
 
R/N:11/OS/NO /sg (Núm. Exp: 2020/144) 
ASSUMPTE: Aprovació definitiva del Projecte Senyalització de recursos turísticopatrimonials de l’Alt 
Empordà. Modificat maig 2021,  inclosa dins de l’Operació cofinançada amb Fons Europeus de Desenvolupament 
Regional Programa operatiu FEDER 2014-2020, eix 6. 
 
 
 
JUNTA DE GOVERN 
 
PROPOSTA D’ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE GOVERN 
 
Identificació del document 
 
Expedient número 2020/144 relatiu a l’aprovació del Projecte «Senyalització de recursos 
turísticopatrimonials de l’Alt Empordà. Modificat maig 2021» actuació inclosa dins de 
l’Operació cofinançada amb Fons Europeus de Desenvolupament Regional Programa operatiu 
FEDER 2014-2020, eix 6, operació “Conservació, foment i desenvolupament del patrimoni 
natural i cultural de l'Alt Empordà”. Proposta per l’acord d’aprovació definitiva del Projecte. 
 
Antecedents de fet 

 

Vist que en data 7 de febrer de 2020 la senyora Trinitat Bonaterra Batlle, arquitecta del Consell 
Comarcal de l’Alt Empordà, ha informat favorablement sobre el Projecte  «Senyalització de 
recursos turísticopatrimonials de l’Alt Empordà. Modificat maig 2021», redactat per l’arquitecte 
tècnic Josep Armengol Prats, destinat a  la instal·lació de 149 elements per indicar els 
principals recursos turístics de l’Alt Empordà, situats en diferents indrets de la comarca, tots 
ells en els municipis que van donar suport al Projecte «Conservació, foment i 
desenvolupament del patrimoni natural i cultural de l'Alt Empordà» i van autoritzar 
la col·locació de l’esmentada senyalització en la via pública, per un pressupost d'execució per 
contracte, IVA inclòs, de 71.430,90 € (59.033,80 € més el 21% IVA) 
 
Atesa aquesta actuació està inclosa en l’operació «Conservació, foment i 
desenvolupament del patrimoni natural i cultural de l'Alt Empordà», cofinançada 
amb un 50% dels Fons Europeus de Desenvolupament Regional (Programa operatiu FEDER 
2014-2020, eix 6), d’acord amb l’Ordre GAH/45/2016, de 7 de març, per la qual s'aprovaven 
les seves bases reguladores (DOGC nº7078, de 14/03/2016). 
 



 
Atès que, amb caràcter previ a l’adjudicació del contracte d’obres, es requereix l’elaboració, 
supervisió, aprovació i replantejament del corresponent projecte, de conformitat amb allò 
previst a l’article 231 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, Contractes del Sector Públic. 
 
Atès que 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. 
 
La Junta de Govern del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, amb data de 25 de febrer de 2020, 
va resoldre aprovar inicialment el Projecte «Senyalització de recursos turísticopatrimonials de 
l'Alt Empordà», inclòs dins de l'Operació cofinançada amb Fons Europeus de Desenvolupament 
Regional Programa operatiu Feder 2014-2020, eix 6. 
 
Dit acord va ser notificat als ajuntaments que van donar suport i van autoritzar la senyalització 
dels principals recursos en la via pública del Projecte «Senyalització de Recursos 
turísticopatrimonials de l’Alt Empordà. Modificat maig 2021» dins operació «Conservació, 
foment i desenvolupament del patrimoni natural i cultural de l'Alt Empordà», en 
data 5 de març de 2020 ( RS núm. 2020/2800 i ss.) 
 
Atenent que es sotmet l'acord d'aprovació i el text de l'esmentat projecte a informació pública 
pel termini de 30 dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació de l’edicte en el 
BOP de Girona de data 23 de març, núm. 58, núm. edicte 2064. 
 
El termini d’exposició pública de l’esmentat projecte, publicat en DOGC núm. 8090, data 20 
de març de 2020 i BOP de Girona, núm. 58, edicte 2.064 de data 23 març de 2020 va quedar 
suspès per l’Estat d’Alarma provocat per la crisis sanitària per la Covid19; amb l’aixecament i, 
terminis administratius represos en data 1 de juny, el còmput de 30 dies hàbils per al·legacions 
va finalitzar en data 14 de juliol de 2020. 
 
Vist que en data 7 d'abril de 2020 (RE núm. 2020/0034) l’Ajuntament de Vilafant presenta 
al·legacions a l’aprovació inicial del Projecte «Senyalització de recursos turísticopatrimonials 
de l’Alt Empordà. Modificat maig 2021» 
  
Vist que en data 20 d'abril de 2020 (RE núm. 2020/0148) va tenir entrada en el Consell 
Comarcal escrit d'al·legacions presentat per l’Ajuntament de Peralada en relació al canvi 
d’ubicació de la senyalització inclosa en l’annex del Projecte «Senyalització de recursos 
turísticopatrimonials de l’Alt Empordà. Modificat maig 2021» 
 



 
En data 3 de novembre de 2020 es  resol en sessió de la Junta de Govern del Consell Comarcal 
de l’Alt Empordà estima l’al·legació formulada per l’Ajuntament de Vilafant en el seu escrit 
d’al·legacions, relativa a incloure la senyalització del recurs Església de Sant Cebrià, 
igualment  l’al·legació formulada per l’Ajuntament de Peralada en el seu escrit d’al·legacions 
relativa al canvi d’ubicació de la senyal del recurs turístic Mas de les Torres i aprovar 
definitivament el Projecte «Senyalització de recursos turísticopatrimonials de l’Alt Empordà. 
Modificat maig 2021» inclòs dins de l’operació cofinançada amb Fons Europeus de 
Desenvolupament Regional Programa operatiu FEDER 2014-2020. 
 
Un cop incorporades aquestes al·legacions es va dur a terme un projecte modificat, redactat 
per l’arquitecte tècnic del Consell Comarcal Josep Armengol Prats, de data octubre de 2020, 
amb un total de 152 elements i un pressupost d'execució per contracte de 59.384,88 € (IVA 
no inclòs). El 19 d’octubre de 2020 l’arquitecte del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, la 
senyora Trinitat Bonaterra Batlle va informar favorablement. 
 
Que el passat 12 de maig de 2021 el Parc Natural del Cap de Creus va emetre informe 
favorable, amb consideracions sobre el Projecte d’octubre de 2020, amb les condicions 
d’incloure el nom del Parc Natutural en els plafons instal·lats dins del seu àmbit, que en 
l’entorn virtual lligat al QR consti el logotip del Parc i l’enllaç a la pàgina web del Parc, i que 
no s’instal·li el plafó del Far de Cap de Creus que en les consideracions tècniques, literalment 
diu: 
 
«Les ubicacions i actuacions presentades s’informen favorablement, a excepció del plafó del 
Far de Cap de Creus que està situat dins de Reserva Natural Integral de Cap deCreus. En 
aquest espai actualment s’està retirant senyalització en preparació que durant els propers dos 
anys es preveu la renaturalització d’aquest espai i en especial de la zona on es preveu ubicar 
el plafó previst” 
 
Que el 23 de maig de 2021 l’Ajuntament de Roses, mitjançant Decret de l’alcaldia, resol que 
està d’acord amb la senyalització del Castell de Bufalaranya, els Búnquers de Punta Falconera, 
els Búnquers del Far, la casa Rozés, el Far de Roses, la Torre Norfeu i la Torre del Sastre; i no 
senyalitzar la resta perquè ja ho estan. 
 
En data 4 de juny de 2021 l’arquitecte tècnic del Consell Comarcal Josep Armengol Prats signa 
el Projecte «Senyalització de Recursos turísticopatrimonials de l’Alt Empordà. Modificat maig 
2021» dins operació «Conservació, foment i desenvolupament del patrimoni natural 
i cultural de l'Alt Empordà» amb els canvis proposats informats pel Parc Natural del Cap 



 
de Creus i atenent la resolució de l’Alcaldia de l’ajuntament de Roses,  amb el pressupost 
d’execució per contracte modificat en 58.286,74 € (IVA no inclòs). 
 
Vist l’informe favorable de l’aprovació del Projecte «Senyalització de Recursos 
turísticopatrimonials de l’Alt Empordà. Modificat maig 2021» dins operació «Conservació, 
foment i desenvolupament del patrimoni natural i cultural de l'Alt Empordà» 
emès per cap dels Serveis Tècnics de data 7 de juny de 2021, obrant en l’expedient, el 
qual transcrit literalment en la seva part necessària diu: 
 
«Per tant, les modificacions introduïdes en aquesta modificació de maig de 2021 són: 
 

- Al municipi de Cadaqués: 
S’ha eliminat l’element de senyalització «Far del Cap de Creus» - fitxa CAD 7.9. 
- Al municipi de Roses: 
S’ha eliminat l’enretirada del plafó «Església de Santa Maria» - fitxa ROS 1.10. 
S’ha eliminat l’element de senyalització «Església de Santa Maria» - fitxa ROS 1.10. 
S’ha eliminat l’element de senyalització «Casa Mallol» - fitxa ROS 2.10. 
S’ha eliminat l’element de senyalització «Càstrum Visigòtic de Puig Rom»-fitxa ROS 
4.10. 
- Al municipi de Vilajuïga: 
S’ha valorat el que es va proposar d’afegir l’element de senyalització «Búnquers 
Montperdut» - fitxa VLJ 3.3. ja que ha millorat el seu accés. 

 
En total doncs, s’enretiren un total de 69 plafons en comptes de 70, es col·loquen 82 elements 
de senyalització collats al paviment en comptes de 85, i es col·loquen el mateix nombre 
d’elements de senyalització collats amb dau de formigó, 67.» 
 
Vist l’informe del Tècnic Josep Armengol Prats de data 10 de juny de 2021 obrant en l’expedient 
sobre l’article 42 del Decret 179/1995 pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals ( ROAS). 
 
La Tècnica d’Administració General, Servei jurídic adscrit a l’Àrea de Secretaria del Consell 
Comarcal de l’Alt Empordà, informa favorablement el contingut de la present proposta d’acord. 
 
Fonaments de dret 



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

de l’organització comarcal de Catalunya. 

• Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL). 

• Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals (ROF). 

• Art. 42 i següents del Decret 179/1995 pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals ( ROAS). 

• Llei 39/2015, d’1 d’Octubre, de Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques. 

• 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). 

• Art. 233 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 

 
Proposta d’acord de la Junta de Govern Local 

Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords: 

 
Primer.- Aprovar definitivament el Projecte «Senyalització dels recursos 
turísticopatrimonials de l’Alt Empordà. Modificat maig 2021» redactat per l’arquitecte 
tècnic Josep Armengol Prats incorporant les modificacions derivades de  l’informe del Parc 
Natural del Cap de Creus de 12 de maig de 2021 i de la resolució de 23 de maig de 2021 de 
l’Ajuntament de Roses, amb pressupost d’execució per contracte modificat en 58.286,74 € 
(IVA no inclòs). 
 
Segon.- Notificar dits acords als ajuntaments que van donar suport al Projecte 
«Conservació, foment i desenvolupament del patrimoni natural i cultural de l'Alt 
Empordà» i van autoritzar la col·locació de l’esmentada senyalització en la via pública.   
 
TERCER.- Facultar la Presidència i la Gerència per tal que realitzin tants actes i gestions com 
calguin per l’execució dels presents acords. 
 
 



 
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 Turisme,  En dono fe 
   La secretària 
 
 
Agustí Badosa Figueres  Cristina Pou Molinet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
R/N:11/OS/sg (Núm. Exp:2021/860) 
 
 
JUNTA DE GOVERN 
 
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN 
 
Identificació de l’expedient 

 

Expedient número 2021/860 relatiu a la sol·licitud d'una subvenció de concessió directa 
nominativa a la Diputació de Girona per a la campanya de promoció turística Empordà 2021. 

 

Fets 

 

L’efecte que provoca i provocarà la crisi sanitària de la COVID19  comprometen el futur del 
teixit turístic de l’Empordà i en conseqüència de molts llocs de treball del propi sector turístic, 
però també de sectors dependents del mateix . 

 

La pandèmia apart dels temes sanitaris i socials, a afectat d’una manera molt 
directe en l’economia de l’Alt Empordà, sobretot en el turisme, el principal motor 
econòmic. 

 

El sector serveis representava, segons dades de l’últim trimestre del 2019, abans de la 
pandèmia, el 78,09% de les empreses de l’Alt Empordà i el 79,37% dels llocs de treball (Font: 
Observatori del treball. Departament d’Empresa i Ocupació). Dins aquest sector, el turisme és 
un dels més afectats ja que ha patit diferents tancaments i encara es troba amb restriccions 
horàries i serà un dels últims sectors de l’economia que es podrà activar  en un 100%. 

 

L’Alt Empordà és una comarca en la qual l'estacionalització del turisme impacta amb força, 
doncs la major part de les contractacions de personal i de la facturació de les empreses, es 
realitza durant els mesos d’estiu. En aquest sentit, per tal de pal·liar al màxim els efectes de la 
COVID-19 sobre l'economia de la comarca, cal realitzar accions de promoció abans i durant l’ 
estiu, amb l'objectiu d'atreure tants clients de proximitat com sigui possible i d'aquesta 



 
manera, contribuir a mitigar la falta del visitant estranger i evitar la destrucció de llocs de 
treball i el tancament d’empreses del sector del turisme.  

 

Es per això que conjuntament amb l’Associació Alt Empordà Turisme i el Consell Comarcal del 
Baix Empordà s'ha dissenyat un pla de comunicació  per intentar atraure un públic de 
proximitat a l’Empordà. 

 

La campanya de promoció  consisteix  una campanya online i una offline  de juny a setembre, 
dirigida sobretot  a un públic de proximitat català  

 

Atès aquesta situació es creu necessari sol·licitar un ajut a la Diputació de Girona. 

 

Atès  que l’ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, correspon presentar 
la documentació d’acord amb el model establert de  concessió d’una subvenció directa 
nominativa . 

 

En data 03 de juny de 2021 s’ha emès informe favorable per part del tècnic de l’àrea de 
Turisme. 

 

La Tècnica d’Administració General, Servei jurídic adscrit a l’Àrea de Secretaria del Consell 
Comarcal de l’Alt Empordà, informa favorablement el contingut de la present Proposta d’Acord. 

 

Fonaments de dret 

 

• La legislació aplicable és la següent 

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

• 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). 



 
• 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. 
• Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona 

 

Proposta d’acord a adoptar per la Junta de Govern Local 

 

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

 

ACORDS 

 
Primer.- Sol·licitar una subvenció de 10.000 € a la Diputació de Girona per tal de contribuir 
al finançament de la campanya de promoció turística de l’Empordà 2021. 
 
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, 
La Secretària 
 
Cristina Pou i Molinet 


