R/N:14/rg/ama (Núm. Exp:2021/194)

2.- PROPOSTA D'ACORD DEL CONSELLER DELEGAT DE BENESTAR SOCIAL
Identificació de l’expedient
Expedient número 2021/194 relatiu a l’atorgament dels ajuts econòmics destinats a sufragar
part de les despeses ocasionades pel servei de transport adaptat individual i col·lectiu en el
marc de la convocatòria de subvencions destinades a la col·laboració en el finançament del
servei de transport adaptat a la comarca de l’Alt Empordà per al 2021

Antecedents de fets
1. El Servei de Transport Adaptat és un servei que té com a finalitat facilitar el transport a
les persones discapacitades i/o amb dependència que presenten problemes de mobilitat, per
tal que puguin accedir als serveis socials d’atenció especialitzada, o a aquells altres que
permetin garantir o afavorir la seva integració a l'entorn.
2- En data 4 d’agost de 2020 El Ple del Consell Comarcal va aprovar inicialment les bases
que han de regir 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 per l’any 2021.
3- En sessió de data 27 d’abril de 2021, la Junta de Govern va aprovar la convocatòria de les
subvencions destinades a la col·laboració en el finançament dels servies de transport
adaptat individual i col·lectiu a la comarca de l’Alt Empordà per l’any 2021.
4- En data de 14 de maig de 2021, es va publicar la convocatòria de subvencions destinades
a la col·laboració en el finançament dels serveis de transport adaptat a la comarca de l'Alt
Empordà, excepte Figueres
6- En data 3 de juny de 2021, va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds.
7- En data 5 de d’octubre de 2021, es reuneix la Comissió Avaluadora constituïda per les
següents persones:
Presidenta: Sonia Martínez Juli
Vocals: M. Rosa Guixé Valls, directora de Benestar del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.
Glòria Pla Comas, tècnica del Programa d’Atenció a la Dependència
Carme Ortega , Coordinadora de Serveis Socials Bàsics
Secretària: Laura Solà
8- Que l’Ajuntament de Saus, Camallera i Llampaies ha fet la sol·licitud de la subvenció del
transport adaptat i, atès que per part dels membres de la Comissió Avaluadora es té

coneixement que no s’està prestant el servei en aquest municipi durant aquest any 2021, se
li requereix que, si s’escau, presenti la renúncia corresponent a la subvenció del transport
adaptat.
9- Que a la sol·licitud de la ruta de Castelló d’Empúries de la Creu Roja s’ha detectat una
errada a l’import de les aportacions dels ajuntaments i requerim que ens esmenin aquest
error.
10- En data 8 de d’octubre de 2021, es torna a reunir la Comissió Avaluadora per resoldre
els requeriments demanats.
11- Que l’entitat Creu Roja, en data 7 d’octubre de 2021 i amb número de registre d’entrada
2021/13299, entra un escrit on esmenen l’error de l’import de l’aportació de l’Ajuntament de
Castelló d’Empúries, i on constava 36.169€ - 4.375 €, ha d’esmenar-se per import de
31.278€ - 4.375 €
12- Que l’Ajuntament de Saus, Camallera i Llampaies, en data 7 d’octubre de 2021 i amb
número de registre 2021/13348, entra un escrit demanant de deixar sense efectes la seva
petició de subvenció pel servei del transport adaptat, ja que s’han vist obligats a suprimir la
prestació del servei per l’exercici 2021
13- Que en data 3 de novembre de 2021, la Directora de l’àrea de Benestar social, ha
informat favorablement a l’atorgament dels ajuts econòmics destinats a sufragar part de les
despeses ocasionades pel servei de transport adaptat individual i col·lectiu en el marc de la
convocatòria de subvencions destinades a la col·laboració en el finançament del servei de
transport adaptat a la comarca de l’Alt Empordà per al 2021
14- 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.
15- Consta a l’expedient fiscalització prèvia d’Intervenció
Fonaments de dret

-

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

-

Real 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.

-

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).

-

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).

-

Bases del 20è Concurs Comarcal de Cartells aprovades pel Ple del Consell Comarcal en
data 28 de novembre de 2017.

-

La convocatòria es va aprovar per junta de govern el 23 de març i es va publicar al BOP
nº 60 nºedicte2839 de data 12 d’abril de 2021

Proposta d'acord de la Junta de Govern Local
Per tot això, es proposa a l'òrgan col·legiat corresponent Junta de Govern Local:
Primer.- Atorgar els ajuts econòmics destinats a sufragar part de les despeses ocasionades
pel servei de transport adaptat individual i col·lectiu en el marc de la convocatòria de
subvencions destinades a la col·laboració en el finançament del servei de transport adaptat a
la comarca de l’Alt Empordà per al 2021, segons es desprèn de la proposta formulada per la
Comissió Avaluadora i que queda reflectida de la següent manera:

RUTA Entitat

Subvenció
atorgada

1

CREU ROJA Figueres (Ruta Castelló)

10.538,52 €

2

CREU ROJA Figueres (Ruta Fluvià)

16.561,23 €

3

FADIR ( R-1 )

10.083,10 €

4

ALTEM (Ruta Roses)

18.777,66 €

5

ALTEM (Ruta Lladó)

11.068,19 €

6

MIFAS (Ruta 1)

4.598,39 €

7

MIFAS (Ruta 2)

3.998,69 €

8

Ajuntament d'Agullana

23.096,83 €

9

Ajuntament l’Escala

13.440,67 €

10

Ajuntament de Llançà(1)

3.972,50 €

11

Ajuntament de Portbou

5.578,11 €

12

Ajuntament de Saus, Camallera i llampaies

0,00 €

TOTAL

121.713,89 €

I en el cas de les subvencions individuals:

Num

Beneficiari

SUBVENCIÓ
ATORGADA

1

Jordi Marmameu Punsi

396,80 €

2

Sebastià Quintana Fàbregas

1.028,28 €

3

Susanna Moreno Cervera

571,95 €

4

Joan Pons Morote

0,00 €

5

Roser Giralt Grabulosa

976,86 €

6

Noelia Blanco Adalid

899,74 €

7

Joana Geli Trulls

899,74 €

8

José Ruiz Gómez

820,26 €

9

Concepció Serra Trulls

0,00 €

10

Mercè Del Clos Gosa

642,67 €

11

Gemma Gifre Rovira

558,00 €

12

Sergi Vallmajó Lubian

1.028,28 €

13

Jose Batllori Tauler

669,60 €

14

Isabel Maria Candido Duran

0,00 €

15

Juan Garcia Roldan

223,20 €

16

Adela Sanchez Garcia

0,00 €

17

Eloisa Aijon Sanagustín

0,00 €

18

Maria Ruiz Moreno

0,00 €

19

Magdalena Ricart Clos

0,00 €

TOTAL

8.715,39 €

Segon.- Disposar la despesa d'import 130.429,28 € amb càrrec a l'aplicació pressupostària
40.2315.48000 “Transport Adaptat” del pressupost vigent.

Tercer.- Facultar la Presidència i la Gerència per tal que realitzin tants actes i gestions com
calguin per l’execució del present acord.
Quart.- Notificar als interessats aquest acord amb indicació dels recursos corresponents.
Cinquè.- Comunicar a l'Àrea de Serveis Econòmics aquest acord per al seu coneixement i
als efectes oportuns.

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.

