l'atorgament
de  subvencions  per  a  l'assoliment  de  determinats  objectius  en  matèria  d'administració
electrònica per part del s consell comarcals de Catalunya (ref. BDNS 4330332).

L'import màxim que es pot atorgar a cadascuna de les persones sol·licitants és el resultat
d'aplicar la formula següent:

11.900,-€ + (180,70,-€ x N) ( N= nombre de municipis menors de 20.000 habitants del
territori del Consell Comarcal).

El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies a comptar de l'endemà de la seva
publicació.

Vist l’informe favorables del tècnic de l'àrea d'informàtica.



Fonaments de dret

• Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL)
• Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
• Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions
Públiques.
•  Llei  26/2010,  de  3  d'agost,  de  Règim  Jurídic  i  Procediment  de  les  Administracions
Públiques de Catalunya.
• Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de
l'organització comarcal de Catalunya.
•  Decret  Legislatiu  2/2003,  de  28  d'abril,  pel  qual  s'aprova  el  Text  Refós  de  la  Llei
municipal i règim local de Catalunya.
• Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
• Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003
general de subvencions
• Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern

RESOLUCIÓ

Per tant resolc:

Primer.-  Aprovar  la  sol·licitud  de  subvenció  del  Consorci  Administració  Oberta  de
Catalunya, per l'assoliment de determinats objectius en matèria d'administració electrònica
per part dels consells comarcals de Catalunya.

Segon.- Tramitar la corresponen sol·licitud a través de la plataforma EACAT.

Tercer.- Sotmetre aquesta resolució a ratificació de la Junta de Govern en la propera sessió
que tingui lloc.

RECURSOS
“Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, s’haurà d'interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona en el termini
de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.
Alternativament i amb caràcter previ, es pot efectuar un requeriment davant l’òrgan que
l'ha dictada en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent a la recepció
d'aquesta notificació, en els termes que s'indiquen a l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.”

Figueres, a la data de la signatura electrònica.
Presidenta del CCAE El Secretari,
En dono fe
Montse Mindan Francisco Muñoz Cameo



JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a la concessió d'una subvenció al Consell Esportiu de l'Alt Empordà per
desenvolupar activitats de foment i promoció de l'esport a la comarca de l'Alt Empordà per
a l'any 2019.

"Fets

Atès  que  En data  28  de  gener  de  2019 (RE:  2019/1002),  el  Consell  Esportiu  de  l'Alt

Empordà, sol·licita una subvenció de 20.000,00 €, en concepte del desenvolupament del

projecte anual d'activitats esportives de l'Alt Empordà per a l'any 2019.

Atès que el Ple del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, en sessió ordinària de data 27 de

novembre de 2018 acorda l’aprovació del Pressupost general de la Corporació, així com les

Bases d’Execució del mateix, que s’ha publicat al Butlletí Oficial de la Província de Girona

núm. 4, de 7 de gener de 2019.

El Pressupost de la Corporació per a l’any 2019, preveu la següent subvenció nominativa:

Objectiu estratègic Projecte Anual Activitats Esportives

Beneficiari Consell Esportiu de l'Alt Empordà

Import màxim 20.000,00 €

Aplicació pressupostària 60.3401.48000

Amb la finalitat de regular la subvenció sol·licitada s’ha redactat un conveni, el qual consta

a l’expedient.

El Tècnic de l’àrea ha informat favorablement la concessió de la subvenció sol·licitada i el

conveni que la regula.

Fonaments de dret



• Primer.-   Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions  (LGS) i el reglament

que la desplega aprovat pel Real Decret 887/2006 de 21 de juliol (RLGS).

• Segon.-   Bases d'execució del pressupost general per a l'exercici 2019, aprovades pel Ple

del Consell Comarcal en data 27 de novembre de 2018.

Per tot això, el conseller  delegat de l'Àrea de Joventut  i  Esports proposa a la Junta de

Govern, l'adopció del següent

ACORD

Primer.- Concedir  al  Consell  Esportiu  de  l'Alt  Empordà,  CIF  núm.  G-17073131,  una

subvenció  de  20.000,00  euros,  per  tal  de  desenvolupar  el  projecte  anual  d'activitats

esportives de l'Alt Empordà per a l'any 2019.

Segon.- Aprovar  el  conveni  regulador  que  consta  a  l'expedient  pel  qual  es  regirà  la

subvenció concedida.

Tercer.- Autoritzar la despesa de 20.000,00 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària

60.3401.48000 amb el títol “Subvenció Consell Esportiu de l'Alt Empordà”, que figura al

pressupost del Consell Comarcal de l'Alt Empordà per a l'exercici de 2019.

Quart.- Informar  a  l'interessat  que,  el  Consell  Comarcal  de  l'Alt  Empordà  publicarà

l'atorgament  d'aquesta  subvenció en els  termes i  en els  mitjans que preveuen les  bases

reguladores recollides a les bases d'execució del pressupost i en el conveni adjunt.

Cinquè.- Donar-ne coneixement al Consell Esportiu de l'Alt Empordà, així com a les àrees

administratives  d’Intervenció de Fons i  Joventut  d’aquest  Consell  Comarcal  als  efectes

adients."

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

El conseller delegat de l'àrea de Joventut i Esports,

Intervingut i conforme,  En dono fe,
L'Interventor, El Secretari,

Ernest Ruiz i Garcia Francisco Muñoz Cameo


