
R/N: 12/JJ/ (Núm. Exp:2022/1320)

JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D'ACORD DEL CONSELLER A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN

Identificació de l’expedient

Expedient número 2022/1320 relatiu a l'acceptació de la transferència del Departament de

Cultura de la Generalitat  al  Consell Comarcal  de l'Alt Empordà per a la gestió de l'Arxiu

Comarcal de l'Alt Empordà.

Antecedents de fets

1. Atès que la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i gestió de documents, en la seva

disposició addicional quarta disposa que la Generalitat de Catalunya ha de transferir

als consells comarcals els mitjans i recursos per a la gestió dels arxius comarcals en

termes equivalents a les transferències que ja s’efectuen d’ençà de les delegacions

de competències sobre arxius acordades en execució del Decret 2008/1989, de l’1

d’agost, de delegació de competències en matèria de cultura a les comarques.

2. En data 29 de novembre de 2013 el Departament de Cultura de la Generalitat de

Catalunya,  el  Consell  Comarcal  de  l’Alt  Empordà  i  l’Ajuntament  de  Figueres  van

subscriure  un conveni  per  a  la  gestió  de  l’Arxiu  Comarcal  de  l’Alt  Empordà  (en

endavant ACAE).

3. D’acord amb el pacte sisè del conveni esmentat en el punt anterior es preveu la

signatura  de  convenis  anuals  específics  en  els  quals  es  concretarà  l’aportació

econòmica del Departament de Cultura de la Generalitat al Consell Comarcal de l’Alt

Empordà destinada a la gestió de l’ACAE.

4. En data 30 de juny el  Departament  de Cultura de la Generalitat  va trametre al

Consell  Comarcal  la  resolució  de  pagament  per  a  l’exercici  de  2022,  en la  qual

s’estableix  una  aportació  econòmica  de  quaranta-nou  mil  cinc-cents  euros

(49.500,00 €) per a la gestió i funcionament de l’ACAE. La resolució va entrar al

Registre  general  de  documents  del  Consell  Comarcal  amb  anotació  d’entrada

número 2022/9176.



5. En data 13 de juliol de 2022 s’ha emès informe favorable per part de la tècnica

d’arxiu.

6. 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 38/2009, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS).

• Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el Reglament de la Llei General

de Subvencions (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 Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

• Bases d’execució del pressupost de l’any 2022.

• Decret  208/1989,  de  l’1  d’agost,  de  delegació  de  competències  en  matèria  de

cultura a les comarques.

• Llei  20/2015, de 29 de juliol,  de modificació de la Llei  10/2001, de 13 de juliol,

d’arxius i documents.

• Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents.

Proposta d’acord de la Junta de Govern Local

Per tot això, el conseller delegat de Cultura, Normalització Lingüística i Arxiu, proposa a la

Junta de Govern l’adopció del següent:

Primer.- Acceptar la resolució de pagament de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el

Departament  de  Cultura,  en  relació  a  la  transferència  anual  atorgada  per  import  de

49.500,00 euros per a la gestió de l’Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà corresponent a l’any

2022.



Segon.-  Consignar  l’import  de  49.500,00  euros  a  l’aplicació  pressupostària  d’ingressos

35.45061 (Departament de Cultura – Arxiu Comarcal).

Tercer.- Efectuar els ajustaments comptables que es considerin necessaris.

Quart.- Facultar indistintament a la Presidència i la Gerència del Consell Comarcal de l’Alt

Empordà  per  tal  que  realitzin  tants  actes  i  gestions  com  calguin  per  a  l’execució  dels

presents acords.

Cinquè.- Notificar al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i a l’àrea de

Serveis  Econòmics  del  Consell  Comarcal  de  l’Alt  Empordà  aquests  acords  per  al  seu

coneixement i als efectes oportuns.

RECURSOS

«Contra  aquest  acord  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
dictat  en  el  termini  de  dos  mesos  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.


