
 
R/N:10/HV/xc (Núm. Exp:2021/449) 
 
 
JUNTA DE GOVERN 
 
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN 
 
Identificació de l’expedient 
 

Expedient relatiu a l'aprovació del projecte bàsic i executiu de construcció d'una passarel·la 
metàl·lica al Centre de Tractament de Residus de l'Alt Empordà. 

 
Fets 
 

1- En data 14 de maig de 2019 la Junta de govern del Consell Comarcal de l'Alt Empordà va 
aprovar la sol·licitud de subvenció a l'Agència de residus de Catalunya per a construir la fase 
2 del Centre de tractament de residus. Aquest acord va ser ratificat pel Ple del Consell Comarcal 
en data 24 de setembre de 2019. 

2- L’Agència de Residus de Catalunya va resoldre, en data 21 de setembre de 2020 
l’atorgament d’una subvenció directa al Consell Comarcal de l’Alt Empordà per a finançar el 
100% de les actuacions complementàries del Centre de tractament de residus. El termini 
d’execució de les actuacions finalitzarà com a màxim el 31 d’octubre de 2023 i el termini de 
justificació finalitzarà el 31 de desembre del 2023. 

3- Entre les instal·lacions que formen part del CTR Alt Empordà i que estan incloses a la 
subvenció hi trobem les corresponents al projecte Fase 2 del CTR i que són: 

• Centre de gestió de la xarxa de deixalleries: inclou deixalleria comarcal, nau de residus 
especials, taller de reutilització de residus. 

• Edifici de serveis per a l'administració de les instal·lacions del centre de tractament de 
residus i la seva coordinació així com la comunicació relacionada amb temàtiques 
ambientals relacionades. 

• Altres instal·lacions i subministraments annexes entre les quals hi ha una millora de 
la passarel·la del circuit de vistes al CTR. 

A l’actual planta de pre-tractament de la fracció resta hi ha una passarel·la de visites que 
permet veure part de les instal·lacions i només està pensat per veure les plantes de residus. 



 
4- Un cop acabada l’ampliació de l’abocador comarcal, la fase 5.1, s’han de plantejar nous 
circuits de visites segurs que permetin veure totes les instal·lacions del complex i el procés 
complert de tractament de residus. 

5-  Per fer-ho possible es planteja un allargament de la passarel·la de visites a l’interior de la 
planta de pre-tractament que permeti una sortida per l’altre costat de la planta i així un circuit 
circular passant pel davant de l’abocador controlat i la deixalleria fins arribar al punt de sortida. 

6- En data 30 de novembre de 2018 el senyor David Vilà Pagès, Enginyer Tècnic Industrial, va 
elaborar el projecte bàsic i executiu de construcció de la passarel·la metàl·lica al Centre de 
Tractament de Residus (CTR) amb un pressupost total de 100.822,92 € (iva inclós). 

7- Amb caràcter previ a l’adjudicació del contracte d’obres, es requereix l’elaboració, 
supervisió, aprovació i replanteig del corresponent projecte, de conformitat amb allò previst a 
l’article 231 de la Contractes del Sector Públic 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic 

8- 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. 

9.- En data 6 d'abril de 2021 la tècnica de l'àrea de Medi Ambient va emetre informe favorable 
a l'aprovació del projecte  bàsic i executiu de construcció d'una passarel·la metàl·lica al Centre 
de Tractament de Residus de l'Alt Empordà. 

 
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 40/2015, de 1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. 

• Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya (LRJPAPC). 

• Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 

Per tot això, la consellera delegada de l'Àrea de Medi Ambient, proposa a la Junta de Govern, 
l'adopció del següent 

 
ACORD 
 



 
Primer.-Aprovar inicialment el projecte bàsic i executiu de construcció d'una passarel·la 
metàl·lica al Centre de Tractament de Residus de l'Alt Empordà redactat en data 30 de 
novembre de 2018 per l’enginyer David Vilà Pagès i Batlle, per un pressupost d'execució per 
contracte per import total de 100.822,92 € (iva inclós), amb el benentès que, si durant el 
període d’informació pública no es presentessin al·legacions, quedarà definitivament aprovat 
sense necessitat de posterior acord. 
 
Segon.- Sotmetre el citat projecte al tràmit d’informació pública per un termini de 30 dies 
hàbils, mitjançant la publicació d’anuncis al BOP, al DOGC, a fi de que qualsevol persona 
interessada pugui presentar les al·legacions que consideri oportunes. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Pedret i Marzà per al seu coneixement i als 
efectes adients. 
 
Quart.- Publicar aquest acord al tauler electrònic del Consell Comarcal de l'Alt Empordà. 
 
 
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. 
 
La consellera delegada de l'àrea de Medi Ambient, 
 
 
 
En dono fe, 
La Secretaria, 
 
 
 
Cristina Pou Molinet 



 
R/N:10/HV/xc (Núm. Exp:2021/162) 
 
JUNTA DE GOVERN 
 
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN 
 

Identificació de l’expedient 

 

Aprovar les bases de la convocatòria del Concurs de Decoració informativa i creativa de 
contenidors de selectiva (paper i cartró, envasos lleugers i orgànica).per a l'any 2021. 

 

Fets 

 

1- En data 26 de gener de 2021 el Ple del Consell Comarcal va aprovar el nou programa 
d’educació ambiental de la comarca ECO-COMPETENTS. 

2- El programa ECO-COMPETENTS té previst en la seva fase inicial de presentació a les escoles 
un CONCURS DE DECORACIÓ INFORMATIVA I CREATIVA de contenidors de selectiva (paper i 
cartró, envasos lleugers i orgànica). 

3.- El Ple del Consell Comarcal en data 23 de febrer de 2021 va aprovar inicialment les bases 
generals que han de regir el Concurs de decoració informativa i creativa de bujols per a l’any 
2021. Aquestes bases han estat publicades al BOP núm. 1791 de 11 de març de 2021 i al 
DOGC núm. 8366 de 16 de març de 2021. 

4.- Que un cop finalitzat el termini d’exposició publica de les bases del concurs es pot tramitar 
l’aprovació de la convocatòria del concurs a través d’un acord de Junta de Govern. 

5.- L'objecte del concurs és recollir les millors propostes de disseny de suports gràfics (cartells 
adhesius, plafons, etc.) relacionats amb la informació dels residus que es dipositen a cada 
contenidor i la decoració dels mateixos cubells per a fomentar la seva utilització. Atès que es 
tracta d’un concurs, s’atorgarà un premi en espècie als centres guanyadors del concurs 
comarcal de decoració informativa de contenidors de recollida selectiva. Hi podran participar 
tots els centres educatius de l’Alt Empordà, amb una participació per centre. 

6- El centre escolar que participi haurà de presentar: 

 
- una fotografia de cadascun dels contenidors de 120 litres de recollida selectiva un cop 

ja decorats. En total 3 fotografies en format imatge. 



 
- Els cartells, plafons, o altres formats realitzats amb la informació elaborada per cada 

contenidor en pdf. 

7.- El termini de presentació de cartells establert per participar finalitza el dia dimecres 12 de 
maig de 2021. No s’admetran treballs presentats fora de termini. 

8.- L’atorgament dels premis als centres guanyadors, i especialment als seus autors, tindrà lloc 
el dia 4 de juny de 2021, a les 13 h, a la seu del Consell Comarcal de l’Alt Empordà. 

9.- En data 8 d’abril de 2021 la tècnica de l’àrea de Medi Ambient va emetre informe favorable 
a l’aprovació de les bases de la convocatòria del Concurs de Decoració informativa i creativa 
de contenidors de selectiva (paper i cartró, envasos lleugers i orgànica). 

 

Fonaments de dret 

 

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

• Bases generals del Concurs de Decoració informativa i creativa de contenidors de selectiva 
(paper i cartró, envasos lleugers i orgànica) aprovades pel Ple del Consell Comarcal en data 
23 de febrer de 2021 

• Llei 38/2003, 17 de novembre, General de Subvencions 

Per tot això, la consellera delegada de l'Àrea de Medi Ambient, proposa a la Junta de Govern, 
l'adopció del següent 

 

ACORD 

 

Primer.-Aprovar les bases de la convocatòria del del Concurs de Decoració informativa i 
creativa de contenidors de selectiva (paper i cartró, envasos lleugers i orgànica) per a l’any 
2021 

Segon.- Trametre la convocatòria a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BNDS) així 
com també tots aquells formularis necessaris per a la seva inclusió en el Butlletí Oficial de la 
Província (BOP). 

Tercer.- Autoritzar la despesa per import de 800,00 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
de despeses 45162122710 que porta el nom de "Recollida selectiva” del pressupost vigent. 



 
Quart.- Facultar indistintament la presidenta, la senyora Sònia Martínez Juli, i el gerent, senyor 
Josep M. Marcé i Company, perquè duguin a terme tants actes  i gestions com calguin per 
executar els presents acords. 

Cinquè.- Donar-ne coneixement a l’Àrea de Serveis Econòmics d’aquest Consell Comarcal als 
efectes adients. 
 

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. 
 
La consellera delegada de l'àrea de Medi Ambient, 
 
 
Anna Palet Vilaplana 
 
 
En dono fe, 
La Secretaria, 
 
 
Cristina Pou Molinet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
R/N:10/HV/xc (Núm. Exp:2021/465) 
 
JUNTA DE GOVERN 
 
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN 
 

Identificació de l’expedient 
 

Expedient relatiu a Acceptar el canvi de beneficiari proposat per l'ajuntament de Pont de Molins 
en relació a la subvenció  atorgada en la Resolució de 13 de desembre de 2019 i al mateix 
temps acceptar la subvenció de l'Agència de Residus de Catalunya (ARC) en el marc de la 
convocatòria de subvencions per a projectes de foment de la recollida selectiva de residus 
municipals TES/1249/2019, de 8 de maig. 

 

Fets 

 

1.- L'Ajuntament de Pont de Molins, en data de 21 de novembre de 2018, sol·licità al CCAE 
assistència tècnica i assessorament per a la implantació del sistema de recollida de residus 
porta a porta. Els serveis tècnics de l'àrea de Medi Ambient del CCAE, en data de 14 d'agost 
de 2020, va trametre a l'Ajuntament l'estudi «Resum estudi econòmic i descripció del servei 
de recollida porta a porta a Pont de Molins». El Ple de l'Ajuntament, en data de 10 de setembre 
de 2020, aprovà el projecte de conveni de delegació de competències per a la recollida de 
residus municipals entre el CCAE i l'Ajuntament de Pont de Molins. 

 

2.- El Ple del Consell Comarcal de l'Alt Empordà va aprovar en data 17 de novembre de 2020 
el Conveni de col·laboració entre el CCAE i l'Ajuntament de Pont de Molins per a la delegació 
de les competències de transport i recollida de residus municipals. 

 

3.- L'alcalde president del municipi de Pont de Molins, en data 1 d'agost de 2019, va aprovar 
el decret relatiu a sol·licitar una subvenció de 7.391,18 euros a l'Agència de Residus de 
Catalunya per a la implantació del servei de recollida selectiva de bioresidus a Pont de Molins, 
en el marc de les bases i convocatòria de les subvencions per a projectes de foment de la 



 
recollida selectiva de residus municipals publicades al DOGC núm. 7873 de 13.5.2019 i núm. 
7905, de 27.6.2019, respectivament. 

 

4.- L'Agència de Residus de Catalunya, en data 13 de desembre de 2019, va resoldre a favor 
de l'Ajuntament de Pont de Molins atorgar la subvenció per a la implantació del servei de 
recollida de bioresidus (exp. ARC026/19/00021), per import de 6.491 euros. 

 

5.- En data 11 del desembre de 2020 l'Ajuntament de Pont de Molins va sol·licitar a l'Agència 
de Residus de Catalunya un canvi de beneficiari de la subvenció a favor del Consell Comarcal 
de l'Alt Empordà en motiu de la delegació de la competència de transport i gestió de residus 
municipals a aquest ens. 

 

6.- En data 23 de març de 2021 l'Agència de Residus de Catalunya notifica al Consell Comarcal 
de l'Alt Empordà l'acceptació d'aquest canvi de beneficiari i va sol·licitar el compromís «en 
virtut del qual s'accepta la subvenció i assumeix tots els drets i obligacions derivades de 
l'atorgament de la subvenció, d'acord amb la Resolució d'atorgament de 13 de desembre de 
2019 i amb les bases de la convocatòria aprovades per la Resolució TES/1249/2019, de 8 de 
maig.». 

 

7.- En data 6 d’abril de 2021 la tècnica de l’àrea de Medi Ambient va emetre informe favorable 
a l’acceptació del canvi de beneficiari de la subvenció atorgada per l’ARC i al mateix temps 
acceptar la subvenció per import de 6.491,00 € 

 

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 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvenciones. 

• Resolució TES/1249/2019, de 8 de maig. 



 
Per tot això, la consellera delegada de l'àrea de Medi Ambient, proposa a la Junta de Govern, 
l'adopció del següent 

 

ACORD 

 

Primer.-Acceptar el canvi de beneficiari proposat per l'ajuntament de Pont de Molins referent 
a la subvenció atorgada per l’Agència de Residus de Catalunya en la Resolució de 13 de 
desembre de 2019 d’acord les bases de la convocatòria aprovades per la Resolució 
TES/1249/2019, de 8 de maig. 

 

Segon.- Acceptar la subvenció atorgada per l'Agència de Residus de Catalunya (ARC) per 
import de 6.491,00 € en el marc de la convocatòria de subvencions per a projectes de foment 
de la recollida selectiva de residus municipals TES/1249/2019, de 8 de maig. 

 

Tercer. Consignar l’import de 6.491,00 € a l’aplicació pressupostària 45.45104 que porta el 
nom de «ARC Subvenció recollida FORM» del pressupost vigent. 

 

Quart.- Facultar indistintament la presidenta, la senyora Sònia Martínez Juli, i el gerent, 
senyor Josep M. Marcé i Company, perquè duguin a terme tants actes i gestions com calguin 
per executar els presents acords. 

 

Cinquè.- Notificar aquest acord a l’ajuntament de Pont de Molins i a l’Agència de Residus de 
Catalunya per al seu coneixement i als efectes adients 
 

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. 
 
La Consellera de l’àrea de Medi Ambient 
 
 
 
Anna Palet Vilaplana 

 

En dono fe, 
La Secretaria, 
 
 
 
Cristina Pou Molinet 
 
 
 
 
 
 



 
R/N:08/JS/rs (Núm. Exp: 2021/476) 
 
JUNTA DE GOVERN 
 
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE GOVERN 
 

Identificació de l’expedient 
 

Expedient relatiu a la concessió d'una subvenció al Consell Esportiu de l'Alt Empordà, amb NIF 
G17073131, per desenvolupar activitats de foment i promoció de l'esport a la comarca de l'Alt 
Empordà per a l'any 2021. 

 

Fets 

 

Atès que en data 26 de març de 2021 (RE: 2021/3334), el Consell Esportiu de l'Alt Empordà, 
amb NIF G17073131, 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 2021. 

 

Atès que el Consell Esportiu de l'Alt Empordà té capacitat jurídica i estructura per tal de 
desenvolupar els diferents programes i activitats de foment i promoció de l'esport que realitza 
el Consell Comarcal. 

 

Atès que amb la finalitat de regular la subvenció sol·licitada s’ha redactat un conveni, el qual 
consta a l’expedient. 

 

Atès que al pressupost del Consell Comarcal de l'Alt Empordà per a l'exercici de 2021 hi figura 
l’aplicació pressupostària 60.3401.48000 amb el títol “Subvenció Consell Esportiu de l'Alt 
Empordà”, amb un crèdit de 20.000,00 euros. 

 

Atès que una vegada concedida la subvenció el Consell Esportiu de l'Alt Empordà haurà de 
desenvolupar els programes i activitats conforme la legislació vigent aplicable en cada cas, 
s'haurà de sotmetre a les comprovacions que pugui efectuar el Consell Comarcal de l'Alt 
Empordà, haurà de fer constar que aquestes activitats i programes han estat subvencionats 



 
pel Consell Comarcal i haurà de lliurar a la finalització de l'exercici una memòria valorada de 
les accions desenvolupades. 

 

Atès que 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 2021, aprovades pel Ple 
del Consell Comarcal en data 24 de novembre de 2020. 

 

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 2021. 

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 2021. 

 

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 de Joventut i Esports d’aquest Consell Comarcal als 
efectes adients. 
 

RECURSOS 

 

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà 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 de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix 
òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia hàbil següent al de la seva 
notificació. 

No obstant això, es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació que es consideri 
oportú en defensa dels seus interessos. 

 

 
Figueres, a la data de la signatura electrònica. 
 
El conseller delegat de l'àrea de l’Àrea de Joventut i Esports, 
 
 
 
 
 
En dono fe, 
La Secretària, 
 
 
Cristina Pou Molinet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
CONVENI REGULADOR DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA AL CONSELL ESPORTIU DE 
L’ALT EMPORDÀ 

 

Figueres, a la data de la signatura. 

 

REUNITS 

 

D'una part, 

 

La il·lustríssima Senyora SÒNIA MARTÍNEZ I JULI, presidenta del Consell Comarcal de l’Alt 
Empordà (CCAE), amb NIF P6700008C, actuant d’acord amb l’article 13.1.a del Decret 
Legislatiu 4/2003 de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei sobre 
l’organització comarcal de Catalunya, i facultada per la signatura del present Conveni en virtut 
de l’acord del Ple de la corporació de data 31 de juliol de 2018; assistida per la secretària de 
la corporació, la Sra. Cristina Pou i Molinet. 

 

De l'altra, 

 

El Senyor ALFONS VILA CUADRADO, en qualitat de president del Consell Esportiu de l’Alt 
Empordà, amb NIF G17073131. 

 

En endavant, el Consell Esportiu de l’Alt Empordà i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, 
podran ser referits individualment com una “Part” i, conjuntament, com les “Parts”. 

 

Ambdues Parts intervenen en virtut dels seus respectius càrrecs i en l’exercici de les facultats 
que tenen conferides per poder convenir i obligar-se en nom de les organitzacions que 
representen i, en virtut del nomenament exprés, es reconeixen mútua i recíprocament la 
capacitat legal necessària per a la formalització d’aquest conveni. 

 

 



 
MANIFESTEN 

 

I. Que el CONSELL ESPORTIU DE L’ALT EMPORDÀ, és una entitat privada amb 
personalitat jurídica i domicili a Catalunya, integrada per persones físiques o 
jurídiques, amb estructura per tal de desenvolupar els diferents programes i activitats 
de foment i promoció de l’esport que realitza el Consell Comarcal. 

II. Que el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, dins de l’àmbit de les seves competències, 
està interessat en col·laborar amb la finalitat de desenvolupar, fomentar i practicar 
l’activitat física o poliesportiva sense cap afany de lucre. 

III. Que el Ple del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, en sessió ordinària de data 24 de 
novembre de 2020 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. 251, de 31 de desembre de 2020 i aquest té prevista nominativament 
la partida 60.3401.48000, amb títol “Subvenció Consell Esportiu de l’Alt Empordà”. 

Que de comú acord, ambdues parts convenen la subscripció del present conveni com a 
instrument canalitzador de la subvenció prevista a l’antecedent anterior, la qual es regirà  amb 
subjecció a les següents   

 

PACTES 

 

Primer. Objecte i naturalesa jurídica 

 

L’objecte d’aquest conveni és regular la subvenció descrita als antecedents, i que tindrà un 
import de 20.000,00 €, realitzarà l’activitat de desenvolupar el projecte anual d’activitats 
esportives de l’Alt Empordà, d’acord amb la Memòria explicativa que s’adjunta, amb un 
pressupost de despesa de 40.000,00 €, i segons la següent legislació: 

 

L’article 40, de la Llei de l’esport 

“Correspon a les comarques, com a entitats locals supramunicipals: 

1. Promoure i difondre l’activitat física i l’esport en el territori respectiu. 

2. Coordinar la utilització de les instal·lacions esportives públiques d’ús comarcal. 



 
3. Cooperar amb els municipis i amb les entitats esportives en la promoció de l’activitat 

física i l’esport. 

4. Construir, ampliar i millorar instal·lacions esportives d’interès comarcal. 

5. Subministrar els elements necessaris per a establir les determinacions del Pla director 
d’instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya, els quals han de referir-se, com 
a mínim, l’estimació dels recursos disponibles i a les necessitats i els dèficits de l’àmbit 
territorial corresponent. 

6. Participar en l’elaboració i l’execució dels programes de la Generalitat que tenen per 
objecte de finançar la construcció, l’ampliació i la millora d’instal·lacions esportives, 
dels quals són beneficiaris els ens locals” 

 

El decret 267/1990 de 8 d’octubre de regulació de consells esportius atribueix a aquestes 
agrupacions esportives entre d’altres funcions les següents: 

1. Assessorar els ajuntaments i consells comarcals i també els clubs, les escoles i altres 
entitats esportives de la seva demarcació, en l’activitat esportiva a càrrec seu, i si 
s’escau, col·laborar en la seva execució. 

2. Col·laborar amb les administracions i les entitats titulars per tal d’impulsar la millor 
utilització de les instal·lacions esportives de la comarca o àmbit territorial 
corresponent. 

3. Executar les activitats esportives que puguin encomanar els òrgans esportius de la 
Generalitat de Catalunya, els ajuntaments i els consells comarcals i altres entitats 
públiques o privades competents, d’acord amb els convenis que puguin establir-se. 

 

L’esmentat decret preveu en el seu capítol 3, article 20.2 també el següent: 

“Els consells esportius tindran el suport de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Secretaria 
General de l’Esport, dels consells comarcals i dels ajuntaments del seu territori. També podran 
tenir el suport d’altres entitats, amb què aquest es pugui establir per conveni, per a la 
consecució de les finalitats esportives previstes i l’execució dels programes aprovats o 
recomanats pels òrgans esportius de la Generalitat.” 

 

Segon. Competència 

D’acord amb allò establert al primer pacte, la competència en la que es fonamenta l’actuació 
duta a terme per les Parts s’engloba dins de l’àmbit competencial de les mateixes. 



 
Tercer. Actuacions que conformen l’objecte del Conveni 

Els beneficiaris de les subvencions assumeixen les obligacions que estableix l’article 14 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i, específicament, les següents: 

a) Realitzar l’activitat objecte de la subvenció en el període establert. 

b) Justificar la realització de l’activitat davant el CCAE en els termes previstos. 

c) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que corresponguin al CCAE i a les de 
control financer que corresponguin a la intervenció general de la Corporació, a la 
Sindicatura de comptes o  d’altres òrgans competents. 

d) Comunicar al CCAE l’obtenció d’altres subvencions, ajuts i ingressos o recursos que 
financi'n les activitats subvencionades. 

e) Disposar dels comptes anuals aprovats, d’acord amb la legislació que, en cada cas, li 
sigui d’aplicació al beneficiari. 

f) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, que puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control. 

g) Fer constar expressament el suport econòmic del CCAE en qualsevol actuació de 
difusió i publicitat de l’activitat subvencionada. 

h) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable. 

 

Quart. Obligacions de les Parts 

Per a l’assoliment dels objectius del Conveni, les Parts es comprometen a cooperar, assumint 
les següents obligacions: 

Obligacions del CCAE: 

Sens perjudici d’altres obligacions previstes en el cos del present Conveni, el CCAE assumeix 
les següents: 

1. Promoure i difondre l’activitat física i l’esport en el territori respectiu. 

2. Coordinar la utilització de les instal·lacions esportives públiques d’ús comarcal. 

3. Cooperar amb els municipis i amb les entitats esportives en la promoció de l’activitat 
física i l’esport. 

4. Construir, ampliar i millorar instal·lacions esportives d’interès comarcal. 



 
5. Subministrar els elements necessaris per a establir les determinacions del Pla director 

d’instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya, els quals han de referir-se, com 
a mínim,  l’estimació dels recursos disponibles i a les necessitats i els dèficits de l’àmbit 
territorial corresponent. 

6. Participar en l’elaboració i l’execució dels programes de la Generalitat que tenen per 
objecte de finançar la construcció, l’ampliació i la millora d’instal·lacions esportives, 
dels quals són beneficiaris els ens locals”. 

Obligacions del Consell Esportiu de l’Alt Empordà: 

Sens perjudici d’altres obligacions previstes en el cos del present Conveni, el Consell Esportiu 
de l’Alt Empordà assumeix les següents: 

1. Assessorar els ajuntaments i consells comarcals i també els clubs, les escoles i altres 
entitats esportives de la seva demarcació, en l’activitat esportiva a càrrec seu, i si 
s’escau, col·laborar en la seva execució. 

2. Col·laborar amb les administracions i les entitats titulars per tal d’impulsar la millor 
utilització de les instal·lacions esportives de la comarca o àmbit territorial 
corresponent. 

3. Executar les activitats esportives que puguin encomanar els òrgans esportius de la 
Generalitat de Catalunya, els ajuntaments i els consells comarcals i altres entitats 
públiques o privades competents, d’acord amb els convenis que puguin establir-se. 

4. Realitzar l’activitat objecte de la subvenció en el període establert. 

5. Justificar la realització de l’activitat davant el CCAE en els termes previstos. 

6. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que corresponguin al CCAE i a les de 
control financer que corresponguin a la intervenció general de la Corporació, a la 
Sindicatura de comptes o  d’altres òrgans competents. 

7. Comunicar al CCAE l’obtenció d’altres subvencions, ajuts i ingressos o recursos que 
financi'n les activitats subvencionades. 

8. Disposar dels comptes anuals aprovats, d’acord amb la legislació que, en cada cas, li 
sigui d’aplicació al beneficiari. 

9. Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, que puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control. 

10. Fer constar expressament el suport econòmic del CCAE en qualsevol actuació de 
difusió i publicitat de l’activitat subvencionada. 



 
11. Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable. 

 

Cinquè. Aplicació pressupostaria 

Les obligacions econòmiques derivades de l’aplicació del present Conveni en l'exercici en curs 
es carregaran a la partida pressupostària 60.3401.48000, amb títol “Subvenció Consell 
Esportiu de l’Alt Empordà”. 

La despesa corresponent a cada un dels següents exercicis en que es mantingui en vigor el 
present Conveni queda condicionada a l’existència del corresponent crèdit adequat o suficient. 

 

Sisè.- Despeses subvencionables 

Es consideren despeses subvencionables aquelles que de manera indubtable responguin a la 
naturalesa de l’activitat subvencionada, d’acord amb allò que estableixen les bases d'execució 
del pressupost vigent o acord de concessió, siguin estrictament necessàries i es realitzin en el 
termini establert. 

En cap cas el cost de l'adquisició de les despeses subvencionables pot ser superior al valor 
normal de mercat. 

Quan s'imputin despeses de personal caldrà acompanyar dins la memòria una explicació de 
les tasques de cada persona relacionada, i la seva relació amb l'activitat subvencionada, 
detallant el percentatge que s'hi imputi en el cas de tenir una dedicació parcial 

No seran subvencionables les activitats amb caràcter lucratiu, ni les despeses destinades a 
inversions ni, en general, les que no estiguin relacionades inequívocament amb l’acció 
subvencionada. En tot cas, no són subvencionables els interessos deutors dels comptes 
bancaris, els interessos, recàrrecs i sancions administratius, les begudes alcohòliques, els 
impostos indirectes si aquests són recuperables, ni les despeses destinades a inversions, llevat 
que així s’estableixi en les respectives bases d'execució del pressupost. Tampoc són 
subvencionables les despeses on el proveïdor tingui vinculació amb el sol·licitant segons els 
supòsits establerts a l'apartat 2 de l'article 68 del RLGS i en general els supòsits que determina 
la normativa mercantil i tributària aplicable. 

Quan l’import de la despesa subvencionable superi les quanties establertes en la Llei de 
contractes del sector públic, per al contracte menor, el beneficiari haurà de sol·licitar com a 
mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contractació del compromís 
per l'obra, la prestació del servei o el lliurament del bé, tret que per les característiques 
especials del contracte no existeixi en el mercat un nombre suficient d’entitats que el realitzin, 
o tret que la despesa s’hagi efectuat anteriorment a la sol·licitud de subvenció. L'elecció entre 



 
les ofertes presentades, que haurien d'aportar-se en la justificació, o bé en la sol·licitud de 
subvenció, es farà conforme a criteris d'eficiència i economia. Quan l'elecció no recaigui en la 
proposta econòmica més avantatjosa, s'haurà de justificar expressament en una memòria. 

 

Setè. Seguiment, vigilància i control 

Per al seguiment, vigilància i control de l'execució del conveni es crea una Comissió de 
seguiment, que tindrà per finalitat vetllar pel compliment dels objectius del present conveni, 
efectuar un seguiment efectiu del grau de compliment dels objectius i dels compromisos 
adquirits per cadascuna de les Parts, així com resoldre els dubtes i/o discrepàncies que puguin 
sorgir en l’aplicació, la interpretació i el compliment d'aquest Conveni. 

El seguiment del present Conveni i dels compromisos adquirits per les parts signants serà 
exercit per tres tècnics de l'Àrea de Joventut del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, que seran 
el punt de contacte amb el Consell Esportiu de l’Alt Empordà i l'encarregat de resoldre els 
problemes d'interpretació i compliment relacionats amb el present Conveni. 

Aquesta comissió es reunirà com a mínim dues vegades l’any i es regirà pel que estableix la 
Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques 
de Catalunya. 

La Comissió serà l’encarregada de la coordinació i gestió del present Conveni als efectes d’allò 
establert a l’article 110 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les 
administracions públiques de Catalunya . 

 

Vuitè. Vigència del conveni 

La vigència del conveni s’iniciarà el dia de la seva signatura i finalitzarà el dia 31 de desembre 
de 2021. 

 

Novè. Import i forma de pagament. 

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà es compromet a col·laborar econòmicament amb el 
beneficiari de la subvenció perquè pugui acomplir l’objecte d’aquest conveni, mitjançant 
l’aportació econòmica de 20.000,00 €, que representa un 50% del pressupost de despesa de 
l’activitat. 

El pagament de la subvenció es realitzarà en dos pagaments. Un primer pagament anticipat 
del 50% del total un cop signat el conveni. I un segon pagament del 50% restant, una vegada 



 
justificada la realització total de l’activitat subvencionada, d’acord amb el que preveu la 
clàusula cinquena del present conveni. 

Les subvencions seran compatibles amb qualsevol altra subvenció concedida per altres 
administracions o ens públic o privat, sempre i quan no se superi el cost del projecte 
subvencionat. 

 

Desè.- Justificació 

Un cop realitzat el projecte o activitat, el beneficiari haurà de justificar davant l’àrea gestora 
que l’import de la subvenció s’ha destinat a les activitats per a les quals s’ha concedit i que 
s’han acomplert les condicions exigides en l’acord de concessió. 

Els beneficiaris hauran de justificar la realització efectiva del total del pressupost de les 
activitats o projectes realitzats que van determinar la concessió de la subvenció. En el cas que 
el cost total del projecte sigui més d’un 10% inferior respecte del pressupost inicial, es 
minorarà la subvenció aplicant sobre la subvenció concedida el mateix percentatge de 
desviació. 

La justificació s’acomplirà amb la presentació d’un compte justificatiu de les despeses 
realitzades i ingressos obtinguts imputables a l’activitat o projecte subvencionat, d’acord amb 
el model normalitzat que facilitarà el CCAE i que estarà integrat per: 

a) La memòria justificativa del compliment de l'activitat o projecte, signada pel beneficiari 
o per la persona que actua en la seva representació. 

b) El detall d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat o projecte amb 
identificació de l'import i la seva procedència. 

c) La relació classificada de les despeses de l'activitat o projecte subvencionat. 

d) Les factures o documents originals que acreditin aquestes despeses. Les despeses de 
personal hauran d’acreditar-se amb els rebuts de nòmines confeccionats d’acord amb 
l’ordre de 27 de desembre de 1994 i amb els butlletins acreditatius de cotització a la 
Seguretat social (TC1 i TC2). Les factures que es presentin s’hauran d’ajustar als 
requisits establerts pel RD 1619/2012, pel qual s’aprova el reglament regulador de les 
obligacions de facturació. 

e) L’acreditació de la realització del pagament de les despeses subvencionables amb 
anterioritat a la finalització del període de justificació establert. Només s’admetrà el 
pagament en metàl·lic de les factures o documents acreditatius de la despesa de 
quantia inferior a 2.500 €. 



 
f) En el cas de subvencions per imports superiors a 3.000 €, certificacions positives de 

trobar-se al corrent de les seves obligacions socials. 

Des del Consell Comarcal de l'Alt Empordà es comprovarà el compte justificatiu i es podrà 
requerir al beneficiari per a la remissió dels justificants que consideri oportuns i que permetin 
obtenir una evidència raonable sobre l'adequada aplicació de la subvenció. 

La data màxima per a presentar la documentació relativa a la justificació de l'activitat és de 3 
mesos de finalitzada l'activitat i com a màxim el 31 de març de 2022. 

La manca de presentació de la justificació en el termini establert comportarà la revocació de 
la subvenció, amb pèrdua del dret al cobrament de la subvenció o l'obligació de reintegrament 
de les quantitats indegudament percebudes, i demés responsabilitats establertes a la LGS, 
segons correspongui. 

Els originals de les factures o documents acreditatius es retornaran un cop es deixi constància, 
mitjançant diligència, que han estat utilitzats com a justificants de la subvenció rebuda, fent-
hi constar el percentatge imputat. 

Les despeses han d'estar comptabilitzades i pagades abans de la finalització del període de 
justificació. 

L'acreditació dels pagaments es realitzarà mitjançant la presentació d'extractes bancaris que 
acreditin la sortida material de fons del compte titularitat de l’entitat o persona subvencionada. 

En els supòsits de pagament en efectiu, la sortida material de fons es justificarà mitjançant la 
presentació de la documentació acreditativa del rebut per part del creditor, degudament signat 
i datat i en el qual s'identificarà el subjecte deutor que efectua el pagament. Aquest document 
s'acompanyarà amb la còpia de l'assentament comptable del pagament esmentat. 

Les dates d'emissió de les factures, nòmines i altres documents de valor probatori equivalent 
hauran d'estar dins el període de durada de l'acció subvencionada. No obstant això, quan la 
normativa específica ho permeti, les dates poden ser anteriors a l'inici de l'acció o posteriors 
a la finalització de l'acció, sempre que se'n justifiqui adequadament la necessitat." 

 

Onzè. Causes de resolució i conseqüències aplicables en cas d’incompliment de les 
obligacions i compromisos del Conveni. 

El present Conveni s’extingirà pel compliment de les actuacions que conformen el seu objecte 
o per incórrer en una de les següents causes de resolució: 

a) El transcurs del termini de vigència del Conveni sense haver-se’n acordat la pròrroga. 

b) L’acord unànime dels signants. 



 
c) L’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d’alguns dels 

signants o les reiterades deficiències en l'execució de les actuacions objecte del 
Conveni. L’extinció del conveni per aquest supòsit requereix la realització del 
requeriment previst a l’apartat c) de l’article 51.2 de la Llei 40/2015. 

d) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del Conveni. 

e) L'impossibilitat d'aconseguir l'objecte o la finalitat prevista del Conveni. 

f) Qualsevol altra causa diferent a les anteriors previstes en el conveni o a les lleis. 

En cas d'extinció anticipada del Conveni, la Comissió de seguiment establirà la forma de 
finalitzar les actuacions i compromisos en curs, i en tot cas, fixarà un termini improrrogable 
per a la seva consecució, transcorregut el qual s'haurà de procedir a la liquidació dels 
compromisos econòmics adquirits d'acord amb les regles que estableix l'article 52.2 de la 
LRJSP, nomenant cada una de les Parts, a aquests efectes, un liquidador. 

En el supòsit d’incompliment de les obligacions del beneficiari es procedirà a la revocació i, si 
s’escau, al reintegrament de la subvenció en les condicions establertes a la normativa que 
regula les subvencions públiques. 

 

Dotzè. Règim de modificació 

La modificació del present Conveni requerirà l’acord unànime de les Parts, haurà de constar 
per escrit en forma d’addenda i haurà de ser aprovat pels respectius òrgans corporatius 
competents. 

 

Tretzè. Miscel·lània 

La signatura del present Conveni comporta la revocació de qualsevol conveni que, en relació 
amb la mateixa matèria, hagin firmat les Parts amb anterioritat. 

 

Catorzè. Protecció de dades de caràcter personal 

Les Parts es comprometen a tractar les dades de caràcter personal que li siguin cedides en el 
marc del present Conveni d'acord amb el Reglament (UE) núm. 2016/679 del Parlament 
Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel 
que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es 
deroga la Directiva 95/46 / CE, i d’acord amb la Llei orgànica, 3/2018, de 5 de desembre, de 
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. 



 
Quinzè. Publicacions i Registre 

El present Conveni es publicarà íntegrament al Portal de Transparència d’ambdues Parts, de 
conformitat amb 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 l’article 14 i la Disposició 
addicional 9 de la mateixa llei, el present Conveni s'haurà de trametre al Registre de Convenis 
de la Generalitat de Catalunya. 

Aquest conveni s’ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat, d’acord amb el que 
estableix l’article 112.2 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de 
les administracions públiques de Catalunya. 

Anualment caldrà remetre al Tribunal de Comptes d’una relació certificada comprensiva dels 
convenis formalitzats, amb independència de la seva quantia, de conformitat amb l’art. 53.2 
LRJSP i la Resolució de Presidència del Tribunal de Comptes de 2 de desembre de 2016. 

Les Parts acorden que les obligacions previstes en aquest apartat relatives a la publicació al 
Registre de Convenis de la Generalitat de Catalunya i al Diari Oficial de la Generalitat seran 
dutes a terme per part del Consell Comarcal del CCAE. 

 

Setzè. Règim Jurídic 

El present Conveni li és d’aplicació la següent normativa: 

a) Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, en particular els articles 
47 a 53 i DA 8ª (LRJSP). 

b) Llei 7/85, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local, en particular l’article 57 (LRBRL). 

c) Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions 
Públiques a Catalunya, en particular els articles 107 a 112 (L26/2010). 

d) Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la llei municipal 
i de règim local de Catalunya (TRLMRLCat). 

e) Reial Decret 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de les disposicions  
legals vigents en matèria de règim local (RD 781/1986). 

f) Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim jurídic de les Entitats Locals (ROFRJEL). 

g) Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú (LPAC). 

h) La resta de normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni. 

 



 
Dissetè. Jurisdicció competent 

Per a qualsevol qüestió o divergència que pugui derivar-se de la interpretació, aplicació o 
compliment de les presents condicions, les Parts se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i 
Tribunals de Girona amb expressa renúncia a qualsevol altre fur.   

I en prova de conformitat amb el contingut del present Conveni, les Parts el signen per 
duplicat. 

Per part del Consell Comarcal de l’Alt 
Empordà, 

 

 

 Per part del Consell Esportiu de l’Alt 
Empordà, 

Sra. Sònia Martínez i Juli  Sr. Alfons Vila Cuadrado 

 

 


