2.- DECRET DE PRESIDÈNCIA
Identificació de l'expedient
Expedient relatiu a l’aprovació de la sol·licitud de finançament per dur a terme el pla de
reactivació socioeconòmica covid19 a la comarca de l’Alt Empordà, en el marc de les
mesures d’ajuts directes establertes en el Decret Llei 16/2020, de 5 de maig, del
Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Fets
En data 7 de maig d’enguany s’ha publicat al DOGC, el Decret Llei 16/2020, de 5 de maig,
de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social,
contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19.
En el capítol II es descriu la mesura d'ajuts directes per al finançament dels plans de
reactivació socioeconòmica COVID-19 en l'àmbit d'ocupació.
Aquesta mesura té caràcter d’urgència. Es tracta d’una subvenció directa del SOC al Consell
Comarcal de l’Alt Empordà per pal.liar els efectes socioeconòmics derivats del Covid19, a la
comarca de l’Alt Empordà. Cap més administració local de la comarca hi pot participar.
Les mesures consisteixen en:
1) La contractació d’un tècnic, o bé la dedicació d'una persona experta de la pròpia
entitat assignada a aquesta tasca, o bé a contractació dels serveis de consultoria i
assistència, per a l’elaboració del pla de reactivació socioeconòmica COVID-19 a la
comarca de l’Alt Empordà.
2) La contractació de dos tècnics per a la implementació, coordinació i seguiment
del pla de reactivació socioeconòmica COVID-19 a la comarca de l’Alt Empordà.
S’ha realitzat una reunió amb els tècnics municipals de Promoció Econòmica dels
Ajuntaments de la comarca, per concretar una proposta conjunta.
També he mantingut una reunió amb la cap de l’àrea de Promoció Econòmica, per tancar la
proposta de candidatura a presentar.
El termini màxim per presentar la candidatura del Consell Comarcal, per EACAT, és el 29 de
maig d’enguany.

Aquesta tramitació es fa en les circumstàncies actuals, d’estat d’alarma pel COVID19, atès que inclou
mesures d’interès general per pal·liar l’efecte negatiu de la pandèmia en el teixit socioeconòmic de la
comarca de l’Alt Empordà
Ateses les circumstàncies descrites, l’objecte del present expedient té cabuda en les circumstàncies
excepcionals descrites a l'apartat 4 de la Disposició Addicional Tercera del Real Decret 463/2020 de 14
de març en virtut del qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària
ocasionada pel COVID-19. Concretament, i com s'ha mencionat anteriorment, el procediment objecte
del present expedient es troba estretament vinculat als fets justificatius de l'estat d'alarma i té com a
motivació principal la protecció de l'interès general.
Per part dels serveis tècnics de l’ àrea de Promoció Econòmica s’ha informat favorablement la present
resolució.
Fonaments de dret
•

Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).

•

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

•

Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC).

•

Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei de l’organització comarcal de Catalunya (TRLOCC).

•

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

•

Llei 40/2015 del règim jurídic del sector públic. 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 (TRLRHL).

•

Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS).

•

Reial 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 (RLGS).

•

Disposició Addicional tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, modificat
pel Reial Decret 465/2020, de 17 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a
la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

•

Decret Llei 16/2020, de 5 de maig, del Departament de Presidència de la
Generalitat de Catalunya.

•

L’òrgan competent per adoptar la present Resolució és la Presidenta del Consell
Comarcal de l’Alt Empordà de conformitat amb l’article 13.1 del Decret Legislatiu
4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de
l'organització comarcal de Catalunya.

RESOLUCIÓ
Per tant resolc:
Primer.- Acordar la no suspensió del procediment d’acord amb la Disposició Addicional
tercera 3 del RD 463/2020, de 14 de març en la redacció donada per RD 465/2020, de 17
de març, atès que estem davant d’un procediment que és indispensable per a la protecció
de l’interès general i que es refereix a una situació estretament vinculada als fets
justificatius de l’estat d’alarma.
Segon.- Aprovar la memòria del projecte de sol.licitud per dur a terme el pla de reactivació
socioeconòmica covid19 a la comarca de l’Alt Empordà, que s’adjunta com a document
annex 1.
Tercer.- Sol·licitar al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, una subvenció per import de
103.200,00 € per contractar als tres tècnics del pla de reactivació socioeconòmica covid19 a
la comarca de l’Alt Empordà, un per a l’elaboració del pla i dos per a la implementació,
coordinació i seguiment. L’import de la sol.licitud per a cadascun dels tècnics, és de
34.400,00 €.
Quart.- Sotmetre la present resolució a la propera sessió de la Junta de Govern per a la
seva ratificació.
Cinquè.- Facultar al gerent de la corporació perquè realitzi tants actes i gestions com
calguin per dur a terme el present acord.
Sisè.- Notificar aquest acord a la directora del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
Setè.- Comunicar aquest acord a l’àrea de RRHH i d’Intervenció del Consell Comarcal de
l’Alt Empordà.

RECURSOS
De conformitat amb la Disposició Addicional vuitena, apartat 1, del Reial Decret Llei
11/2020, de 31 de març, per la qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit
social i econòmic per fer front al COVID-19 ( BOE núm.91) , contra la present resolució, que
posa fi a la via administrativa, si es deriven efectes desfavorables o de gravamen per l
´interessat, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Girona en el termini de dos mesos. Alternativament i de forma potestativa,
es pot interposar recurs de reposició davant l’òrgan que ha dictat la present resolució, en el
termini d'un mes. En ambdós casos, els terminis per interposar els recursos es computaran
des del dia hàbil següent a la data de finalització de la declaració de l’estat d’alarma, amb
independència del temps que hagués transcorregut des de la notificació de l’actuació
administrativa objecte de recurs o impugnació amb anterioritat a la declaració de l’estat
d’alarma. Tot això s’entén sens perjudici de l’eficàcia i executivitat de l’acte administratiu
objecte de recurs o impugnació.

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

El president,

En dono fe
El secretari,

Sònia Martínez Juli

CRISTINA POU MOLINET

Aquest document incorpora la firma digital avançada i la seva ubicació està al servidor amb
nom VWEBABSIS de la seu del Consell Comarcal del Alt Empordà.

3.- JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a rectificació d'errors material en l'adjudicació dels ajuts econòmics del
transport adaptat dins la convocatòria de subvencions destinades a la col·laboració en el
finançament del servei de transport adaptat a la comarca per a l'any 2019
Fets
1-La Junta de Govern, en sessió de data 3 de desembre de 2019, es van adjudicar les
subvencions del transport adaptat per l’any 2019.
2- Que a la Sra. Herminia Viña Patiño de Vilafant se li va atorgar un ajut per l’import de
250€.
3- El Consell Comarcal detecta un error en aquest atorgament, que en aquest cas hauria
d’haver sigut de 275€ d’ajut , segons la taula de barems:
Cost anual

Ajut
econòmic

A partir de 1.500€/ anuals

750'00€

De 801,00€ a 1.499,00€

450'00€

De 501,00€ a 800,00€

275,00€

De 301,00€ a 500,00€

150,00€

Fins a 300,00€/de cost anual

75,00€

4- Aquest error s’ha d’esmenar en virtut de l’article 109.2 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre,
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, s’hauria de rectificar
d’ofici els error materials, de fet o aritmètics existents a l’acor abans esmentat.
5- Vist l’informe favorable de la Directora de Benestar Social, en el qual proposa la
rectificació material del pagament 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.
6- Vista la proposta favorable del Conseller delegat de Benestar Social, en el qual proposa
la rectificació material del pagament 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.
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 Benestar Social, proposa a la Junta de Govern,
l'adopció del següent
ACORD
Primer.- Esmenar l’error material de fet i modificar l’atorgament de l’ajut a la Sra. Hermínia
Viña Patiño, on consta 250 €, ha de posar 275 €.
Segon.- - Autoritzar i disposar la despesa d'import de 275 € amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 40.2315.48000 corresponent a l'ajut de la Sra. Hermínia Viña Patiño.
Tercer.- Facultar indistintament la presidenta, Sra, Sònia Martínez Juli, i el gerent Sr. Josep
M-. Marcé i Company, perquè realitzin tants actes i gestions com calguin per executar el
present acord.
Quart.- Donar-ne trasllat a la Sra. Hermínia Viña Patiño i 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 Benestar social
Intervingut i conforme,
L'interventor
Ernest Ruiz Garcia

En dono fe,
La secretaria
Cristina Pou Molinet

4.- JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN
Identificació de l’expedient
Subvencions culturals : atorgament subvencions activitats culturals d’interès comarcal,
corresponent a l’exercici 2019.
Antecedents
1. L’informe de la tècnica de l’Àrea de Cultura ha proposat a la comissió de subvencions per
activitats culturals d’interès comarcal que atorgui les subvencions corresponents segons
disposa l’art. 22 de la LGS.
2.-L'àrea de Cultura del Consell Comarcal de l'Alt Empordà va convocar Subvencions a
Projectes culturals a l'Alt Empordà per tal de fer emergir iniciatives innovadores en l'àmbit
de la cultura i finançar projectes en el territori. Aquesta iniciativa, té com a finalitat
fomentar la cultura al àmbit del patrimoni cultural material i immaterial .
3. L'objecte de les subvencions és atorgar ajut financer a projectes culturals a desenvolupar
en els municipis de la comarca i que tinguin un abast i projecció comarcal.
4. L'àrea de Cultura del Consell Comarcal de l'Alt Empordà es dirigeix a tota la població de
la comarca i aquesta realitat demana d'un esforç conjunt entre les administracions
públiques, les entitats socials i el teixit empresarial per promoure projectes culturals en els
municipis de la comarca, que impulsin noves iniciatives en el territori per fomentar una
millora de la qualitat de vida de les persones o mantinguin les ja existents.
5. S’han redactat aquestes bases de subvenció que s’ajusten a la Llei 38/2003 general de
subvencions. Aquest objecte de la subvenció es troba comprés en les competències del
Consell Comarcal de l’Alt Empordà.
6.Les bases s’han redactat tenint en compte els criteris recollits per : llei 9/1993, de 30 de
setembre, del Patrimoni Cultural Català, article 54, apartat 1 i de La Llei 2/1993, de 5 de
març, de foment i protecció de la cultura popular i tradicional de l’associacionisme cultural.

7- a)Les sol·licituds presentades dintre termini i que compleixen els requisits de les bases
són:
Associació Cultural Cochlea Reg. E. 2019-14532
Associació Empordanesa de música popular i tradicional Reg. E. 2019-14509.
b)Les sol.licituds presentades dintre termini i desestimades per presentar un pressupost que
no es del 2019 com deia la convocatòria són:
-Alexandre Garcia Quadras
-Cochlea
-Colla Castellera de Figueres
-Edicions Cal·ligraf
-Fundació Privada l’Olivar
-La Muga Caula
- Institut d’Estudis Empordanesos
c) Es va presentar una documentació fora de termini, així mateix, tampoc reunia els
requisits establerts a la convocatòria. L’Associació Catalana per la Divulgació Cientifica
(ACDIC) va presentar la subvenció en una activitat anual i En l’apartat 3 de característiques
i requisits dels projectes de les bases especifiques consta que no seran objecte de
subvenció les programacions anuals
8- Pel que fa a les sol·licituds estimades que compleixen els requisits s’han puntuat i valorat
els criteris de la convocatòria i sumen com segueix:
-Associació Cultural Cochlea Reg. E. 2019-14532 suma 51 punts en els criteris de
valoració segons l’apartat 4 de la convocatòria:
Criteris 2.1
a) la seu social està ubicada a Camallera que té menys de 1000 habitants per tant li
correspon 10 punts.

b) L'anàlisi de la qualificació que afecta al projecte és d’un nivell notable per la traducció al
català i divulgació de la poesia dels trobadors en l’àmbit transfronterer. Li correspon 8
punts.
c) la difusió de la poesia de trobadors és en un àmbit general de poesia romana, romànica i
mediterrània en general cultura occitana sense concretar. La idoneïtat seria de 5.
d) El numero de destinataris presencial seria baix però tenint en compte la difusió on line,
els destinataris augmenta encara que continua essent per una minoria. La puntuació seria
de 7.
e) La presentació del projecte és millorable caldria una metodologia de treball més
detallada. La puntuació és de 5.
f) És un projecte que presente un pressupost adequat i dimensionat amb l’execució del
projecte.La puntuació és de 9.
Criteris 2.2
a) Te poca rellevància de la intervenció pels municipis. La puntuació és de 5.
b) No hi ha definició d’objectius ni a mig ni a llarg termini la puntuació és de 0
c) Poca visibilitat dels indicadors la puntuació és de 2
Segons la taula del percentatge de subvenció li correspon el 30% del pressupost sol·licitat
el que significa un import de 1.940,21€
- Associació Empordanesa de música popular i tradicional Reg. E. 2019-14509
suma 55 punts en els criteris de valoració segons l’apartat 4 de la convocatòria
Criteris 2.1
a) la seu social està ubicada a Figueres que té mes de 5000 habitants per tant li correspon
0 punts.
b) L'anàlisi de la qualificació que afecta al projecte és d’un excel·lent nivell . Són un grup de
músics anomenats Ministrers perquè han recuperat música antiga dels inicis de la Cobla de
Pep Ventura. Aquesta formació toca avui en festes majors per fer difusió d’aquesta musica.
Li correspon 10 punts.

c) la difusió de peces sense ser de creativitat original, sinó de recuperació. La idoneïtat es
de 5.
d) El numero de destinataris presencial es alt perquè es tenen en compte als assistents a
les festes majors. També té un component social, doncs aquest grup fa difusió de la música
gratuïtament a col·lectius en dificultats d’integració . La puntuació seria de 7.
e) La presentació del projecte és millorable caldria una metodologia de treball més
detallada. La puntuació és de 9.
f) És un projecte que presente un pressupost adequat i dimensionat amb l’execució del
projecte. La puntuació és de 9.
Criteris 2.2
a) Te rellevància a la intervenció pels municipis. La puntuació és de 9.
b) No hi ha definició d’objectius ni a mig ni a llarg termini la puntuació és de 0
c) l’únic indicador palès del projecte és la quantitat de públic al que han arribat la puntuació
és de 3
- Associació Empordanesa de música popular i tradicional Reg. E. 2019-14509 suma 55
punts en els criteris de valoració segons l’apartat 4 de la convocatòria i segons la taula del
percentatge de subvenció li correspon el 30% del pressupost sol·licitat el que significa un
import de 7.635€
El quadre de puntuació de totes les sol·licituds queda com segueix:

-Atès la proposta del conseller de data 9 de març de 2019 el qual proposa l’atorgament de
les subvencions activitats culturals d’interès comarcal, corresponent a l’exercici 2019.
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)
-Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 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 qual 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 públiques 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 qual es regula la Base de Dades Nacional de
Subvencions i la publicitat de les subvencions i altres ajudes públiques.
-Disposició Addicional tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, modificat pel Reial
Decret 465/2020, de 17 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la
situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

L’òrgan competent per adoptar la present Resolució és la Junta de Govern Local d’acord
amb el Decret de Presidència amb número de resolució 2019/228 de data 16 de juliol de
2019.
Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de cultura, proposa a la Junta de Govern,
l'adopció del següents
ACORDS:
Primer. Acordar la no suspensió del procediment d’acord amb la Disposició Addicional
tercera 3 del RD 463/2020 , de 14 de març en la redacció donada per RD 465/2020, de 17
de març, atès que estem davant d’un procediment relacionat amb el funcionament bàsic
dels serveis del Consell Comarcal de l’Alt Empordà
Segon.
ESTIMAR les sol·licituds presentades dintre termini i que compleixen els requisits de les
bases:
Associació Cultural Cochlea Reg. E. 2019-14532
Associació Empordanesa de música popular i tradicional Reg. E. 2019-14509.
DESESTIMAR les sol·licituds que encara que s’hagin presentat dintre termini han
presentat un pressupost que no es del 2019 com marcavn les bases i que són les següents:
-Alexandre Garcia Quadras – RE 2019/14492 i 2019/14493
-Cochlea: RE 2019/14507
-Colla Castellera de Figueres RE:2019/14536
-Edicions Cal·ligraf : RE 2019/14521
-Fundació Privada l’Olivar : RE 2019/14481 i 2019/14483
-La Muga Caula:RE 2019/14531 i 2019/14512
- Institut d’Estudis Empordanesos: RE 2019/14508 i RE 2019/14513

DESESTIMAR La documentació presentada fora de termini i que no compleix els requisits
establerts a la convocatòria:
L’Associació Catalana per la Divulgació Cientifica (ACDIC) va presentar la subvenció en una
activitat anual i En l’apartat 3 de característiques i requisits dels projectes de les bases
especifiques consta que no seran objecte de subvenció les programacions anuals
Tercer. Atorgar al les entitats que a continuació es detallen, una subvenció en el marc de
la convocatòria del programa de subvencions per activitats culturals d'interès comarcal,
previst a les bases reguladores de la convocatòria per a l’any 2019, d’acord amb les
següents dades:
-Associació Cultural Cochlea Reg. E. 2019-14532 suma 51 punts en els criteris de
valoració segons l’apartat 4 de la convocatòria i segons la taula del percentatge de
subvenció li correspon el 30% del pressupost sol·licitat el que significa un import de
1.940,21€
- Associació Empordanesa de música popular i tradicional Reg. E. 2019-14509
suma 55 punts en els criteris de valoració segons l’apartat 4 de la convocatòria i segons la
taula del percentatge de subvenció li correspon el 30% del pressupost sol·licitat el que
significa un import de 7.635€
Quart. Requerir als beneficiaris amunt relacionats, perquè aportin abans del 31 de març de
2020, els documents justificatius de la totalitats la despesa subvencionada, segons els
models formalitzats, tal com s’estableix a la clàusula desena de les bases reguladores de la
convocatòria corresponent a l’exercici 2019.
Cinquè.- Autoritzar i disposar la despesa de 9.575,21€, amb càrrec a la partida
35.3341.48000 Subvenció a Entitats Culturals del pressupost de l’exercici 2019.

Sisè.- Facultar indistintament la presidenta i el gerent, perquè realitzin tants actes i
gestions com calguin per executar el present acord.
Setè.- Notificar aquesta resolució als interessats informant-los que, si en el termini de deu
dies hàbils no manifesten el contrari, s’entendrà definitiu l’acord.
Vuitè.- Comunicar a l’àrea de serveis econòmics aquest acord per al seu coneixement i als
efectes oportuns.
Figueres, a la data de la signatura electrònica.

El conseller delegat de l'àrea de cultura,
Josep Maria Bernils i Vozmediano

Intervingut i conforme,
l’Interventor

En dono fe,
La Secretaria,

Ernest Ruiz i Garcia

Cristina Pou Molinet

