
JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a la presentació de la sol·licitud d'una subvenció per a la redacció d’un Pla

d’usos recreatiu a l’embassament de Darnius-Boadella.

Fets

El març del 2004 es va redactar el «Document de síntesi de l’estudi tècnic justificatiu de

l’ordenació dels usos recreatius dels embassaments de Boadella, Susqueda i Pasteral (Zona

Nord). BOADELLA» on es justificava la necessitat d’un pla d’usos recreatius al pantà de

Darnius-Boadella, degut a l’increment del nombre i la diversitat d’usos recreatius que s’hi

desenvolupen:  navegació,  pesca,  bany,  senderisme,  bicicleta  de  muntanya,  acampada,

excursions a cavall, turisme, activitats d’educació ambiental, vehicles 4x4, quads, etc. És en

aquest  sentit,  que el  Consell  Comarcal  de l’Alt  Empordà,  juntament  amb els  municipis

afectats, creu necessari disposar d’un pla d’usos per al pantà i el seu entorn que defineixi

quines són les activitats que s’hi poden desenvolupar en l’àmbit turístic, social, cultural... 

Els ajuntament de Darnius, Sant Llorenç de la Muga, Maçanet de Cabrenys i Terrades han

autoritzat al Consell Comarcal de l’Alt Empordà perquè redacti el Pla d’usos del Pantà de

Darnius-Boadella.

En  aquest  context,  el  Consell  Comarcal  de  l’Alt  Empordà  es  vol  acollir  a  la  resolució

TES/2659/2018,  de  13  de  novembre,  per  la  qual  es  fa  públic  l'Acord  del  Consell

d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua pel qual s'aproven les bases reguladores

d'una línia de subvencions adreçades als ens locals per sufragar les despeses derivades de

la  redacció  dels  plans d'usos recreatius d'embassaments situats  en lleres públiques del

Districte  de  conca  fluvial  de  Catalunya.  La  redacció  d’aquest  pla  d’usos  de  caràcter

recreatiu es vol encarregar a una empresa externa experta.

L’objectiu  del  treball  és  obtenir  un document  que aporti  les  orientacions  estratègiques

necessàries per a facilitar al Consell Comarcal i als ajuntaments de l’entorn del pantà el

procés  de  presa  de  decisions  sobre  el  contingut  del  Pla  d’usos  per  explotar  serveis  i

activitats de lleure, que es puguin establir en el domini públic hidràulic i zones de servitud i

policia de l’embassament. 



Fonaments de dret

• Llei  estatal  39/2015,  d'1  d'octubre,  del  procediment  administratiu  comú  de  les

administracions públiques.

• Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i

serveis dels ens locals (ROAS).

• Decret legislatiu  2/2003,  de 28 d’abril,  pel  qual  s’aprova el  Text refós de la Llei

municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC).

• Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

• Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei

de l’organització comarcal de Catalunya (TRLOCC).

• Reial de Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei

38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

• Resolució TES/2659/2018, de 13 de novembre, per la qual es fa públic l'Acord del

Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua 

• Resolució TES/2027/2019, per la qual es fa públic l'Acord del Consell d'Administració

de l'Agència Catalana de l'Aigua pel qual es modifiquen dues bases reguladores de la

línia de subvencions adreçades als ens locals per sufragar les despeses derivades de

la redacció dels plans d'usos recreatius d'embassaments situats en lleres públiques

del Districte de conca fluvial de Catalunya

• Resolució TES/2904/2019, de 16 d'octubre, de convocatòria per a la concessió de

subvencions,  en règim de concurrència competitiva,  adreçades als  ens locals  per

sufragar  les  despeses  derivades  de  la  redacció  dels  plans  d'usos  recreatius

d'embassaments  situats  en  lleres  públiques  del  Districte  de  conca  fluvial  de

Catalunya (ref. BDNS 480734).

Per  tot  això,  el  conseller  delegat  de  l'Àrea  de  Turisme,  proposa  a  la  Junta  de  Govern,

l'adopció del següent

ACORD

Primer.-  Sol·licitar  una subvenció de 13.410€ a l'Agència Catalana de l'Aigua per tal  de

contribuir al  finançament per la redacció del Pla d’usos recreatius del  Pantà de Darnius-

Boadella, que representa el 90% del cost total sense IVA (14.900 euros).



Segon.- Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester a la Presidenta i el Gerent del

Consell Comarcal de l'Alt Empordà per a la signatura de quants documents siguin necessaris

per a l'execució del present acord.

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

El conseller delegat de l'àrea de Turisme,

En dono fe,
El Secretari,

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 dels serveis de publicitat institucional amb Creacions Alt Empordà SL.-

Pròrroga.-

Fets

La Junta de Govern, en sessió de data 28 de novembre 2017, va adjudicar el  contracte del  servei  de
publicitat  institucional  del  Consell  Comarcal  a  favor  de  l’empresa  Creacions  Alt  Empordà  SL,  amb  CIF
B17757576, editora de la revista gratuïta d’informació comarcal CRAE, pel preu de 4.764,00€ anuals, IVA
exclòs.
 
La durada del contracte, que es va formalitzar en data 12 de desembre de 2017, era de dos anys a comptar
des del dia 1 de gener de 2018, amb possibilitat d’una pròrroga anual.

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

El gerent del Consell Comarcal, en data 5 de desembre 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 delegat de comunicació  proposa a la Junta de Govern l'adopció del següent

ACORD

Primer.  -   Prorrogar en els seus propis termes i pel termini d’un any el contracte del servei de publicitat
institucional subscrit amb l’empresa Creacions Alt Empordà SL, de manera que els efectes administratius i
econòmics de la pròrroga seran des de l’1 de de gener de 2020    fins al 31 de desembre de 2020.

Segon.  -    Autoritzar i disposar una  despesa  màxima  de 4.764,00€, IVA exclòs (5.764,44€, IVA inclòs), amb
càrrec a l’aplicació 20.9201.22602 del pressupost de l’exercici 2020 de forma  condicionada a l’existència de
crèdit adequat i suficient.

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:

- 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.

El conseller delegat
de comunicació 

Josep M. Bernils Vozmediano

En dono fe
El secretari,

Francisco L. Muñoz Cameo



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 convocatòria especifca subvencions culturals a l'Alt Empordà 2019

Fets

1.- Per acord de ple de data 29 d’octubre de 2019 es van aprovar inicialment les bases específiues  iue
han de regir l’atorgament de subvencions culturals a l’Alt Empordà. Acabat el termini d’exposició pública
sense al·legacions, iuedaran aprovades defnitivament.

L'àrea de Cultura del Consell Comarcal de l'Alt Empordà vol convocar anualment Subvencions a Projectes
culturals  a l'Alt Empordà per tal de fer emergir iniciatives innovadores en l'àmbit de la cultura i fnançar
projectes en el territori. Aiuesta iniciativa, té com a fnalitat fomentar la cultura al  àmbit del patrimoni
cultural material i immaterial.
2.- Que el passat 10 de desembre de 2019 va fnalitzar el termini d’exposició pública sense iue s’hagués

presentat cap reclamació o suggeriment. Les bases van ser publicades al BOP núm 215 de 11 de novembre

de 2019.

3.  L'objecte  de  les  subvencions  és  atorgar  ajut  fnancer  a  projectes  culturals  a  desenvolupar  en  els

municipis de la comarca i iue tinguin un abast i projecció comarcal.

4.- iue un cop fnalitzat el termini d’exposició pública 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.- Vist l’informe de la cap d’àrea de cultura i educació de data 27de novembre de 2019

6.- vist la proposta del conseller de cultura de data 11 de desembre de 2019

Fonaments de dret

- -Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel iual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de regim

local de Catalunya (TRLMRLC)

- -Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel iual s’aprova el text refós de la Llei d’Organització

Comarcal de Catalunya (TRLOCC).

- -Llei 40/2015, d’1 octubre, de regim jurídic del sector públic. 

- -llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  de  regim jurídic   de  les  administracions  públiiues  i  del  procediment

administratiu comú.

- - Articles 22 al 27 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.



- -Els articles 55 a 64 del Reglament de la llei 382003 de 17 de novembre,  General de Subvencions ,

aprovat pel reial decret 887/2006, de 21 de juliol 

- -Els articles 21.1f) i s), 25 i 72 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Regim Local. 

- -L’article  232  del  Reglament  d’Organització,  Funcionament  i  Regim Jurídic  de  les  entitats  locals,

aprovat pel reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, en cas de tractar se d’Associacions.

- -El reial decret 130/2019, de 8 de març pel iual es regula la Base de Dades Nacional de Subvencions i

la publicitat de les subvencions i altres ajudes públiiues. 

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

ACORD

Primer.- Aprovar la convocatòria especifca subvencions culturals a l'Alt Empordà 2019

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

Tercer.- Autoritzar i disposar la despesa per aiuesta convocatòria, per un import total de 20.000,00€ a
l'aplicació pressupostària de despeses 35.3341.48000 iue porta el nom de "subvencions entitats culturals"
del pressupost vigent.
Quart.-  Facultar  indistintament la  presidenta i  el  gerent d’aiuest  consell  comarcal,  periuè 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’aiuest Consell  Comarcal als efectes
adients.

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

El conseller delegat de l'àrea de cultura,

Josem Maria Bernils i Vozmediano

Intervingut i conforme, En dono fe
l’Interventor El Secretari

Ernest Ruiz Garcia Francisco Luis Muñoz Cameo


