
R/N:13/MT/mval (Núm. Exp:2021/426)

JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient  2021/426  relatiu  a  la  resolució  de  la  concessió  de  subvencions  en  règim de

concurrència competitiva i no competitiva per ajuts individuals de menjador escolar adreçat

a l’alumnat  d’ensenyament obligatori  i  de segon cicle  d’educació  infantil  escolaritzats  en

centres  educatius  sufragats  amb  fons  públics  per  al  curs  2021-2022.  Noves  sol·licituds

acceptades per canvi substancial de situació, o per trasllat d’altres comarques fins 29 de

març de 2022.

Antecedents de fet

Atès que el Consell Comarcal té delegades, mitjançant conveni subscrit amb el Departament
d'Ensenyament  de  la  Generalitat  de  Catalunya  amb  data  18  de  juliol  de  2016,  les
competències  de  la  gestió  del  transport  i  del  menjador  escolar  a  la  comarca  de  l'Alt
Empordà.

D'acord amb la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència

competitiva i no competitiva per ajuts individuals de menjador escolar adreçat a l’alumnat

d’ensenyament  obligatori  i  de  segon  cicle  d’educació  infantil  escolaritzats  en  centres

educatius sufragats amb fons públics per al curs 2021-2022, aprovada per Junta de Govern

Local en data 13 d’abril de 2021 i publicada al BOP num 74 de data 20 d’abril de 2021.

Les bases d’ajuts individuals de menjador en règim de concurrència competitiva no disposen
d’una comissió avaluadora. La valoració i baremació de les sol·licituds dels ajuts es fan de
manera automàtica. L’aplicació del Departament d’ensenyament que ho gestiona s’anomena
BOGA. És a Boga on el  Consell  Comarcal  consulta els resultats  dels ajuts,  amb aquests
resultats prepara l’expedient d’adjudicació dels ajuts.

En data 22 de febrer de 2022 la Junta de govern local atorgà ajuts individuals de menjador

en règim de concurrència competitiva  de forma extraordinària des del període de recursos

fins a gener de 2022, per motiu de ser : Noves sol·licituds acceptades per canvi de situació,



o per  trasllat  d’altres  comarques,  i  que sumaven  l’import  de  23.544,94€.  L’import  total

atorgat fou de 2.329.162,16€

Des de la data abans esmentada fins a 29 de març de 2022 s’han atorgat ajuts individuals

de menjador en  règim de concurrència competitiva  per motiu de noves sol·licituds o per

trasllat  d’altres  comarques  la  quantitat  de  13.399,37€  segons  es  detallen  a  l’annex  :

atorgament març

Les sol·licituds i al·legacions presentades fora de termini o que no compleixen els requisits

de canvi de situació no s’admeten.

Finalment, el total atorgat per ajuts individuals de menjador en  règim de competència

competitiva per al curs 2021-2022, finalment es de 2.342.562,16€.

PERÍODE ADJUDIC GENER ADJUDIC
MARÇ

TOTAL CURS 2021-2022

Setembre  2021-octubre
2021

443.991,67 € 0€ 443.991,67 €

Novembre  2021-
Desembre 2021

447.940,42 € 0€ 447.940,42 €

Gener  2022  –  Juny
2022

1.437.230,70 € 13.399,37€ 1.450.630,07€

TOTAL 2.329.162,79 € 13.399,37€ 2.342.562,16€

El ajuts de menjador obligatori en règim de competència no competitiva s’atorguen segons
l’Art.  2  del  Decret  160/1996 pel  qual  es  regula  el  servei  menjador  escolar  dels  centres
docents públics de titularitat del Departament d'Ensenyament.

En data 22 de febrer de 2022 la junta de govern local atorgà les sol·licituds de menjador

obligatori en règim de competència no competitiva que complien els requisits requerits de la

convocatòria pel curs 2021-2022 de des la data de l’acta anterior de data 28 de desembre

de  2021,  fins  a  data  8  de  febrer  de  2022.  El  total  de  les  les  sol·licituds  de  menjador

obligatori en règim de competència no competitiva en total sumaven 809.318,42€.

Segons acta  de la  comissió  avaluadora  de data  29  de  Març  de  2022 les  sol·licituds de

menjador obligatori en règim de competència no competitiva que compleixen els requisits

requerits de la convocatòria pel curs 2021-2022, des de la data de 8 de febrer de 2022 fins a

data 29 de març de 2022 sumen l’import de 7.825,08€.



Fins  a  data  29  de  març  de  2022  les  sol·licituds  de  menjador  obligatori  en  règim  de

competència no competitiva que compleixen els requisits requerits de la convocatòria pel

curs 2021-2022 sumen un import total de 817.143,5€.

Finalment, amb la inclusió els ajuts de menjador obligatori fins a data de 8 de febrer de

2022, en règim de competència no competitiva resten com es detallen a continuació:

Menjador obligatori – Concurrència no competitiva (MO)

PERÍODE TOT
ANTERIOR

ADJ MARÇ TOTAL

Setembre  2021-
octubre 2021

155.436,43€ 612,15€ 156.048,58

Novembre  2021-
Desembre 2021

156.206,72€ 630,70€ 156.837,42€

Gener  2022  –
Juny 2022

497.675,27€ 6.582,23€ 504.257,5€

TOTAL 809.318,42€ 7.825,08€ 817.143,5€

RESUM CURS 2021-2022 fins a data 29 de març de 2022

TOT  FINS
GENER

TOT  DE  GENER  A
MARÇ

TOTAL CURS 2021-2022

Setembre  2021-
octubre  2021
AIM+MO

599.428,1 € 612,15€ 600.040,25€

Novembre  2021-
Desembre  2021
AIM+MO

604.147,14 € 630,70€ 604.777,84€

Gener 2022 – Juny
2022 AIM+MO

1.934.905,97 € 19.981,6€ 1.954.887,57€

SUBTOTAL AIM 2.329.162,79€ 13.399,37€ 2.342.562,16€
SUBTOTAL MO 809.318,42 7.825,08€ 817.143,50€
TOTAL AIM+MO 3.138.481,21 21.224,45€ 3.159.705,66€

Les sol·licituds d’ajuts individuals de menjador en règim de competència competitiva i no

competitiva per al curs 2021-2022, atorgades per Junta de Govern de data 13 d’octubre de

2021,  28  de  desembre  de  2021,  i  22  de  febrer  de  2022  sumen  l’import  total  de

3.138.481,21€



Les adjudicacions d’ajuts individuals de menjador en règim de competència competitiva i no
competitiva per al curs 2021-2022, acceptades per canvi de situació, o per trasllat d’altres
comarques,des de la data de l’anterior junta de Govern Local de 22 de febrer fins a data 29
de març de 2022 sumen l’import de 21.224,45€ €

L’import definitiu atorgat es de 3.159.705,66€.

Atès  les  noves  sol·licituds  presentades,  els  recursos  presentats,  la  baremació  i  la
disponibilitat pressupostària en la partida d’ajuts individuals de menjador del conveni entre
la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

Totes les sol·licituds i les al·legacions presentades dintre de termini i compleixen els requisits
de la convocatòria.

Atès que la clàusula segona b) i tretzena de la resolució ENS/1803/2016 de 18 de juliol
relatius a la Delegació de competències de la Generalitat de Catalunya al Consell Comarcal
de l'Alt Empordà quant a la gestió del servei escolar de transport i menjador en les quals
explicita l'organització del transport escolar i el finançament per la prestació de serveis. 

Atès que l’òrgan instructor del procediment es el Consell Comarcal  de l’Alt Empordà que
tramita i gestiona la convocatòria de subvencions mitjançant l'àrea gestora. L'àrea gestora
es  l'àrea  de  cultura  i  ensenyament  que  realitza  d’ofici  totes  les  actuacions  que  estimi
necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de de les dades, en virtut de
les quals s’ha de dictar la resolució. 

Atès  que la  tècnica  de  cultura  i  ensenyament  com a òrgan  instructor  constata  que els
beneficiaris compleixen tots el requisits necessaris per accedir a les subvencions, d’acord
amb la informació de la qual es disposa. 

Atès les sol·licituds de menjador obligatori presentades, les sol·licituds d’ajuts individuals de

menjador  baremades  i  la  disponibilitat  pressupostària  en  la  partida  de  subvencions  de

menjador  del  conveni  entre  la  Generalitat  de  Catalunya  i  el  Consell  Comarcal  de  l’Alt

Empordà.

Consten en l’Annex les sol·licituds que s’han presentat fora de termini i no s’han admès per

extemporànies.

En data 1 d’abril de 2022 s’ha emès informe favorable per part de la cap d’àrea de Cultura i

Ensenyament



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.

Consta a l’expedient fiscalització prèvia d’Intervenció

Fonaments de dret

• Títol II del Capítol II de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació.

• 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

General de Subvencions.

• Articles 6 i 159.5 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació, que preveu que els

Consell  Comarcal  poden  assumir  la  gestió  dels  serveis  de  transport  i  menjador

escolar.

• L'article  8 del  Decret  219/1989 que estableix  la  possibilitat  d'establir  un conveni

individualitzat entre la Generalitat de Catalunya i la corresponent comarca. 

• Decret 160/1996 pel qual es regula el servei menjador escolar dels centres docents

públics de titularitat del Departament d'Ensenyament.

• Conveni entre el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i el

Consell Comarcal de l'Alt Empordà per a la delegació de competències quant a la

gestió del transport escolar i per a la gestió del servei escolar de menjador i altres

prestacions en matèria d'ensenyament de 18 de juliol de 2016. 

• Bases i convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència

competitiva i  no competitiva per ajuts individuals de menjador  escolar adreçat  a

l’alumnat d’ensenyament obligatori i de segon cicle d’educació infantil escolaritzats

en centres educatius sufragats amb fons públics per al curs 2021-2022 aprovades

per Junta de Govern Local en data 13 d’abril de 2021.

Proposta     d’acord     de     la Junta     de     Govern Local  



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

Primer.-  Estimar  les  noves  sol·licituds  presentades  que  compleixen  els  requisits  de  la
convocatòria, concedir la subvenció dels ajuts individuals de menjador escolar per en règim
de concurrència competitiva i no competitiva adreçat a l’alumnat d’ensenyament obligatori i
de  segon  cicle  d’educació  infantil  escolaritzats  en centres  educatius  sufragats  amb fons
públics  per  al  curs  2021-2022,  segons  les  bases  que  regulen  la  convocatòria  d'ajuts
individuals de menjador per al curs 2021-2022, que s’annexen a l’expedient corresponent.

Segon.-  Autoritzar i disposar la despesa dels ajuts individuals de menjador escolar per en
règim  de  concurrència  competitiva  i  no  competitiva,  d’un  increment  de  612,15€
corresponent  al  període  de  setembre  a  octubre  de  2021  amb  càrrec  de  l'aplicació
pressupostària 35.3263.48000 del pressupost de 2022, una suplementació de despesa per
import  de  630,70€ corresponent  al  període  de  novembre  i  desembre  de  2021  i  una
suplementació de despesa per import de 19.981,6€ corresponent al període de gener a juny
de 2022, amb càrrec al pressupost de 2022, d'acord amb la relació es detalla mes avall al
punt cinquè.

Tercer.- Establir que el pagament s'abonarà a l'ens gestor, es fraccionarà i es farà efectiu
una vegada rebudes les certificacions corresponents, quedant condicionat el mateix a:

- L'aprovació del finançament corresponent al conveni que aquest Consell Comarcal de l'Alt

Empordà té establert amb el Departament d'Educació.

- Les bestretes efectuades per la Generalitat tenen la consignació econòmica corresponent.

L'ajut s'aplicarà de forma finalista respecte de la persona objecte de l'ajut, sempre i quan
l'alumne hagi fet ús del servei de menjador del centre. 

Quart.- Autoritzar i disposar la despesa de  612,15€ (  0€ AIM i  612,15€ MO) del crèdit de
l’aplicació 35.3263.48000 del pressupost vigent de setembre-octubre 2021, de 630,70€ (0€
AIM i  630,70€ MO) novembre-desembre 2021 i de  19.981,6 (13.399,37€ AIM i  6.582,23€
MO) de gener a juny de 2022 del crèdit de l’aplicació 35.3263.48000 de 2022. Segons es
detalla a continuació:

Ajuts individuals de menjador- competència competitiva: AIM

PERÍODE ADJUDIC GENER ADJUDIC
MARÇ

TOTAL CURS 2021-2022

Setembre  2021-octubre
2021

443.991,67 € 0€ 443.991,67 €

Novembre  2021-
Desembre 2021

447.940,42 € 0€ 447.940,42 €

Gener  2022  –  Juny
2022

1.437.230,70 € 13.399,37€ 1.450.630,07€



TOTAL 2.329.162,79 € 13.399,37€ 2.342.562,16€

Menjador obligatori – Concurrència no competitiva: MO

PERÍODE TOT
ANTERIOR

ADJ MARÇ TOTAL

Setembre  2021-
octubre 2021

155.436,43€ 612,15€ 156.048,58

Novembre  2021-
Desembre 2021

156.206,72€ 630,70€ 156.837,42€

Gener  2022  –
Juny 2022

497.675,27€ 6.582,23€ 504.257,5€

TOTAL 809.318,42€ 7.825,08€ 817.143,5€

RESUM CURS 2021-2022 fins a data 29 de març de 2022

TOT  FINS
GENER

TOT  DE  GENER  A
MARÇ

TOTAL CURS 2021-2022

Setembre  2021-
octubre  2021
AIM+MO

599.428,1 € 612,15€ 600.040,25€

Novembre  2021-
Desembre  2021
AIM+MO

604.147,14 € 630,70€ 604.777,84€

Gener 2022 – Juny
2022 AIM+MO

1.934.905,97 € 19.981,6€ 1.954.887,57€

SUBTOTAL AIM 2.329.162,79€ 13.399,37€ 2.342.562,16€
SUBTOTAL MO 809.318,42 7.825,08€ 817.143,50€
TOTAL AIM+MO 3.138.481,21 21.224,45€ 3.159.705,66€

DESGLÒS:

AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR:

CENTRE NIF SET-OCT NOV-DES GEN-JUNY

AMPA ESC JOAN REGLA G17230004 ,00 ,00 1.354,20

AMPA ESC JOANA D'EMPURIES G17728320 ,00 ,00 446,40

AMPA ESC EMPURIES G17110727 ,00 ,00 462,09



AMPA ESC M. ANGELS ANGLADA G17494543 ,00 ,00 892,80

AMPA ESC SANT PAU G17285388 ,00 ,00 428,40

AMPA ESC RAMON MUNTANER G17253436 ,00 ,00 462,09

AMPA ESC PONT DE MOLINS G17431040 ,00 ,00 772,80

AMPA ESC ELS GRECS G17482456 ,00 ,00 1.208,23

AMPA ESC LLAGUT G17308917 ,00 ,00 1.668,87

,00 ,00 7.695,88

SERHS FOOD AREA, SL NIF

ESC L'ESCULAPI B59803825 ,00 ,00 448,95

ESC VALLGARRIGA B59803825 ,00 ,00 465,48

ESC MN JOSEP M ALBERT B59803825 ,00 ,00 675,22

ESC PARC DE LES AIGUES B59803825 ,00 ,00 419,04

ESC CARME GUASCH B59803825 ,00 ,00 1.215,72

,00 ,00 3.224,41

SERUNION NIF

ESC JAUME VICENS VIVES A59376574 ,00 ,00 2.479,08

,00 ,00 2.479,08

TOTAL AIM : ,00 ,00 13.399,37

MENJADOR OBLIGATORI

CENTRE NIF TOTAL Set-oct Nov-des Gen-juny

AMPA ESC TERRAPRIMS G17114893 2.170,00 409,20 421,60 1.339,20

AMPA ESC SOL I VENT G17283995 1.122,40 0,00 0,00 1.122,40

CEE MARE DE DEU DEL MONT Q6755269E 1.183,00 0,00 0,00 1.183,00

4.475,40 409,20 421,60 3.644,60

SERHS FOOD AREA, SL NIF

ESC ELS VALENTINS B59803825 2.773,65 202,95 209,10 2.361,60

2.773,65 202,95 209,10 2.361,60



CENTRE NIF

LA SALLE R0800055F 576,03 0,00 0,00 576,03

576,03 0,00 0,00 576,03

TOTAL MO : 7.825,08 612,15 630,70 6.582,23

Cinquè.- Establir que els directors dels centres així com els ens gestors hauran de comunicar
al Consell Comarcal les altes, les baixes i les modificacions que es puguin ocasionar durant el
curs escolar. Així mateix, el director del centre, i si s'escau el President/a i Secretari/a de
l'AMPA, quan finalitzi el mes, certificarà la destinació dels ajuts, segons model que trametrà
el Consell Comarcal.

Sisè.-  Facultar indistintament el president i el gerent perquè realitzin tants actes i gestions
com calguin per executar el present acord. 

Setè.- Donar-ne trasllat a l'Àrea d'Intervenció de Fons d'aquest Consell Comarcal per al seu
coneixement i als efectes adients.

“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



R/N:07/CC/ng (Núm. Exp:2022/129)

JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D'ACORD DEL CONSELLER  DELEGAT DE L’ÀREA DE PROMOCIÓ
ECONÒMICA A LA  JUNTA DE GOVERN  LOCAL

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a Acceptació de la subvenció del Programa Treball i Formació 2021 -22 (en

endavant TRFO) del Consell Comarcal Alt Empordà, línies MG52, PANP i PRGC del Servei

Públic d'Ocupació de Catalunya 

Antecedents de fet

1.-  El Consell Comarcal de l’Alt Empordà, mitjançant Decret de Presidència de data 28 de
gener  d’enguany,  va  acordar  sol·licitar  al  Servei  Públic  d’Ocupació  de  Catalunya,  una
subvenció per finançar vint-i-cinc contractes de treball dels participants de les línies MG52,
PRGC i PANP, i un contracte de treball d’acompanyament a la inserció laboral i coordinació,
del  programa  Treball  i  Formació  2021-22,  d’acord  amb la  convocatòria  de  subvencions
regulada  per  la  resolució  EMT/3879/2021,  de  22  de  desembre,  per  la  qual  s'obre  la
convocatòria anticipada per a l'any 2022, en relació amb les actuacions del Programa Treball
i  Formació,  de  les  línies  MG52,  PRGC i  PANP,  publicada  en  el  DOGC número  8575 de
31.12.2021. La quantitat sol·licitada era de 588.336,00 €. 

El director del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya ha emès la resolució d’aprovació de 29

d’abril d’enguany (registre d’entrada 2022-5337 de 29 d’abril d’enguany) per la qual atorga

una subvenció finalista al Consell Comarcal de l’Alt Empordà per import de 588.336,00 €, per

finançar vint-i-cinc contractes de treball dels participants de les línies MG52, PRGC i PANP, i

un contracte de treball d’acompanyament a la inserció laboral i coordinació, amb número

d’expedient SOC069/21/000087.

La tramitació d’aquesta acceptació és urgent perquè la data límit de contractació que fixa la

normativa és el dia 1 de juny d’enguany. Cal tenir en compte tots els tràmits interns, i les

signatures pertinents, per poder formalitzar els contractes en la data que fixa la normativa.

El desglòs de l’import aprovat és el següent:



Línia MG52 194.340,00 €

10 contractes * 19.434,00 €/contracte 194.340,00 €

Linia PRGC 116.604,00 €

6 contractes * 19.434,00 €/contracte 116.604,00 €

Línia PANP 174.906,00 €

9 contractes * 19.434,00 €/contracte 174.906,00 €

Acompanyament a la inserció 102.486,00 €

25 participants * 186 h/participant * 22,04 €/hora 102.486,00 €

Total 588.336,00 €

  Aquesta subvenció no consta en el pressupost inicial aprovat de l'any 2022.

  Es proposa efectuar els ajustaments comptables que es consideren necessaris.

  El termini per justificar aquesta subvenció és el 30 de juliol de 2023.

2.- En data 4 de maig d’enguany s’ha emès informe favorable per part de la tècnica de l’àrea
de Promoció Econòmica. 

3.-   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 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). Títol 3 (Activitat de foment i promoció d’activitats
socials i econòmiques), Capítol I (Subvencions), articles 118 a 129.

• 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.



• 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 40/2015 del règim jurídic del sector públic (LRJSP)

• Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS).

• Reial 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 (RLGS).

• Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores
per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació.

• Resolució EMT/3879/2021, de 22 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria
anticipada per a l'any 2022, en relació amb les actuacions del Programa Treball i
Formació, de les línies MG52, PRGC i PANP.

• L’òrgan competent per adoptar l’acord és la Junta de Govern Local d’acord amb el
Decret de Presidència amb número de resolució 2019/228 de data 16 de juliol de
2019.

Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Promoció Econòmica, proposa a la Junta de

Govern, l'adopció del següent

Proposta d’acord de la Junta de Govern Local

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

Primer.- Acceptar la subvenció atorgada per import de 588.336,00 € per al finançament de
despesa corrent i per a la contractació dels vint-i-cinc participants del programa TRFO 21-22
línies MG52, PRGC i PANP,  i un contracte de treball d’acompanyament a la inserció laboral ,
amb número d’expedient SOC069/21/000087.

Segon.- Consignar l’import de 588.336,00 € a l’aplicació pressupostària 65.45109 "GENCAT
SOC TRFO 21-22 069/21/000087 " corresponent al pressupost de l’any 2022.

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



Quart.- Facultar indistintament a la Presidència i a la Gerència, per tal que realitzin tants
actes i gestions com calguin per l’execució del present acord.

Cinquè.-  Notificar aquesta acord al director del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

Sisè.- Notificar aquest acord, annexant-hi la resolució del SOC i la memòria aprovada, als
ajuntaments d’Agullana, Albanyà, Capmany, Castelló d’Empúries, Colera, el Far d’Empordà,
Espolla, Fortià, Garriguella, l’Armentera, Lladó, Llançà, Maçanet de Cabrenys, Ordis, Palau-
saverdera, Peralada, Pont de Molins, el Port de la Selva, Sant Pere Pescador, Saus Camallera
Llampaies, Vilafant, Vilamalla i Vilamaniscle.

Setè.-  Comunicar aquest acord a Serveis Econòmics i a l’àrea de RRHH de la Corporació per
al seu coneixement i als efectes oportuns.

Peu de recurs

Aquesta resolució no es pot impugnar, ja que es tracta d’un acte administratiu de tràmit no
qualificat.

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

El conseller delegat de l'àrea de Promoció Econòmica

En dono fe,
La secretària,

Cristina Pou i Molinet
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