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DECRET DE PRESIDÈNCIA

Identificació de l'expedient

Expedient relatiu a l’aprovació de la sol·licitud de subvenció de concurrència no competitiva i

convocatòria pública, a la Diputació de Girona, destinada al finançament de les activitats i

projectes culturals de les Oficines Joves, capitals de comarca i municipis de més de 15.000

habitants de les comarques gironines, per a l’any 2021.

Fets

Atès que l'Àrea de Cultura, Educació, Noves Tecnologies, Esports i Educació de la Diputació

de Girona ha publicat en el Butlletí Oficial de la Província (núm. 2 de 5 de gener de 2021) les

bases específiques reguladores de subvencions per al finançament de les activitats i projec-

tes culturals de les Oficines Joves, capitals de comarca i municipis de més de 15.000 habi-

tants de les comarques gironines.

Atès que poden concórrer en aquesta convocatòria els consells comarcals inclosos en l'àmbit

territorial de la Diputació de Girona que disposin d'una Oficina Jove.

Atès que el Consell Comarcal de l'Alt Empordà disposa d'una Oficina Jove des de l'any 2014 i

en ella realitza activitats i projectes culturals.

Atès que l'Àrea de Joventut a través dels serveis de l’Oficina Jove desenvolupa el Projecte

”Trobada virtual de casals d'estiu”, que consisteix en una programació d’activitats culturals

que se celebra durant el mes de juliol, on es promou la relació entre els infants i joves del

conjunt de la comarca,  estimulant la participació, l’intercanvi,  la coneixença i  la vivència

d’una experiència cultural diferent, entre els companys i companyes del seu propi casal, i

amb els altres casals de la comarca en format virtual.



Atès que el Consell Comarcal sol·licitarà la subvenció esmentada per al finançament de les

activitats i projectes culturals de les Oficines Joves.

Atès que el finançament que es sol·licita a la Diputació de Girona és de 5.000,00 €.

Per part dels serveis jurídics no consta cap informe.

Per part dels serveis tècnics de l’àrea de Joventut i Esports s’ha informat favorablement el

present acord.

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 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la

Llei de finances públiques de Catalunya (TRLFPC).

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

nicipal 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).

 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 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (LCSP).

 Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administraci-

ons públiques

 Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

 Bases específiques reguladores de subvencions per al finançament de les activitats i

projectes culturals de les Oficines Joves, capitals de comarca i municipis de més de

15.000 habitants de les comarques gironines. (BOP núm. 2 de 5 de gener de 2021)



 L’òrgan competent per adoptar la present Resolució és la Presidència, d’acord amb

el Decret de Presidència amb número de resolució 2019/232 de data 16 de juliol de

2019.

RESOLUCIÓ

Per tant resolc:

Primer.- Aprovar la sol·licitud de subvenció de concurrència no competitiva i convocatòria

pública, que concedeix l'Àrea de Cultura, Educació, Noves Tecnologies, Esports i Educació de

la Diputació de Girona, destinada al finançament de les Activitats i Projectes Culturals de les

Oficines Joves, Capitals de Comarca i Municipis de més de 15.000 habitants de les comar-

ques gironines, per un import de 5.000,00 €, per a l’any 2021.

Segon.- Donar-ne coneixement a l’àrea administrativa de Serveis Econòmics d’aquest Con-

sell Comarcal per al seu coneixement i als efectes de seguiment d’allò acordat.

Tercer.- Sotmetre aquesta resolució a ratificació de la Junta de Govern en la propera sessió

que tingui lloc.

RECURSOS

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, s’haurà d'interposar recurs con-

tenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Jus-

tícia de Catalunya 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.

La presidenta, En dono fe
La secretària,

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.



R/N: 06/JS/rs (Núm. Exp: 2021/214)

JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE GOVERN

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a l’aprovació de l’enviament d’un jove voluntari de la nostra comarca, que

farà les tasques de dinamització en el projecte transfronterer «Nouvelles opportunités pour

les  jeunes catalans» que lidera l’entitat Ceméa i  que forma part  de la  subvenció Micro-

project sur l’Espace Catalan Transfrontalier.

Fets

Atès  que  Ceméa  Occitanie és  una  entitat  de  capacitació  professional  i  organització

d’educació en l’àmbit no formal de la regió de l’Occitània a França. La relació i col·laboració

amb aquesta entitat es va iniciar l’any 2018, a partir del contacte amb una de les seves

escoles;  l’École  de  la  2em  Chance  de  Perpinyà  quan  es  va  realitzar  un  intercanvi  de

professionals  i  de  joves  en  el  marc  de  l’acció  1.4.  del  projecte  PropecTsaso,  projecte

transfronterer dins dels programes de subvencions POCTEFA. En aquest cas es van realitzar

diferents activitats, reunions i trobades per realitzar una recerca i intervenció en l'àmbit de la

salut i els joves.

Atès que l’Àrea de Joventut del CCAE, l’entitat Ceméa i l’École de la 2em Chance de Perpinyà

treballen  i  col·laboren  en  la  possibilitat  de  realitzar  projectes  de  mobilitat  de  caire

transfronterer, que ens permetin treballar en l’intercanvi de bones pràctiques i també en

poder realitzar activitats per a joves.

Atès que dins d’aquestes activitats, també hi ha el  suport d’un altre projecte en el qual

també  col·labora  el  Consell  Comarcal  de  l’Alt  Empordà,  que  és  l’enviament  d’un  jove

voluntari de la nostra comarca, que és qui es farà de les tasques de dinamització d’aquest

projecte i posarà en relació i connectarà els joves d’una banda i altra de la frontera de forma

virtual durant uns mesos, i si es pot es realitzarà una trobada final de forma presencial.



Atès que la Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Empordà en sessió del dia 9 de

febrer de 2021, va aprovar la participació en aquest projecte «Nouvelles oppotunités pour

les jeunes catalans» i a la signatura de la documentació derivada de l’activitat que es realitza

en  el  marc  d’aquest,  per  tal  de  poder  així  realitzar  les  diferents  activitats  de  suport  i

d’intercanvi d’experiències entre els joves d’una banda i altra de la frontera.

Atès  que  el  Consell  Comarcal  de  l’Alt  Empordà,  està  acreditat  per  a  poder  fer

l’acompanyament,  assessorament  i  enviament  d’un  voluntari  dins  el  Cos  Europeu  de

Solidaritat (Programa Erasmus +) amb la qual cosa s’han realitzat les tasques de recerca de

voluntaris per a què puguin optar a la plaça, i donar-los la informació i acompanyament.

L’entitat Ceméa s’ha encarregat de fer la selecció del voluntari, que finalment s’ha escollit en

Joan Capalleras Tàboas, jove de Garriguella.

Tenint en compte l’informe tècnic de data 19 de gener de 2021 realitzat per la M. José

Navarro Oller, tècnica de Joventut i responsable del Servei de Mobilitat Internacional.

Per part dels serveis tècnics de l’àrea de Joventut i Esports s’ha informat favorablement el

present acord.

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 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, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

• Projecte Nouvelles  opportunités  pour  les  jeunes  catalans est  un projet  porté  par  les

CEMÉA Occitanie, au titre de l’Ecole de la 2e chance de Perpignan et des actions Déclic

Jeunes  à  Perpignan,  le  service  Jeunesse du  Consell  Comarcal  de  l’Alt  Empordà  de

Figueres, et le bureau de Figueres du Centro Noves Oportunitats.



Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Joventut i Esports, proposa a la Junta de

Govern, l'adopció del següent

ACORD

Primer.- Aprovar l’enviament del jove Joan Capalleras Tàboas com a voluntari de la nostra

comarca,  que farà  les  tasques  de  dinamització  en  el  projecte  transfronterer  «Nouvelles

opportunités pour les jeunes catalans» que lidera l’entitat Ceméa i que forma part de la

subvenció Micro-project sur l’Espace Catalan Transfrontalier.

Segon.- Facultar indistintament la presidenta, Sra. Sònia Martínez i Juli i el gerent, Sr. Josep

M.  Marcé  i  Company,  per  a  la  signatura  de  la  documentació  necessària  derivada  de

l’enviament del jove.

Tercer.- Donar-ne trasllat a l’entitat Ceméa Occitanie i l’Ecole 2em Chance de Perpinyà, així

com a l'àrea de Joventut d’aquest 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.

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.

El conseller delegat de l'àrea de Joventut i Esports,

En dono fe,
La Secretària,

Cristina Pou Molinet


