
 
R/N:15//jr (Núm. Exp:2021/1938) 
 
PROPOSTA D'ACORD DEL CONSELLER 
 

Identificació de l’expedient 

 

Expedient número 2021/1938 relatiu a la sol·licitud d’ajudes per a l'execució de tres 
instal·lacions fotovoltaiques per autoconsum en edificis de propietat del CCAE. 

 

Antecedents 

 

Atès que en data del 30 de juny de 2021 es va publicar el “Real Decreto 477/2021, de 29 de 
junio, por el que se aprueba la concesión directa a las comunidades autónomas y a las 
ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos 
ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a 
la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia.” 

 

En data 16 de novembre de 2021 s’ha emès informe favorable per part dels tècnics de 
l’àrea de Serveis Tècnics. 

 

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 

 

• 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. 

 

Proposta d’acord de la Junta de Govern Local 

 

Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local del Consell Comarcal 

 

Primer.- Sol·licitar tres subvencions de 12.150 €, 7.200€ i 5.400€ a la Generalitat de 
Catalunya, per tal de contribuir al finançament per l’execució de tres instal·lacions 
fotovoltaiques en edificis del CCAE. 

 

Segon.- Facultar la Presidència i la Gerència per tal que realitzin tants actes i gestions com 
calguin per l’execució dels presents acords. 

 

Tercer.- Comunicar als serveis econòmics aquests acords per al seu coneixement i als efectes 
oportuns. 

 
 
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. 
 



 
R/N:18//ms (Núm. Exp:2020/258) 
 
PROPOSTA D'ACORD DEL CONSELLER 
 

Identificació de l’expedient 

 

Expedient núm. 2020/258 relatiu a Aprovació de la sol·licitud de subvenció de concurrència 
no competitiva i convocatòria pública, a la Diputació de Girona, destinada a la gestió de les 
polítiques socials de l’habitatge en l’àmbit comarcal per a l’any 2020 – acceptació i revocació. 

 

Fets 

 

1. El Consell Comarcal de l’Alt Empordà, mitjançant Junta de Govern de data 03 de març 2020 

va acordar sol·licitar a la Diputació de Girona una subvenció per el projecte o activitat de 
«Gestió de les polítiques socials d'habitatge en l'àmbit comarcal, any 2020» d’acord amb la 

convocatòria de subvencions publicada al diari oficial de la Província de Girona número de data 

02 de gener de 2020. La quantitat sol·licitada era de 17.990 euros. 

 

2. L’entitat Diputació de Girona, va acordar en data 02/07/2020, registre d’entrada 2020/6602 

atorgar una subvenció finalista al Consell Comarcal de l’Alt Empordà per import de 17.990 

euros, per dur a terme el projecte o activitat LA GESTIÓ DE POLÍTIQUES SOCIALS 

D’HABITATGE amb número d’expedient 8055. 

 

L’import de 17.990€ que l’Oficina d’habitatge va sol·licitar anava d’acord a un pressupost per 

justificar de 168.541,62€, dels quals, se’n varen justificar 114.031€. 

 

3. L’entitat Diputació de Girona, d’acord a la justificació presentada en data 15/12/2020 per 

part de l’Oficina d’Habitatge, va notificar en data 22/09/2021, l’inici d’expedient de revocació 

per la quantitat de 5.822,89€. 



 
4. D’acord a la revocació notificada, l’import concedit per part de la Diputació de Girona a 

l’Oficina d’habitatge del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, per l’activitat de LA GESTIÓ DE 

POLÍTIQUES SOCIALS D’HABITATGE,  és de 12.167,11€ de manera definitiva. 

 

5. El Consell Comarcal de l’Alt Empordà no preveia, dita subvenció en el pressupost comarcal 
inicial aprovat de l'any 2021. 

 

6. Es proposa efectuar els ajustaments comptables que es consideren necessaris. 

 

7.  Amb data 29 de novembre de 2021 la tècnica de l’oficina d’habitatge ha informat 

favorablement el contingut de la present Proposta d’Acord. 

 

8. 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 

 

• 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 2020. 
 

Proposta d’acord de la Junta de Govern Local 

 



 
Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local: 

 

Primer.- Acceptar la revocació de quantitat per import de 5.822,89 euros. 

 

Segon.- Acceptar la subvenció definitiva atorgada per import de 12.167,11€ euros per al 
finançament de despesa corrent  i per al projecte GESTIÓ DE POLÍTIQUES SOCIALS 
D’HABITATGE. 

 

Tercer.- Aquesta subvenció no consta en el pressupost inicial aprovat de l'any 2021. 

 

Quart.- Efectuar els ajustaments comptables que es consideren necessaris. 

 

Cinquè.- Facultar la Presidència i la Gerència per tal que realitzin tants actes i gestions com 
calguin per l’execució dels presents acords. 

 

Sisè.- Notificar a la Diputació de Girona aquest acords amb indicació dels recursos 
corresponents. 

 

Setè.- Comunicar a l’àrea de Serveis Econòmics aquests acords per al seu coneixement i als 
efectes oportuns. 

 

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. 


