
 
R/N:10/HV/xc (Núm. Exp:2021/605) 
 
 
JUNTA DE GOVERN 
 
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN 
 

Identificació de l’expedient 

 

Aprovar el conveni de delegació de competències per a la recollida selectiva de les fraccions 
d'envasos lleugers, paper-cartró i envasos de vidre dels residus municipals entre el Consell 
Comarcal de l'Alt Empordà i l'ajuntament de Sant Pere Pescador. 

 

Fets 

 

1.- Els ajuntaments son els titulars de les competències de recollida selectiva de les fraccions 
d'envasos lleugers, paper-cartró i envasos de vidre d’acord amb l'article 25.2. lletra b de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les de bases de règim local i l'article 42 del Decret legislatiu 
1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus. 

 

2.- D’acord amb els articles 9.4 i 85 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, i l’article 25 del Decret legislatiu 
4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’organització comarcal de 
Catalunya,  el Consell Comarcal pot exercir aquelles competències que li deleguin els municipis. 

 

Així mateix, d’acord amb l’article 51 del Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova 
el Text refós de la Llei reguladora dels residus, el Consell Comarcal pot rebre la delegació de les 
competències en matèria de gestió de residus. 

 

3.- En data 3 de juliol de 2018 els serveis jurídics del Consell Comarcal de l'Alt Empordà van 
informar favorablement a l'aprovació del conveni marc de  delegació de competències per a la 
recollida selectiva de les fraccions d'envasos lleugers, paper-cartró i envasos de vidre dels residus 
municipals entre el CCAE i els ajuntaments de la comarca 

 



 
4.- El passat dia 24 de juliol de 2018 el Ple del Consell Comarcal va aprovar un nou conveni marc 
que regeix la delegació de competències per a la recollida selectiva de les fraccions d’envasos 
lleugers, paper-cartró i envasos de vidre dels residus municipals entre el CCAE i els ajuntaments 
de la comarca. 

 

5.- L’Ajuntament de Sant Pere Pescador, en sessió plenària del 28 d’octubre de 2020 va aprovar 
la delegació de les competències del servei de recollida selectiva de les fraccions d'envasos 
lleugers, paper-cartró i envasos de vidre dels residus municipals. 

 

6.- En data 27 d'abril de 2021 la tècnica de l'àrea de Medi Ambient va emetre informe favorable 
a l'aprovació del conveni de delegació de competències per a la recollida selectiva de les 
fraccions d'envasos lleugers, paper-cartró i envasos de vidre dels residus municipals entre el 
Consell Comarcal de l'Alt Empordà i l'ajuntament de Sant Pere Pescador. 

 

Consideracions 

 

La legislació aplicable és la següent 

 

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

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

- 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 6/1993 de residus de 15 de juliol, modificada per la Llei 15/2003, de 13 de juny i la 
Llei 9/2008, de 10 de juliol. 

- Llei 8/2008, de 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus 
i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus. 



 
- Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora 

dels residus. 

 

Per tot això, la consellera delegada de l'Àrea de l'àrea de Medi Ambient, proposa a la Junta de 
Govern, l'adopció del següent 

 

ACORD 

 

Primer.- Aprovar el conveni per a la delegació de les competències per a la recollida selectiva 
de les fraccions d'envasos lleugers, paper-cartró i envasos de vidre dels residus municipals 
entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i l'ajuntament de Sant Pere Pescador. 

 

Segon.- Trametre el Conveni al Registre de Convenis de la Generalitat de Catalunya, de 
conformitat amb la Disposició addicional novena de la Llei 19/2014. 

 

Tercer. Publicar el conveni íntegre tant en el BOP com en el DOGC, de conformitat amb el 
que estableixen els articles 112.2 i 110.3 de la Llei 26/2010, respectivament. 

 

Quart. Publicar el conveni signat al Portal de Transparència del Consell Comarcal de l'Alt 
Empordà, de conformitat amb el que estableix l'article 8 de la Llei 19/2014. 

 

Cinquè. Facultar indistintament la Presidenta, Sra. Sònia Martínez i Juli, i el gerent, Sr. Josep 
M. Marcé i Company, perquè duguin a terme tants actes i gestions com calquin per executar 
els presents acords. 

 

Sísè. Donar-ne coneixement a l’Ajuntament de Sant Pere Pescador i a l'Àrea de Serveis 
Econòmics d'aquest Consell Comarcal per al seu coneixement i als efectes adients. 

 
 
 
 
 



 
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. 
 
La consellera delegada de l'àrea de Medi Ambient, 
 
 
 
 
 
En dono fe, 
La Secretària 
 
 
 
 
Cristina Pou Molinet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
R/N:14//ama (Núm. Exp:2021/37) 
 
JUNTA DE GOVERN 
 
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN 
 

Identificació de l’expedient 

 
Expedient relatiu a l’adjudicació definitiva 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 2020 
 

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 
2020. 
 
3- Que el 22 de setembre de 2020 finalitza el termini d’exposició publica sense que s’hagi 
presentat cap reclamació o suggeriment. 
 
4-Que un cop finalitzat el termini d’exposició pública de les bases de la subvenció es pot 
tramitar l’aprovació de la convocatòria de la subvenció a través d’un acord de Junta de Govern. 
 
5- En data de 19 d’octubre de 2020 es van publicar les bases que regeixen 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 9 de novembre de 2020, va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds. 
 
7- En data 3 de desembre de 2020, la Fundació Fadir presenta la renúncia a la subvenció del 
transport adaptat. 
 
8- En data 4 de desembre de 2020, es reuneix la Comissió Avaluadora constituïda per les 
següents persones: 
 
Presidenta: Sonia Martínez Juli 
Vocals: M. Rosa Guixé Valls, directora de Benestar Social. 



 
Glòria Pla Comas, tècnica del Programa d’Atenció a la Dependència 
Secretària: Maria Alemany Güell 
 
9- Ates que, revisant la documentació de les sol·licituds individuals, la Sra. Lydia Gil Coto no 
està empadronada a la comarca de l’Alt Empordà i queda exclosa de la subvenció. 
 
10- Vist l’informe de la Directora Tècnica de Benestar Social en el qual proposa 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 
2020 
 
11- Vista l’acta emesa per la Comissió Avaluadora de les subvencions destinades a la 
col·laboració en el finançament del servei de transport adaptat a la comarca de l’alt Empordà 
per l’any 2020. 
 
12- Vista la proposta del conseller en el qual proposa l’adjudicació definitiva 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 2020 
 

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). 
• Llei 12/2007, d’11 d’octubre , de serveis socials. 
• Llei Estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
• Bases que han de regir el finançament dels serveis de transport adaptat individual i 

col·lectiu a la comarca de l’alt Empordà, excepte Figueres, per a l’any 2020 
 

Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Benestar Social,  proposa a la Junta de Govern, 
l'adopció del següent 

 

ACORD 
 
Primer.- Adjudicat definitivament els d’ajuts destinats a col·laborar en el finançament del 
transport adaptat individual i col·lectiu de la comarca de l’Alt Empordà, excepte Figueres, tal i 
com es desprèn de l’informe emès per la directora tècnica de l’àrea de Benestar Social. 
 
Segon.- Disposar la despesa de 130.258,13€, amb càrrec a la partida 40.2315.48000 del 
pressupost 2020 d’aquest Consell Comarcal, per atendre les subvencions d’acord amb l’informe 
emès per la Directora Tècnica de Benestar i que es relacionen a la taula següent: 
 
 



 
Subvencions transport col·lectiu 
 
La distribució de l'ajut pel transport col·lectiu és la següent: 
 
 Entitat Subvenció 
1 CREU ROJA Figueres (Ruta Aiguamolls) 4.111,25 € 
2 CREU ROJA Figueres (Ruta Albera) 5.313,00 € 
3 CREU ROJA Figueres (Ruta Castelló) 10.729,38 € 
4 CREU ROJA Figueres (Ruta Fluvià) 17.827,87 € 
5 CREU ROJA (Ruta de l'Escala) 14.127,75 € 
6 FADIR ( R-1 ) 0,00 € 
7 FADIR ( R-2 ) 0,00 € 
8 FADIR ( MIFAS ) 0,00 € 
9 ALTEM (Ruta Roses) 19.539,30 € 
10 ALTEM (Ruta Lladó) 10.124,48 € 
11 Ajuntament d'Agullana 12.435,02 € 
12 Ajuntament de Llançà(1) 3.121,25 € 
13 Ajuntament de Llançà (2) 2.528,25 € 
14 Ajuntament de Portbou 6.490,74 € 
15 Ajuntament de Saus, Camallera i llampaies 13.680,00 € 
 TOTAL 120.274,52 € 
 
Subvencions de transport individual 
 
La distribució de l'ajut per transport individual és la següent: 
 

 Usuaris 
Subvenció 
atorgada 

1 Joana Geli Trulls 1.229,51 € 
2 Lydia Gil Coto 0,00 € 
3 Roser Giralt Grabulosa 1.352,46 € 
4 Jordi Marmameu Punsi 819,67 € 
5 Encarnación Mora Gutierrez 819,67 € 
6 Susanna Moreno Cervera 819,67 € 
7 Joan Pons Morote 1.311,48 € 
8 Sebastià Quintana Fàbregas 1.434,43 € 
9 José Ruiz Gómez 696,72 € 
10 Concepció Serra Trulls 1.500,00 € 



 
 TOTAL 9.983,61 € 
 
 

Subvencions de transport col·lectiu 120.274,52 € 

Subvencions transport individual 9.983,61 € 

TOTAL 130.258,13 € 
 
 
Tercer.- Requerir als beneficiaris, amunt relacionats, perquè aportin abans de 10 dies desprès 
d’haver rebut la notificació, els documents justificatius de la despesa subvencionada, usant els 
models formalitzats, tal com s’estableix a la clàusula desena de les Bases marc per a la 
convocatòria pública d’aquestes subvencions. 
 
Quart.- 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. 
 
Cinquè.- Notificar aquesta resolució als interessats i a l’Àrea d’Intervenció de Fons del Consell 
Comarcal per al seu coneixement i als efectes legals adients. 
 
 
Figueres, a la data de la signatura electrònica. 
 
El conseller delegat de l'àrea de Benestar Social, 
Àlex Hernández Gonzàlez 
 
 
En dono fe, 
La Secretaria, 
 
 
 
Cristina Pou Molinet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
R/N:10/HV/xc (Núm. Exp:2021/162) 
 
JUNTA DE GOVERN 

 

Identificació de l’expedient 

 

Aprovar la convocatòria del Concurs de Decoració informativa i creativa de contenidors de 
selectiva (paper i cartró, envasos lleugers i orgànica) per a l’any 2021. 

 

Fets 

 

1.- El Ple del Consell Comarcal en data 23 de febrer de 2021 va aprovar inicialment les bases 
generals que han de regir el Concurs de decoració informativa i creativa de bujols per a l’any 
2021. Aquestes bases han estat publicades al BOP núm. 1791 de 11 de març de 2021 i al 
DOGC núm. 8366 de 16 de març de 2021. 

2.- Que un cop finalitzat el termini d’exposició publica de les bases del concurs es pot tramitar 
l’aprovació de la convocatòria del concurs a través d’un acord de Junta de Govern. 

3.- La Junta de Govern d’aquest Consell Comarcal en data 20 d’abril de 2021 va aprovar les 
bases de la convocatòria del Concurs de Decoració informativa i creativa de contenidors de 
selectiva quan en realitat aquestes bases ja s'havien aprovat pel Ple el passat 23 de febrer de 
2021, per tant el que s’havia d’aprovar és només la convocatòria i és per aquest motiu que 
s'ha de rectificar l'error material del punt primer de l'acord de la Junta de Govern de data 20 
d'abril de 2021 

4.- L'òrgan competent per acordar la rectificació de l’acord de Junta de Govern, és el mateix 
que adopta l'acte, és a dir, la Junta de Govern. 

5.- En data 1 de maig de 2021 els Serveis Jurídics d’aquest Consell Comarcal ven emetre 
informe favorable a l’aprovació de les Bases del Concurs de Decoració informativa i creativa 
de contenidors de selectiva (paper i cartró, envasos lleugers i orgànica) 

6.- En data 27 d’abril de 2021 la tècnica de l’àrea de Medi Ambient va emetre informe favorable 
a l’aprovació de la convocatòria del Concurs de Decoració informativa i creativa de contenidors 
de selectiva (paper i cartró, envasos lleugers i orgànica). 



 
 

 

Fonaments de dret 

 

• Article 109.2 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre de procediment administratiu comú de les 
administracions públiques: “2. Les administracions públiques poden rectificar, així mateix, 
en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o 
aritmètics existents en els seus actes.” 

• Bases generals del Concurs de Decoració informativa i creativa de contenidors de selectiva 
(paper i cartró, envasos lleugers i orgànica) aprovades pel Ple del Consell Comarcal en data 
23 de febrer de 2021 

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

Per tot això, la consellera delegada de l'Àrea de Medi Ambient, proposa a la Junta de Govern, 
l'adopció del següent 

 

ACORD 

 

Primer.- Rectificar l’error material de l’acord primer de la part resolutiva de la Junta de Govern 
de data 20 d’abril de 2021 on diu literalment: 

" Aprovar les bases de la convocatòria del Concurs de Decoració informativa i creativa de 
contenidors de selectiva (paper i cartró, envasos lleugers i orgànica) per a l’any 2021" 

Ha de dir: 

" Aprovar la convocatòria del Concurs de Decoració informativa i creativa de contenidors de 
selectiva (paper i cartró, envasos lleugers i orgànica) per a l’any 2021" 

Segon.- Facultar indistintament la presidenta, la senyora Sònia Martínez Juli, i el gerent, 
senyor Josep M. Marcé i Company, perquè duguin a terme tants actes  i gestions com calguin 
per executar els presents acords. 

 

 

 

 



 
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 

La Consellera delegada de l’àrea de Medi Ambient 

 

Anna Palet Vilaplana 

 

La Secretaria 

 

Cristina Pou i Molinet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
R/N:10/HV/xc (Núm. Exp:2021/679) 
 
JUNTA DE GOVERN 
 
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN 
 

Identificació de l’expedient 

 

Aprovar la sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona per sufragar part de les despeses 
de la construcció del Centre de protecció i adopció d'animals de l'Alt Empordà 

 

Fets 

 

Vist que la normativa vigent en matèria de protecció animal obliga als municipis a disposar de 
centres d’acollida d'animals abandonats o perduts amb instal·lacions adequades i amb prou 
capacitat, o convenir la realització d'aquest servei amb ens locals supramunicipals o amb altres 
municipis. 

 

Vist que la gran majoria de municipis de l’Alt Empordà han delegat al Consell Comarcal aquest 
servei i aquest l’executa mitjançant contracte amb una entitat externa. Malgrat les 
instal·lacions d’aquesta entitat compleixen amb els requisits mínims establerts per normativa, 
ja fa molts anys que estan construïdes i a més, estan localitzades dins l’entorn urbà de 
Figueres. 

 

Vist que unes instal·lacions noves augmentaran considerablement la qualitat de vida dels 
animals i eliminaran les eventuals molèsties que actualment poden causar al veïnat. 

 

Vist que el CCAE té previst construir un centre de protecció i adopció d'animals a l'Alt Empordà, 
segons el Projecte bàsic i executiu redactat per l'arquitecta del Consell Comarcal de l'Alt 
Empordà, Sra. Trini Bonaterra Batlle i aprovat pel Ple del CCAE a la sessió celebrada el dia 26 
de setembre de 2017, destinat a recollir i controlar els animals abandonats, perduts o 
ensalvatgits i controlar els animals salvatges urbans. El Consell Comarcal de l'Alt Empordà serà 
el titular del Centre de protecció i adopció d'animals a l'Alt Empordà. 



 
Vist que l'equipament s'emplaçarà en una finca propietat del CCAE situada en el terme 
municipal de Pedret i Marzà, la qual és idònia per aquest ús. 

 

Vist que el CCAE ha rebut un ajut del Pla únic d'obres i serveis de la Generalitat de Catalunya 
per a l'anualitat 2022 per tal de finançar una part de la instal·lació d'interès pels municipis de 
la comarca. 

 

En data 10 de maig de 2021 la cap de l'àrea de Medi Ambient va donar el vistiplau als informes 
emesos pel tècnic de l’àrea de Medi Ambient, senyor Oscar Sagué, en relació a l'aprovació de 
la sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona per sufragar part de les despeses de la 
construcció del Centre de protecció i adopció d'animals 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). 

• Llei 38/2003, de 17 de novembre general de subvencions 

•  

Per tot això, la consellera delegada de l'Àrea de Medi Ambient, proposa a la Junta de Govern, 
l'adopció del següent 

 

ACORD 

 

Primer.- Aprovar la sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona per sufragar part de les 
despeses de la construcció del Centre de protecció i adopció d'animals de l'Alt Empordà. 

 

Segon.- Facultar indistintament a la presidenta, senyora Sónia Martínez i Juli i al gerent el 
senyor Josep M Marcé i Company perquè realitzin tants actes i gestions com calguin. 



 
Tercer.- Notificar aquest acord a la Diputació de Girona per al seu coneixement i als efectes 
adients 

 

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. 
 
La consellera delegada de l'àrea de Medi Ambient, 
 
 
 
Anna Palet Vilaplana 
 
 
En dono fe, 
La Secretaria, 
 
 
 
 
Cristina Pou Molinet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
R/N:12/MT/mva (Núm. Exp:2019/1004) 
 
JUNTA DE GOVERN 
 
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN 
 

Identificació de l’expedient 

 

Expedient relatiu a aprovació del conveni per la subvenció PECT a la Generalitat de Catalunya  
Valorització social i econòmica de la pedra seca a la Garriga d’Empordà 

 

Fets 

 

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà, mitjançant acord de Junta de Govern de data 25 de juny 
de 2019 va acordar sol·licitar a la Generalitat de Catalunya  una subvenció per el projecte « 
Valorització del patrimoni cultural de pedra seca a la Garriga d’Empordà, dins el projecte 
«Girona, patrimoni actiu»» d’acord amb la convocatòria de subvencions any 2019 del PECT 
del FEDER del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya, publicada al diari 
oficial de la provincia ( BOP) número 26 de data 6 de febrer de 2019. La quantitat sol·licitada 
era de 115.000euros. 

 

La Generalitat de Catalunya, Departament de Presidència, Secretaria d’Administracions Locals 
i de Relacions amb l’Aran (PRE/1384/2019), va acordar per resolució de 12 d’abril de 2021 
atorgar una subvenció finalista al Consell Comarcal de l’Alt Empordà per import de 112.750,58 
euros, per dur a terme el projecte  «Valorització del patrimoni cultural de pedra seca a la 
Garriga d’Empordà», amb número d’expedient 2019/1004 

 

Per acord de Junta de Govern de data 27 d’abril de 2021 el Consell Comarcal de l’alt Empordà 
accepta la subvenció en la seva totalitat 

 

L’acceptació de la subvenció comporta la subscripció d’un conveni de col·laboració entre les 
entitats beneficiàries pels anys 2021 i 2022. En el cas de necessitar prorrogar el conveni, es 
contempla la sol·licitud de pròrroga per a l’any 2023, tal i com preveuen les bases de la 
convocatòria de la subvenció. 



 
La tècnica de cultura i ensenyament ha emès un informe favorable al respecte. 

 

La tècnica d'administració general, servei jurídic del Consell Comarcal ha emès un informe 
favorable. 

 

Consta a l’expedient l’informe de la Intervenció del Consell Comarcal 

 

L’aprovació del conveni comporta la signatura amb totes les parts, aquest conveni està  adjunt 
a l’expedient 2019/1004 

 

En l’expedient consta informe tècnic favorable de l’acceptació de l’import de 112.750,58 euros 
concedits per la Generalitat de Catalunya per dur a terme el projecte «Valorització del 
patrimoni cultural de pedra seca a la Garriga d’Empordà» i l’informe favorable a l’aprovació i 
la signatura del conveni. 

 

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà preveia en el pressupost comarcal inicial aprovat de l'any 
2021 a l'aplicació pressupostària d'ingressos 35.45080 GENCAT-PECT, concepte i per import 
de 62.437,5 euros. 

 

Es proposa efectuar els ajustaments comptables que es consideren necessaris. 

 

Atès la proposta del conseller de cultura el qual proposa l’aprovació i signatura del conveni per 
dur a terme el projecte «Valorització del patrimoni cultural de pedra seca a la Garriga 
d’Empordà» 

 

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 2021.  

• Edicte d’aprovació de les bases reguladores de subvencions per al procés de selecció i de 
cofinançament de projectes per presentar a la segona convocatòria del PECT del FEDER 
del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya (2019) (BOPG núm. 26 
de 6 de febrer de 2019). 

• Edicte d’aprovació de la convocatòria de subvencions per al procés de selecció i de 
cofinançament de projectes per presentar a la segona convocatòria del PECT del FEDER 
del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya (2019) (BOPG núm. 84 
de 2 de maig de 2019). 

• Resolució de 12 d’abril de 2021, per la qual es resol el procediment per a la selecció dels 
projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT als 
quals s’atorga subvenció amb càrrec al pressupost de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya. 
 

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

 

ACORD 

 

Primer.-Rectificar l’error material de l’acord de Junta de Govern Local de 27 d’abril de 2021 a 
on deia en el punt quart de la part resolutiva  «La signatura del conveni »  ha de dir «Aprovar 
el conveni» 

 

Segon.-Aprovar el conveni de col·laboració entre el LA Diputació de Girona, la Universitat de 
Girona, l’Ajuntament d’Amer, l’Ajuntament d’Anglès, l’Ajuntament de Roses, L’Ajuntament de 
Sant Joan de les Abadesses, l'Associació Greta, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, La Unió 
Intersectorial Empresarial del Ripollès, la Fundació Institut Català de Recerca en Patrimoni 
Cultural, la Unió d’Empresaris de la Construcció i l’Associació per al Desenvolupament Rural 
Integral de la zona Nord-Oriental de Catalunya( ADRINOC) per a dur a terme el projecte 
d’especialització i competitivitat territorial «Girona, Patrimoni Actiu». 

 



 
Tercer.-Autoritzar indistintament al Gerent i a la Presidenta perquè realitzin tants actes i 

gestions com calguin per a l’execució del present acord. 

 

Quart.-El Consell Comarcal de l’Alt Empordà es compromet a aportar la quantitat de 
112.750,58 euros per tal de fer front a la resta de finançament del PECT. L’import total del 
projecte « Valorització del patrimoni cultural de pedra seca a la Garriga d’Empordà» es de 
225.501,16 euros IVA no inclòs. Aquest import es finançarà de la manera següent: 

 

Subvenció de la Generalitat de Catalunya   112.750,58€ IVA Exclòs 

Subvenció de la Diputació de Girona(**)   56.375,29€ IVA exclòs 

Aportació Ajuntaments(* )           56.375,29€ IVA exclòs 

 

Aquests imports corresponen als exercici 2021 i 2022, en el cas que a data de data 30 de 
novembre del 2022 s’hagi executat i pagat l’execució del 50% del projecte, es contempla la 
sol·licitud de pròrroga pel 2023, tal i com preveuen les bases de la subvenció. 

 

(*)Ajuntament d’Avinyonet de Puigventós, Ajuntament de Biure, Ajuntament de Llers, 
Ajuntament de Pont de Molins i Ajuntament de Vilanant. Aquests Ajuntaments suportaran l’IVA 
de tota l’operació. 

 

(**)L’import subvencionat per la Diputació de Girona està pendent d’aprovació. 

 

Cinquè.-Condicionar de manera suspensiva l’eficàcia de l’acord quart a l’acceptació de la 
subvenció de la Diputació de Girona i a l’aprovació i signatura del compromís d’aportació 
econòmica amb els ajuntaments: Ajuntament d’Avinyonet de Puigventós, Ajuntament de Biure, 
Ajuntament de Llers, Ajuntament de Pont de Molins i Ajuntament de Vilanant d’acord a 
l’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos respectius. 

 

Sisè.-Publicar el conveni al Portal de la Transparència, d’acord amb l’article 8.1.f) de la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, 
anonimitzant en el seu cas, les dades personals que pugui contenir 



 
Setè.-Donar-ne trasllat a la Diputació de Girona com a entitat designada com a representant 
dels signants del conveni i així mateix, a la Generalitat de Catalunya Departament de 
Presidència, Secretaria d’Administracions Locals i de Relacions amb l’Aran i donar-ne trasllat 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 l'àrea de Cultura, 
 
 
 
Josep Maria Bernils i Vozmediano 
 
 
 
 
En dono fe, 
La Secretària, 
 
Cristina Pou Molinet 
 
 


