
 
R/N:14//ama (Núm. Exp:2021/194) 
 
 
JUNTA DE GOVERN 
 
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE GOVERN 
 

Identificació de l’expedient 

 

Expedient relatiu a l'aprovació de la convocatòria de subvencions destinades a la col·laboració 
en el finançament dels serveis de transport adaptat individual i col·lectiu a la comarca de l'Alt 
Empordà 2021. 

 

Fets 

 
1- El Servei de Transport Adaptat és un servei que té com a finalitat facilitar el transport a les 
persones discapacitades i/o amb dependència que presenten problemes de mobilitat, per tal 
que puguin accedir als serveis socials d’atenció especialitzada, o a aquells altres que permetin  
garantir o afavorir la seva integració a l'entorn. 
 
2- ATÈS que el Departament de Treball, Afers Socials i Família i el Consell Comarcal de l’Alt 
Empordà, col·laboren per tal de mantenir els serveis existents i per crear noves rutes de 
transport amb l’objecte de garantir l’assistència de les persones amb mobilitat reduïda als 
centres d’atenció especialitzada. 
3- El Ple del Consell Comarcal en data 4 d’agost de 2020 va aprovar inicialment les bases que 
han de regir la convocatòria de subvencions destinades a la col·laboració en el finançament 
dels serveis de transport adaptat individual i col·lectiu a la comarca de l’Alt Empordà per l’any 
2021. Aquestes bases han estat publicades al BOP núm. 162 de 21 d’agost de 2020. 
 
4- Que el 22 de setembre de 2020 finalitza el termini d’exposició publica sense que s’hagi 
presentat cap reclamació o suggeriment. 
 
5- Que un cop finalitzat el termini d’exposició pública de les bases de la subvenció es pot 
tramitar l’aprovació de la convocatòria de la subvenció a través d’un acord de Junta de Govern. 
 
6- Vist l’informe favorable de la directora tècnica de Benestar Social per a l’aprovació  la 
convocatòria de subvencions destinades a la col·laboració en el finançament dels serveis de 
transport adaptat individual i col·lectiu a la comarca del 'Alt Empordà 2021 
 
7- Vista la proposta del conseller en el qual proposta l’aprovació  la convocatòria de 
subvencions destinades a la col·laboració en el finançament dels serveis de transport adaptat 
individual i col·lectiu a la comarca del 'Alt Empordà 2021. 
 



 
 
 
 
Fonaments de dret 
 
 

• Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions 
• Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el Reglament de la Llei General de 

Subvencions 
• Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i 

Serveis dels ens locals 
• Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. 
• Reial Decret 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de les disposicions 

legal vigents en matèria de règim local. 
• Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el Reglament d’Organització, 

Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 
• 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. 
• Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú 
• Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. 

 

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

 

ACORD 

 
Primer.- Aprovar la convocatòria de subvencions destinades a la col·laboració en el finançament 
dels serveis de transport adaptat individual i col·lectiu a la comarca del 'Alt Empordà, excepte 
Figueres, les quals s’adjunten a la proposta, això com els models per a la sol·licitud i la 
justificació dels ajuts, els quals s’incorporen també a l’expedient com a documents annexos. 
 
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 aquest concepte fins a un import màxim de 140.000,00 €, 
amb càrrec a la partida 40.2315.48000 del pressupost de 2021. Aquest import es troba 
subjecte a possibles variacions atenent la resolució que ha d'emetre el Departament de 
Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya en aplicació del contracte-programa 
2021. 
 
Quart.- Facultar indistintament la presidenta, Sra. Sònia Martínez Juli i el gerent, Sr. 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, 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 
 
 
Figueres, a la data de la signatura electrònica. 
 
El conseller delegat de l'àrea de Benestar, 
 
 
 
 
 
En dono fe, 
La Secretaria, 
 
 
Cristina Pou Molinet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
R/N:// (Núm. Exp:2021/466) 
 
 
JUNTA DE GOVERN 
 
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN 
 
Identificació de l’expedient 
 
Expedient relatiu a Aprovació de les quotes per a l'any 2021 en matèria de Serveis Bàsics 
d'Atenció Social prestat pel Consell Comarcal de l'Alt Empordà als municipis de la comarca 
excepte Figueres, Roses i l'Escala 
 
Fets 
 
ATÈS que l’article 62 la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, diu textualment: 
(...) 
 
Els ajuntaments i l'Administració de la Generalitat comparteixen el finançament dels serveis 
socials bàsics, incloent-hi els equips de serveis socials, els programes i projectes, el servei 
d'ajuda a domicili i els altres serveis que es determinin com a bàsics. 
L'aportació de la Generalitat als serveis socials bàsics s'ha de fixar en els seus pressupostos, 
d'acord amb el que estableixin el Pla estratègic de serveis socials i la Cartera de serveis socials, 
i s'ha de pagar mitjançant un conveni quadriennal amb la corporació local titular de l'àrea 
bàsica de serveis socials. 
(...) 
 
Que en data 23 de febrer de 2021 el Ple del Consell Comarcal va aprovar l’Addenda 2021 del 
contracte programa 2016-2019 per a la coordinació la cooperació i la col·laboració entre el 
Departament de Treball, Afers Socials, i Famílies i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, en 
matèria de serveis socials, altres programes relatius al Benestar social i polítiques d’igualtat. 
 
ATÈS que per calcular les quotes de Serveis Bàsics d’Atenció Social per a l'any 2021 s'ha tingut 
en compte les dades que consten al IDESCAT (any 2020). Pel que fa la quota pel manteniment 
dels Serveis Bàsics d'Atenció Social per l’any 2021 es la mateixa que l’any anterior, que és 
15,268€ per habitant. 
 
Vist l'informe favorable de la directora de l'Àrea de Benestar en el qual proposa l'aprovació de 
les quotes per a l'any 2021 en materia de Serveis Bàscis d'Atenció Social prestat pel Consell 
Comarcal de l'Alt Empordà als municipis de la comarca excepte Figueres, Roses i l'Escala. 
 



 
Vista la proposta del conseller en el qual proposa l'aprovació de les quotes per a l'any 2021 
en materia de Serveis Bàscis d'Atenció Social prestat pel Consell Comarcal de l'Alt Empordà als 
municipis de la comarca excepte Figueres, Roses i l'Escala. 
 

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 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials. 
 
Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Benestar, proposa a la Junta de Govern, l'adopció 
del següent 
 
ACORD 
 
Primer.- Aprovar les aportacions anuals dels municipis de l’Alt Empordà, excepte Figueres, 
Roses i L’Escala, per un import total de 997.716,27€ ( NOU CENTS NORANTA-SET MIL SET 
CENTS SETZE AMB VINT-I-SET CÈNTIMS ) que es consignaran a l’aplicació pressupostària 
d’ingressos 40.46210 del pressupost vigent. 
 
Segon.- Requerir als ajuntaments de la comarca que es relacionen en el quadre següent per 
tal que acceptin el càrrec bancari del Consell Comarcal o efectuïn l’ingrés de la quantitat 
corresponent seguin les condicions de pagament habituals, pel concepte: «Cost de la prestació 
Serveis Bàsics d’Atenció Social per l’any 2021» 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a tots els ajuntaments relacionats i a l’Àrea de Serveis 
Econòmics d’aquest Consell Comarcal 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. 
 
El conseller delegat de l'àrea de Benestar Social, 
 
Àlex Hernàndez Gonzàlez 
 
 
La Secretaria, 
 
Cristina Pou i Molinet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
R/N:10/HV/xc (Núm. Exp:2021/546) 
 
 
JUNTA DE GOVERN 
 
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN 
 

Identificació de l’expedient 

 

Aprovar el Pla pilot per la gestió de colònies de gats ferals que comporta una gestió integrada 
d'animals, voluntariat i colònies. 

 

Fets 

 

1. El CCAE ha signat amb bona part dels municipis de la comarca un conveni de delegació de 
competències per la recollida d’animals perduts o abandonats i la gestió de colònies de gats 
ferals. 

 

2. Atès què el 2019 només dos municipis de la comarca havien sol·licitat la gestió de colònies 
de gats amb el CCAE des del Servei de Protecció dels animals es va engegar durant el 2020 
un procés d’entrevistes amb els ajuntaments i un estudi per avaluar les necessitats municipals 
i el servei que s’estava donant. 

 

3. El resultat de l’estudi mostra que les colònies de gats ferals, mal gestionades, suposen un 
focus important de problemes pel municipi i recomana fer alguns canvis en el model de gestió 
que s’està portant a terme. A més, aquests canvis poden comportar un estalvi econòmic 
respecte el model actual. 

 

4. Durant el 2020 i el primer trimestre del 2021 el Servei de Protecció dels animals ha redactat 
un Pla pilot per a la gestió de colònies de gats ferals que comporta una gestió integrada 



 
d’animals, voluntariat i colònies. Aquest pla pilot està pensat per executar-se en 10 municipis 
de la comarca. 

 

5. Durant el 2020 i 2021 s’han incrementat de manera significativa les demandes de gestió de 
colònies de gats ferals per part dels ajuntaments. 

6. Atès que el Pla pilot està pensat per executar-se en 10 municipis de la comarca i en 30 
colònies de característiques diferenciades. 

 

7. En data 7 d’abril de 2021 el tècnic d’animals d’aquest Consell Comarcal va informar 
favorablement a l’aprovació del Pla pilot per a la gestió de colònies de gats ferals que comporta 
una gestió integrada d’animals, voluntariat i colònies. 

 

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). 

 

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 el Pla pilot per a la gestió de colònies de gats ferals que comporta una gestió 
integrada d’animals, voluntariat i colònies i al mateix temps la seva posada en marxa per tal 
d’avaluar si aquest Pla és pot oferir i implantar en el futur a la resta de municipis de la comarca 
de l’Alt Empordà. 

 



 
Segon.- Facultar indistintament la Presidenta, Sra. Sònia Martínez i Juli, i el gerent, Sr. Josep 
M. Marcé i Company, perquè duguin a terme tants actes i gestions com calquin per executar 
els presents acords. 

 

Tercer.- Donar-ne coneixement als ajuntaments interessats 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 delegada de l'àrea de Medi Ambient, 
 
 
 
 
 
En dono fe, 
La Secretaria, 
 
 
 
 
 
Cristina Pou Molinet 
 
 
 
 
 
 



 
R/N:12/MT/mval (Núm. Exp:2019/1004) 

 
 
 

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

Identificació de l’expedient 

 

Expedient relatiu a acceptació subvenció PECT a la Generalitat de Catalunya  Valorització social 
i econòmica de la pedra seca a la Garriga d’Empordà. 

 

Fets 

 

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà, mitjançant acord de Junta de Govern de data 25 de juny 
de 2019 va acordar sol·licitar a la Generalitat de Catalunya  una subvenció per el projecte « 
Valorització del patrimoni cultural de pedra seca a la Garriga d’Empordà, dins el projecte 
«Girona, patrimoni actiu»» d’acord amb la convocatòria de subvencions any 2019 del PECT 
del FEDER del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya, publicada al diari 
oficial de la provincia ( BOP) número 26 de data 6 de febrer de 2019. La quantitat sol·licitada 
era de 115.000euros. 

 

La Generalitat de Catalunya, Departament de Presidència, Secretaria d’Administracions Locals 
i de Relacions amb l’Aran (PRE/1384/2019), va acordar per resolució de 12 d’abril de 2021 
atorgar una subvenció finalista al Consell Comarcal de l’Alt Empordà per import de 112.750,58 
euros, per dur a terme el projecte  «Valorització del patrimoni cultural de pedra seca a la 
Garriga d’Empordà», amb número d’expedient 2019/1004 

 

Aquesta acceptació de subvenció comporta la signatura d’un conveni de col·laboració amb 
totes les parts, aquest conveni està  adjunt a l’expedient 2019/1004 

 

En l’expedient consta informe tècnic favorable de l’acceptació de l’import de 112.750,58 euros 
concedits per la Generalitat de Catalunya per dur a terme el projecte «Valorització del 



 
patrimoni cultural de pedra seca a la Garriga d’Empordà» i l’informe favorable per la signatura 
del conveni. 

 

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà preveia en el pressupost comarcal inicial aprovat de l'any 
2021 a l'aplicació pressupostària d'ingressos 35.45080 GENCAT-PECT, concepte i per import 
de 62.437,5 euros. 

 

Es proposa efectuar els ajustaments comptables que es consideren necessaris. 

Atès la proposta del conseller de cultura el qual proposa l’acceptació de l’import de 112.750,58 
euros concedits per la Generalitat de Catalunya per dur a terme el projecte «Valorització del 
patrimoni cultural de pedra seca a la Garriga d’Empordà» i l’informe favorable per la signatura 
del conveni. 

 

Fonaments de dret 

 

• Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant, “LGS”). 

• Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el Reglament de la Llei General de 
Subvencions (en endavant, “RLGS”). 

• Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis 
dels ens locals (“ROAS”). 

• Pla estratègic de subvencions del CCAE.  

• Bases d'execució del pressupost 2021.  

 

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

 

ACORD 

 

1. Acceptar la subvenció atorgada per import de 112.750,58 euros per al finançament 
de despesa corrent (o capital) i per al projecte «Valorització del patrimoni cultural de pedra 
seca a la Garriga d’Empordà» 



 
2. Consignar l’import 112.750,58 euros a l’aplicació pressupostària d’ingressos 2021. 

3. Efectuar els ajustaments comptables que es consideren necessaris 

4. La signatura del conveni de col·laboració entre el LA Diputació de Girona, la Universitat 
de Girona, l’Ajuntament d’Amer, l’Ajuntament d’Anglès, l’Ajuntament de Roses, L’Ajuntament 
de Sant Joan de les Abadesses, l'Associació Greta, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, La 
Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès, la Fundació Institut Català de Recerca en 
Patrimoni Cutural, la Unió d’Empresaris de la Construcció i l’Associació per al Desenvolupament 
Rural Integral de la zona Nord-Oriental de Catalunya( ADRINOC) per a dur a terme el projecte 
d’especialització i competitivitat territorial «Girona, Patrimoni Actiu». 

5. Autoritzar indistament al Gerent i a la Presidenta perquè realitzin tants actes i gestions 
com calguin per a l’execució del present acord. 

6. Donar-ne trasllat a la Diputació de Girona com a entitat designada com a respresentant 
dels signants del conveni i així mateix, donar-ne trasllat a l’àrea de serveis econòmics 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 Cultura, 
 
 
 
Josep Maria Bernils i Vozmediano 
 
 
 
 
 
En dono fe, 
La Secretària, 
 
 
Cristina Pou Molinet 
 
 
 
 
 
 
 


