JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN
Identificació de l’expedient
Adhesió del Consell Comarcal de l'Alt Empordà a la setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura
que tindrà lloc entre el 16 i el 22 de setembre de 2018, aquesta acció està promoguda pel
Departament de Territori i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya amb el suport de l'Autoritat
Territorial de Mobilitat de l'àrea de Girona.

Fets
El Consell Comarcal de l'Alt Empordà té en marxa d’entre altres serveis l'Agència Comarcal de
l'Energia de l'Alt Empordà que té com a objectiu principal fomentar l'eficiència energètica a la
comarca i facilitar l'ús de les energies renovables als ajuntaments i a la població de la comarca.
Per altra banda, 61 municipis de l'Alt Empordà estan adherits al Pacte d’Alcaldes per l'energia i
el clima, una iniciativa europea que neix com a instrument clau per implicar els governs locals
en la lluita contra el canvi climàtic.
Un dels sectors que contribueix més a l'augment de les emissions de C0 2 és el transport, des de
fa anys la Unió Europea fa una convocatòria amb la qual la Generalitat de Catalunya organitza
la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura. Durant aquesta setmana es promouen accions de
mobilitat més sostenibles, segures i saludables, així com també accions per millorar la qualitat
de l’aire i la reducció de la contaminació.

El Consell Comarcal s'ha adherit a la Setmana de la Mobilitat des de l'any 2013 tot donant
suport a les accions dels municipis i organitzant accions pròpies els dos primers anys.

Tenint en compte aquests antecedents, és d'interès del Consell Comarcal de l'Alt Empordà
adherir-se, un any més, a la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura per a l’any 2018, que
tindrà lloc entre els dies 16 i 22 de setembre de 2018, així com donar suport a les accions que
s'organitzin des dels municipis en aquest sentit.
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En data 20 de juliol de 2018 la tècnica de Medi Ambient va emetre informe favorable a
l’adhesió del Consell Comarcal de l’Alt Empordà a la setmana de la Mobilitat Sostenible i
Segura que tindrà lloc entre el 16 i el 22 de setembre de 2018.

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, el conseller delegat de l'Àrea de Medi Ambient, proposa a la Junta de Govern,
l'adopció del següent
ACORD
Primer.- Adherir-se a la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura per a l’any 2018, que
tindrà lloc entre els dies 16 i 22 de setembre de 2018, tot donant suport a les accions que
organitzin els municipis de la comarca.
Segon.- Donar trasllat d'aquest acord al Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya per al seu coneixement i als efectes adients.
Tercer.- Facultar indistintament el president, Sr. Ferran Roquer i Padrosa, i el gerent, Sr. Josep
M. Marcé i Company, perquè realitzin tants actes i gestions com calgui per executar el present
acord.
Figueres, a la data de la signatura electrònica.
El conseller delegat de l'àrea de Medi Ambient,

Intervingut i conforme,
L'Interventor,

En dono fe,
El Secretari,

Ernest Ruiz i Garcia

Francisco Muñoz Cameo
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JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a l’aprovació de la convocatoria 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 a l'any 2018.
Fets
1- El Ple del Consell Comarcal en data 22 de maig de 2018 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.
2- 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.
3- Que el passat 13 de juliol de 2018 va finalitzar el termini d’exposició publica sense que
s’hagi presentat cap reclamació o suggeriment.
4-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.
5-En data 23 de juliol la directora tècnica va emetre informe favorable 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 del 'Alt Empordà per al 'any 2018.
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.
• Llei Estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
• Bases que han de regir el finançament dels serveis de transport adaptat individual i col·lectiu
a la comarca del 'Alt Empordà, excepte Figueres.
Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Benestar Social, 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 del servei de transport adaptat a la comarca de l’Alt Empordà, excepte Figueres, les
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quals s'adjunten a la proposta, així 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 146.355,00 €,
amb càrrec a la partida 40.2315.48000 del pressupost vigent. 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 contracteprograma 2018.
Quart.- Facultar indistintament el president, Sr. Ferran Roquer i Padrosa, i el gerent, Sr. Josep
M. Marcé i Company, perquè duguin a terme tants actes i gestions com calquin per executar els
presents acords.
Cinquè.- Donar-ne coneixement a l'àrea d'Intervenció de Fons 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.

El conseller delegat de l'àrea de Benestar Social,

Intervingut i conforme,
L'Interventor,

En dono fe,
El Secretari,

Ernest Ruiz i Garcia

Francisco Muñoz Cameo
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JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a l’aprovació de la convocatoria 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 a l'any 2018.
Fets
1- El Ple del Consell Comarcal en data 22 de maig de 2018 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.
2- 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.
3- Que el passat 13 de juliol de 2018 va finalitzar el termini d’exposició publica sense que
s’hagi presentat cap reclamació o suggeriment.
4-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.
5-En data 23 de juliol la directora tècnica va emetre informe favorable 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 del 'Alt Empordà per al 'any 2018.
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.
Llei Estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
Bases que han de regir el finançament dels serveis de transport adaptat individual i
col·lectiu a la comarca del 'Alt Empordà, excepte Figueres.

Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Benestar Social, proposa a la Junta de Govern,
l'adopció del següent
ACORD
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Primer.- Aprovar la convocatòria de subvencions destinades a la col·laboració en el
finançament del servei de transport adaptat a la comarca de l’Alt Empordà, excepte Figueres,
les quals s'adjunten a la proposta, així 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 146.355,00 €,
amb càrrec a la partida 40.2315.48000 del pressupost vigent. 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 2018.
Quart.- Facultar indistintament el president, Sr. Ferran Roquer i Padrosa, i el gerent, Sr. Josep
M. Marcé i Company, perquè duguin a terme tants actes i gestions com calquin per executar els
presents acords.
Cinquè.- Donar-ne coneixement a l'àrea d'Intervenció de Fons 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.
El conseller delegat de l'àrea de Benestar Social,

Intervingut i conforme,
L'Interventor,

En dono fe,
El Secretari,

Ernest Ruiz i Garcia

Francisco Muñoz Cameo
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JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a concessió d'una subvenció al Museu del Joguet de Catalunya -Figueres per
fomentar activitats expositives a la Sala Oberta amb càrrec al pressupost 2018

Fets
En data 14 de juliol de 2017 (RE2017/8141) Museu del Joguet de Catalunya -Figueres sol·licita
una subvenció de 8.376€ per fomentar activitats culturals a la comarca, mitjançant exposicions
temporals gratuïtes a la seva Sala Oberta
El Ple del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, en sessió ordinària de data 22 de maig de 2018,
acorda aprovar la modificació de crèdit que s'ha publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Girona número 113 de 12 de juny de 2018.
Atès que en la modificació de crèdit preveu per l'any 2018 la subvenció nominativa de 8.376€
en càrrec a l'aplicació pressupostària 35.3341.47900 amb títol "Museu del Joguet de Catalunya
-Figueres 2018".
Que amb la finalitat de regular la subvenció sol·licitada s'ha de redactar un conveni, el que
consta a l'expedient.
Vist l'informe favorable de la Cap dels Serveis de Cultura i Ensenyament en el qual proposa la
concessió d'una subvenció al Museu del Joguet de Catalunya -Figueres per fomentar activitats
culturals a la Sala Oberta per la comarca l'any 2018.
Vist l'informe favorable de la Consellera delegada de Cultura en el qual proposa la concessió
d'una subvenció al Museu del Joguet de Catalunya -Figueres per fomentar activitats culturals a
la Sala Oberta per la comarca en càrrec al pressupost 2018.
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Fonaments de dret
-

Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis
dels ens locals (ROAS). Titol 3 (Activitats de foment i promoció d'activitats socials i
econòmiques), Capítol 1 (Subvencions), articles 118 a 129.

-

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).

-

Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.

-

Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'aplicació de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

-

Bases d'execució del pressupost general per a l'exercici 2018, aprovades el 22 de maig de
2018.

Per tot això, la consellera delegada de l'Àrea de cultura proposa a la Junta de Govern, l'adopció
del següent
ACORD
Primer.- Aprovar el conveni amb el Museu del Joguet de Catalunya -Figueres que s'adjunta.
Segon.- Concedir la subvenció sol·licitada de 8.376€ al Museu del Joguet de Catalunya
-Figueres amb NIF G17535717.
Tercer.- Autoritzar la despesa de 8.376€ al Museu del Joguet de Catalunya -Figueres amb
càrrec a l'aplicació pressupostària 35.3341.47900 del pressupost 2018.
Quart.- Donar-ne trasllat al Museu del Joguet de Catalunya -Figueres i l'Àrea d'Intervenció de
Fons del Consell Comarcal per al seu coneixement i 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.
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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.
La consellera delegada de l'àrea de cultura,

Intervingut i conforme,
L'Interventor,

En dono fe,
El Secretari,

Ernest Ruiz i Garcia

Francisco Muñoz Cameo
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