
R/N: 14/RG/ama (Núm. Exp: 2022/1179)

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

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a l’aprovació 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 2022

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-  ATÈS  que  el  Departament  de  Drets  Socials  i  el  Consell  Comarcal  de  l’Alt  Empordà,
col·laboren per tal de mantenir els serveis existents i per crear noves rutes de transport amb
l’objecte de garantir l’assistència de les persones amb mobilitat reduïda als centres d’atenció
especialitzada.

3- El Ple del Consell Comarcal en data 22 d’abril de 2022 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 2022. Aquestes bases han estat publicades al BOP núm. 91 de 12 de
maig de 2022. 

4-  Que  el  10  de  juny  de  2022 finalitza  el  termini  d’exposició  publica  sense  que s’hagi
presentat cap reclamació o suggeriment.

5- 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. 

6-  La  resolució  de  la  subvenció  quedarà  condicionada  a  la  confirmació  del  finançament
garantit mitjançant el contracte programa i no es podrà dur a terme fins tenir la confirmació
del finançament garantit mitjançant el contracte programa i la corresponent acceptació. En
cap cas la present convocatòria genera cap dret als sol·licitants pel cas de no materialitzar-
se el finançament per part de la Generalitat. 

7-  En  data  20  de  juny  de  2022  la  Directora  tècnica  de  Benestar  Social  ha  informat
favorablement de l’aprovació 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 del
'Alt Empordà 2022 

8- 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.

9- Consta a l’expedient fiscalització prèvia d’Intervenció

Fonaments de dret

• Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
• Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el Reglament de la Llei General de
Subvencions
• Decret  179/1995,  de 13 de  juny,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  d’Obres,  Activitats  i
Serveis dels ens locals
• Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
• Reial Decret 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de les disposicions
legal vigents en matèria de règim local.
• Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
• 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.
• Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú
• Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

Proposta d'acord de la Junta de Govern Local

Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Benestar Social proposa a l'òrgan col·legiat
corresponent Junta de Govern Local:

Primer.-  Aprovar  la  convocatòria  de  subvencions  destinades  a  la  col·laboració  en  el
finançament dels serveis de transport adaptat individual i  col·lectiu a la comarca del 'Alt
Empordà, excepte Figueres, les quals s’adjunten a la proposta, això com els models per a la
sol·licitud  i  la  justificació  dels  ajuts,  els  quals  s’incorporen  també  a  l’expedient  com  a
documents annexos. 

Segon.- Trametre la convocatòria a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BNDS) així
com també tots aquells formularis necessaris per a la seva inclusió en el butlletí Oficial de la
Província (BOP). 

Tercer.- Autoritzar la despesa per aquest concepte fins a un import màxim de 145.000,00 €,
amb càrrec a la partida 40.2311.48007 del pressupost de 2022.



Estem  davant  d’un  finançament  anticipat, tota  vegada  que  encara no s'ha  rebut  la
confirmació  del finançament mitjançant  la  resolució que ha d'emetre el  Departament  de
Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya en aplicació del contracte-programa
2022-2025 i la corresponent acceptació.
 
Quart.- La resolució de la convocatòria de la subvenció quedarà condicionada i no es podrà
dur  a  terme  fins  tenir  l'esmentada  confirmació  del  finançament  garantit  mitjançant  el
contracte programa i la corresponent acceptació. En cap cas la present convocatòria genera
cap  dret  als  sol·licitants  pel  cas  de  no  materialitzar-se  el  finançament  per  part  de  la
Generalitat.

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

Sisè.- Donar-ne coneixement a l’àrea de Serveis Econòmics d’aquest Consell Comarcal 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.



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 2022

 1. Bases Reguladores 

Les subvencions objecte de la present  convocatòria  es regeixen per allò establert  a  la
present  convocatòria;  les  bases  d'execució  del  pressupost,  la  Llei  38/2003,  de  17  de
novembre,  General  de  Subvencions;  el  Reglament  General  de  la  Llei  de  Subvencions
aprovat  per Reial  Decret 886/2006, de 21 de juliol;  la Llei  39/2015, d'1 d'octubre,  del
Procediment  Administratiu  Comú  de  les  Administracions  Públiques;  el  Reial  Decret
130/2019, de 8 de març, pel que es regula la Base de Dades Nacional de Subvencions i la
publicitat de les subvencions i tots els altres ajuts públics; i les restants normes de dret
administratiu que en el seu cas siguin aplicables, i en el seu defecte, les normes de dret
privat. 

Les bases reguladores de la concessió d'aquestes subvencions van ser aprovades en data
24 d’abril de 2022, i publicada en el Butlletí Oficial de la Província núm. 91, de data 12 de
maig de 2022. 

El procediment per a la concessió d'aquestes subvencions serà en règim de concurrència
competitiva,  mitjançant la comparació de les sol·licituds presentades, a fi  d'establir  una
prelació entre elles, en correspondència amb els criteris de valoració establerts en les bases
i en aquesta convocatòria, adjudicant, amb el límit fixat en el punt següent, aquelles que
hagin obtingut una més gran valoració en aplicació dels citats criteris.

 2. Objecte de la convocatòria 

L’objecte d’aquesta convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud,
tramitació,  concessió, cobrament i justificació de les subvencions que atorgui el Consell
Comarcal de l’Alt Empordà, a través de l’àrea de Benestar social, destinades a finançar el
transport de persones amb discapacitades i/o amb dependència que presenten problemes
de mobilitat  per  tal  que puguin  accedir  als  serveis  d’atenció  especialitzada  ubicat  a  la
comarca, o a aquells altres que permetin afavorir la seva integració en l’entorn.

Té per objecte estructurar i fixar els criteris i el procediment per a la concessió dels ajuts
per transport de persones discapacitades i/o amb dependència amb problemes de mobilitat
a entitats  i  administracions locals que prestin serveis de transport adaptat,  per facilitar
l’accés als serveis socials d’atenció especialitzada de caràcter diürn següents:  
• Servei de centre de dia per a gent gran de caràcter temporal o permanent (CD)
• Servei d’atenció integral a les persones grans en l’àmbit rural (SAIAR)
• Servei de centre de dia d’atenció especialitzada temporal o permanent per a persones
amb discapacitat (CAE)
• Serveis de centres de dia de teràpia ocupacional (STO) per a persones amb discapacitat
intel·lectual.



• Servei de centre de dia ocupacional d’inserció (SOI) per a persones amb discapacitat.
• Centres assimilats amb funcions d’acolliment diürn (associacions o entitats que presten
serveis de suport als serveis socials especialitzats).
• Servei de club social
• Servei prelaboral
• Centres  especials  de  treball  (CET),  només  en  el  cas  de  transport  col·lectiu  i  que
coincideixi en la mateixa línia cap a STO, SOI i hi hagi places disponibles.

Queden exclosos de ser objecte d’ajut els serveis i les situacions següents:

• Que la persona sol·licitant disposi de targeta d’aparcament i vehicle propi, del qual en
sigui conductor.
• Així  mateix,  la  persona  potencialment  usuària  no  ha  d’estar  emparada  per  altres
programes  que  tinguin  el  mateix  objectiu,  tals  com  l’ajuda  PUA  o  altres  directament
orientats a facilitar el transport en l’àmbit dels serveis socials.
• L’accés a serveis sanitaris, sociosanitaris, de rehabilitació funcional, a activitats culturals,
de lleure i esportives.
• L’accés als serveis socials especialitzats de persones amb discapacitat i/o dependència
ubicats fora de la comarca de l’Alt Empordà sempre i quan s’hi assisteixi per voluntat pròpia
i sense un criteri professional que ho aconselli.
• Els transports en vehicle propi que en còmput anual de quilòmetres realitzats per accedir
a  un  servei  social  especialitzat  de  discapacitats  o  de  gent  gran  no  superi  els  200
quilòmetres ja que es considera una distància mínima anual per subvencionar tenint en
compte que els dies d'atenció anual es troben entre 250 i 280 dies en total.
• El trasllat des d’un servei residencial permanent (centre o pis) d’entitats prestacionals a
un altre servei especialitzat de la mateixa entitat.
• Despeses de transport de persones usuàries de serveis residencials
• Les  sol·licituds  individuals  que facin  ús  d'un transport  col·lectiu  per  accedir  al  servei
esmentat i que l’entitat prestadora d’aquest transport concorri en aquesta convocatòria de
subvencions com a transport col·lectiu.

Import de la subvenció

Tenint en compte l’elevat cost dels serveis subvencionats i per assegurar l’execució màxima
de la partida,  l'import i  percentatge  de les subvencions que s'atorguin no excedirà,  en
qualsevol  cas,  del  60%  del  cost  de  la  sol·licitud  subvencionada,  amb  el  límit  de  la
consignació pressupostària anteriorment fixada.

La concessió dels ajuts contemplats a la present convocatòria se subjectarà als principis de
publicitat,  transparència,  concurrència,  objectivitat,  igualtat  i  no discriminació,  així  com
l'eficàcia en el compliment d'objectius i eficiència en l'assignació i utilització dels recursos
públics.

Període d’execució

Les subvencions concedides a l’empara d’aquestes Bases, s’hauran de destinar a finançar
les despeses de transport adaptat durant l’any en curs de la convocatòria de la subvenció.

 3. Crèdits pressupostaris

 El  pressupost  màxim  que  es  destinarà  aquest  any  2022  per  a  la  concessió  de  les
subvencions  regulades  en les  presents  convocatòria  serà  de  cent  quaranta  mil  EUROS



[145.000,00 €) i anirà a càrrec de aplicació pressupostària 40.2311.48007 i per les quanties
màximes següents: 

• 10.000,00 € per atendre les sol·licituds de transport adaptat de persones físiques.
• 135.000,00 € per atendre les sol·licituds de transport adaptat d’ens locals  i  les

entitats sense ànim de lucre

No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentat. 

Excepcionalment, la convocatòria podrà fixar,  a més a més de la quantia total  màxima
dintre dels crèdits disponibles, una quantia addicional l'aplicació de la qual a la concessió
de subvencions no requerirà d'una nova convocatòria. 

La fixació i utilització d'aquesta quantia addicional estarà sotmesa a les regles de l'article 58
del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, aprovat
per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol. 

La resolució de la convocatòria de la subvenció quedarà condicionada i no es podrà dur a
terme fins tenir la confirmació del finançament garantit mitjançant el contracte programa i
la  corresponent  acceptació.  En  cap  cas  la  present  convocatòria  genera  cap  dret  als
sol·licitants pel cas de no materialitzar-se el finançament per part de la Generalitat. 

 

 4. Requisits per a Sol·licitar la Subvenció i Forma d’Acreditar-los

Podran ser beneficiàries d’aquesta subvenció:

a) Les persones físiques majors de 18 anys amb problemes de mobilitat  i/o necessitat
d'acompanyament, que estiguin empadronades en algun municipi dels que integren l'Àrea
Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, excepte el municipi de
Figueres, i es trobin en alguna de les següents situacions:  

 Tenir reconeguda la condició de persona amb discapacitat  mitjançant el
certificat que emet la Direcció General de Protecció Social de la Generalitat
de Catalunya, on consti a més que supera el barem de mobilitat reduïda o
acrediti que ha iniciat el tràmit de sol·licitud.

 Tenir  reconegut  un  grau  de  dependència  o  acreditar  que  ha  fet  la
sol·licitud de valoració i disposar del certificat de discapacitat on consti a
més que supera el barem de mobilitat reduïda o acrediti que han iniciat el
tràmit de sol·licitud.

b) Els ens locals de l'Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal de l'Alt Empordà,
que s'encarreguin d'organitzar aquest servei mitjançant transport col·lectiu de les persones
beneficiàries  establertes  a  la  base  4.1  cap  a  centres  prestadors  de  serveis  socials
especialitzats sempre que compleixin els requisits establerts.

c) Les entitats sense afany de lucre, els centres o associacions especialitzades en transport
adaptat que realitzin serveis de transport per a persones de la comarca de l'Alt Empordà,
excepte del municipi de Figueres.



d) No podran obtenir la condició de beneficiari les persones sol·licitants que incorrin en
alguna de les circumstàncies contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions (LGS).

 5. Òrgan competent per a la instrucció i Resolució del Procediment

- L’òrgan instructor del procediment és el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, qui tramitarà i
gestionarà el mateix mitjançant a l’àrea gestora. Aquesta àrea realitzarà d’ofici totes les
actuacions que estimi necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les
dades, en virtut de les quals s’ha de dictar la resolució.

- Aquest sol·licitarà tots els informes que estimi necessaris per resoldre, així com avaluar
les sol·licituds que es presentin en temps i forma, tot plegat de conformitat amb l'article 24
de la Llei 38/2003, de 14 de novembre, General de Subvencions.

- L’òrgan competent per a la resolució definitiva de concessió de subvencions serà la Junta
de Govern Local, de conformitat amb allò establert al Decret de Presidència 2019/228.

 6. Termini de presentació de sol·licituds i Documentació 

Les sol·licituds es presentaran mitjançant el model normalitzat, a disposició dels interessats
a  la  web  www.altemporda.org /Àrea  de  Benestar/Transport  adaptat,  en  el  registre
d’entrada del Consell Comarcal de l’Alt Empordà o per qualsevol dels mitjans assenyalats
en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques (LPAP), en el termini de vint dies naturals comptadors a partir de
l’endemà  de  la  publicació  de  l’extracte  de  la  convocatòria  en  el  Butlletí  Oficial  de  la
Província.

En el cas de les persones físiques caldrà adjuntar la documentació següent:
 a) Sol·licitud d’ajut econòmic de transport adaptat que figura com annex 1.
 b)  DNI del  signant  de  la  sol·licitud i,  si  actua  en representació  d’altri,  documentació
acreditativa de la seva representació.
 c) Fitxa d’alta de creditor, en el cas de primera petició, o en cas de modificació de dades,
que figura a l’annex 3.
 d) Declaració responsable d'estar al corrent de pagament amb Hisenda i Seguretat Social
que figura com annex 8.
 e) Certificat de reconeixement de discapacitat emès per la Direcció General de Protecció
Social o bé el document de sol·licitud de l’esmentat certificat, o el document de reconeixent
del  grau  de  dependència,  o  en el  cas  que encara  no es  tingui  un  grau  reconegut  la
sol·licitud de valoració de grau de dependència.
 f) La documentació justificativa necessària per a la valoració dels criteris establerts a la
Base 8.2 per a l'avaluació de les subvencions amb el pressupost detallat de les despeses de
l’activitat o projecte proposat i del seu finançament, d’acord amb els models establerts pel
Consell Comarcal de l’Alt Empordà:

• Certificat anual d’assistència al centre
• Certificat de convivència, o l’autorització per tal que el Consell Comarcal de l’Alt

Empordà pugui consultar el Padró Municipal d’habitants del municipi corresponent.
• Darrera Declaració de Renda o Certificat d’Imposicions de la persona sol·licitant

En el cas de les entitats i ens locals caldrà adjuntar la documentació següent:
 a) Sol·licitud d’ajut econòmic de transport adaptat que figura com annex 2.

http://www.altemporda.org/


 b) Memòria explicativa, amb el pressupost detallat de les despeses de l’activitat i del seu
finançament.
 c) En el cas de les entitats sense ànim de lucre, el NIF, així com la còpia dels estatuts de
l’entitat, degudament inscrits en el registre corresponent.
 d) Fitxa d’alta de creditor, en el cas de primera petició, o en cas de modificació de dades,
que figura a l’annex 3.
 e) Documentació de les persones transportades que acrediti que disposen de certificat de
reconeixement de discapacitat emès Direcció General de Protecció Social o bé la justificació
d'haver-ho demanat.  Si  són persones grans amb diagnostic  de demència només caldrà
d'aportar informe mèdic del metge de capçalera. 
 f) Declaració jurada del conductor que figura com annex 4.
 g)  Certificat  que  s'acredita,  en  la  forma establerta  en  la  normativa  reguladora  de  la
subvenció, que el beneficiari està al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat
Social, i que no està sotmès a les prohibicions per obtenir aquesta condició, previstes en
els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la LGS. (Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 18.2.A) Art.
13 i 23.4 LGS Arts. 18, 19, 22, 23 i 24 a 29 RLGS)

L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de
Catalunya, anirà degudament signada pel sol·licitant i serà original o còpia degudament
autenticada.

En el supòsit que els documents exigits ja estiguessin en poder del Consell Comarcal de
l’Alt Empordà, el sol·licitant podrà fer ús del seu dret de no presentar-los, fent constar la
data  i  l’òrgan  o  dependència  on  van  ser  presentats  o  emesos,  sempre  que  no  hagin
transcorregut més de cinc (5) anys des de la seva presentació.

Rectificació de defectes o omissions en la documentació

En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al/a la
beneficiari/ària, per tal que en el termini de deu (10) dies hàbils a partir del dia següent a
la notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació
que si no ho fa així s’entendrà per desistit/da de la seva sol·licitud. 

 7. Proposta de resolució provisional, resolució definitiva, terminis i notificació

La  Comissió  Avaluadora  regulada  a  l’apartat  7  de  les  bases  reguladores  avaluarà  les
peticions que reuneixin els requisits exigits i formularà la proposta de resolució provisional
degudament motivada, que haurà de notificar-se als interessats d’acord amb allò previst a
l’article  40  de  la  LPAP,  concedint-los  un  termini  de  deu  (10)  dies  per  a  presentar
al·legacions,  previ  acord  de  la  Junta  de  Govern  Local  del  Consell  Comarcal  de  l’Alt
Empordà. 

Examinades  les  al·legacions  presentades  en  el  seu  cas  pels  interessats,  es  formularà
proposta  de  resolució  definitiva  per  part  de  l’àrea  gestora  que  haurà  d’expressar  el
sol·licitant o la relació de sol·licitants per als que es proposa la concessió de la subvenció, i
la  seva  quantia,  especificant  la  seva  avaluació  i  els  criteris  de  valoració  seguits  per  a
efectuar-la; i contindrà en el seu cas, la desestimació de les sol·licituds que corresponguin.



L’òrgan competent per a la resolució definitiva de concessió de subvencions serà la Junta
de Govern Local, de conformitat amb allò establert al Decret de Presidència 2019/228.

La  resolució  definitiva  s’ha  de  notificar  a  les  entitats  beneficiàries  de  manera
individualitzada en el termini màxim de deu (10) dies a comptar des de la data d’aprovació
de la resolució

El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució del procediment és de tres mesos a
comptar  des  de  la  data  finalització  del  termini  per  a  la  presentació  de  sol·licituds.  El
venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució, legitima als interessats
per  a  entendre  desestimada  per  silenci  administratiu  la  sol·licitud  de  concessió  de  la
subvenció.

L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar desert el concurs o
no esgotar el crèdit total previst.

El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució legítima als interessats
per  entendre  desestimada  per  silenci  administratiu  la  sol·licitud  de  concessió  de  la
subvenció.

 8. Reformulació de les Sol·licituds 

Quan l’import de la subvenció proposat provisionalment sigui inferior al que figura en la
sol·licitud presentada, el beneficiari podrà reformular la seva sol·licitud de subvenció per
ajustar els compromisos i condicions a la subvenció, respectant, en tot cas, l’objecte, els
criteris de valoració i la resta de requisits establerts a les Bases.

 9. Fi de la Via Administrativa

- L'acte de resolució de la subvenció posa fi a la via administrativa. 
- En correspondència amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, contra la
mencionada resolució podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició davant del mateix
òrgan que l’hagi dictat, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la recepció de
la  notificació,  o  bé  directament  recurs  contenciós  administratiu  davant  el  Jutjat  del
Contenciós-Administratiu  de  Girona,  en  el  termini  de  dos  mesos,  a  comptar  des  de
l'endemà al  de la recepció  de  la  notificació,  de  conformitat  amb l'article  46 de la  Llei
29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa.

 10. Criteris objectius d’atorgament de la subvenció 

Les subvencions s’atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor valoració un cop
aplicats els criteris objectius determinats a la present base. 

Per  a  la  valoració  de  les  sol·licituds presentades,  únicament  es tindran en compte  els
següents criteris objectius, aplicats d’acord amb la ponderació indicada: 

a) Per a les sol·licituds se subvenció presentades per persones físiques:



a.1. Nombre anual de dies d’assistència al centre.

< 75 dies 10

75-149 dies 20

150-200 dies 30

> 201 dies 40

a.2. Quilometratge de la ruta. Aquest criteri pretén compensar el cost econòmic  i
temporal  d'aquelles  rutes  que tenen  una distància  major  i  que per  tant  repercuteixen
directament sobre les qualitat de vida de les persones usuàries

<10 km 10

10-24 km 20

25-30km 30

>30 km 40

a.3. Ingressos anuals de la persona sol·licitant.

> 17.506,77 € 0

13.467,76-17.506,77 € 2

10.359,05-13.466,75 € 4

7.968,73-10.358,04 € 6

< 7.967,73 € (IRSC 2022) 10

b) Per a les sol·licituds de subvenció presentades pels ens locals i les entitats sense
ànim de lucre

b.1.  Dèficit teòric del servei, que es calcularà restant del cost total de la ruta els
costos del cofinançament aportat per les persones transportada mensualment a raó de
l’import mitjà determinat a la base 10.

Ruta amb dèficit teòric 75

Ruta sense dèficit teòric 0

b.2. Necessitat d’acompanyament de les rutes. 

Ruta amb acompanyant 3



Ruta sense acompanyament 0

b.3. Quilometratge realitzat per cada ruta. Aquest criteri pretén compensar el cost
econòmic   i  temporal  d'aquelles  rutes  que  tenen  una  distància  major  i  que  per  tant
repercuteixen directament sobre les qualitat de vida de les persones usuàries

< 10 km 0

=> 10 km 22

 11. Mitjans de notificació o publicació 

El Consell Comarcal publicarà la convocatòria i les resolucions de les subvencions atorgades

en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, al tauler d’edictes i a la pàgina web de la

corporació, així com en aquells altres mitjans que es consideri oportú. 

Les notificacions es practicaran, tenint en compte l'establert a aquests efectes en l'article

41  de  la  Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  del  Procediment  Administratiu  Comú  de  les

Administracions Públiques.

 12. Termini de justificació dels ajuts concedits 

El termini per a justificar les despeses objecte dels ajuts econòmics d’aquesta convocatòria
finalitzarà el 31 de gener de 2023.



R/N:14/RG/mr (Núm. Exp:2022/1340)

PROPOSTA D'ACORD DEL CONSELLER

Identificació de l’expedient

Expedient  númnero  2022/1340  relatiu  a  la  sol.licitud  d’una  subvenció  regulada  per  un

conveni de col.laboració amb el Departament d’Empresa i Treball, per al finançament del

projecte  adreçat  a  l’orientació,  acompanyament,  i  el  suport  a  l’ocupació  de  persones

destinatàries  de  la  renda garantida  de  ciutadania  (RGC) o persones  en risc  o  situació

d’exclusió social (L2)

Antecedents de Fet

1- El Departament d’Empresa i Treball ens ha informat de una subvenció regulada per un
conveni  de  col.laboració  per  al  finançament  del  projecte  adreçat  a  l’orientació,
acompanyament, i el suport a l’ocupació de persones destinatàries de la renda garantida de
ciutadania (RGC) o persones en risc o situació d’exclusió social (L2).

2-L’Àrea de Benestar Social té el projecte Servei d’inserció a persones perceptores de RGC i
persones en situació d’exclusió social de l’Alt Empordà.

3-L'Àrea  de  Benestar  Social  d'aquest  Consell  Comarcal  vol  participar  en  aquesta
convocatòria amb el projecte esmentat anteriorment. 

4-L’import total de l’esmentat projecte és de 73.994,75€ i l’import sol.licitat de subvenció és
de  48.000,00€ la durada d’aquest conveni és fins el 31/12/2022.

5- Vist que el termini per a la presentació de sol·licituds finalitza el 20 de juliol de 2022, cal
tramitar la sol·licitud a l’òrgan col·legiat competent en la propera sessió que se celebri.

5- Vist el projecte i el pressupost del projecte, que es troben incorporats a l’expedient.

6- En data 19 de juliol de 2022, s’ha emès informe favorable per part del gerent del Consell
Comarcal de l’Alt Empordà.

6- La Tècnica d’Administació 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 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.

• Reial decret 887/2006, de 21 de juliol

• Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern.

• Llei 19/2020, del 30 de desembre, d’igualtat de tracte i no discriminació.

Proposta d’acord de la Junta de Govern Local

Per tot això, es proposa a l’organ col.legiat corresponent Junta de Govern:

Primer.- Aprovar la sol·licitud de subvenció regulada per un conveni de col.laboració amb

el Departament d’Empresa i Treball, per al finançament del projecte adreçat a l’orientació,

acompanyament, i el suport a l’ocupació de persones destinatàries de la renda garantida de

ciutadania (RGC) o persones en risc o situació d’exclusió social (L2),  amb un import de

48.000,00€.

Segon.- Facultar la Presidència i la Gerència per tal que realitzin tants actes i gestions com

calguin per l’execució del present acord.

Quart.-Notificar a l’interessat aquests acords amb indicació dels recursos corresponents.

Cinquè.-Comunicar a l’àrea de Serveis Econòmics aquest Decret per al seu coneixement i

als efectes oportuns.

Figueres, a la data de la signatura electrònica.



R/N:02/FF/pa (Núm. Exp:2019/483)

JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D'ACORD DE LA PRESIDÈNCIA

Identificació de l’expedient

Expedient  relatiu  a  la  contractació  del  servei  de  prevenció  aliè  per  a  la  realització  de

l'activitat preventiva per a la protecció dels riscos laborals i la vigilància de la salut.- Pròrroga

del contracte.-

Fets

Per acord de la Junta de Govern de data 27 d’agost de 2021 es va adjudicar el contracte del

servei de prevenció aliè per a la realització de l’activitat preventiva per a la protecció dels

riscos laborals i la vigilància de la salut a favor de l’empresa Quirón Prevención SLU, amb CIF

B-64076482, per un import de 17.320,00€, IVA exclòs (19.386,40€, IVA inclòs) i una durada

de dos anys, prorrogables anualment fins a dos anys més.

El contracte es va formalitzar en data 25 de setembre de 2019 i el seu termini d’execució

s’inicià l’1 d’octubre de 2019 i finalitzar el 30 de setembre de 2021.

Per acord de la Junta de Govern de data 7 de setembre de 2021 es va acordar prorrogar el

contracte pel termini d’un any, amb efectes administratius des de l’1 d’octubre de 2021 fins

al 30 de setembre de 2022.

El gerent del Consell Comarcal ha  emès informe de data 8 de juliol de 2022 en què es

proposa una segona pròrroga contractual, prenent com a base la la prestació satisfactòria

del servei.

En data  13 de juliol de 2022 la tècnica d’administració general, servei jurídic adscrit a l’àrea

de Secretaria, ha emès informe jurídic favorable.

Consta a l’expedient fiscalització prèvia d’Intervenció

Fonaments de dret



• Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP)

• Reial Decret 1098/2001, de 12 de octubre, pel que s’aprova el Reglament general de

la llei de Contractes de les Administracions Públiques.

• Reial  decret 817/2009, de 8 de maig, pel  qual es desenvolupa parcialment la Llei

30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, en allò que no s’oposi a la

llei.

• Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació

pública

• L’òrgan competent per adopta el present acord és la Junta de Govern Local d’acord

amb el Decret de Presidència amb números 2019/228, de data 16 de juliol de 2019.

Proposta d’acord a la Junta de Govern

Per tant, proposo: 

Primer.- Prorrogar en els seus propis termes i pel termini d’un any el contracte del servei de

prevenció  aliè  per  a  la  realització  de  l’activitat  preventiva per a  la protecció  dels  riscos

laborals i la vigilància de la salut subscrit amb l’empresa Quirón Prevención SLU, de manera

que els efectes administratius i econòmics de la pròrroga seran des de l’1 d’octubre de 2022

fins al 30 de setembre de 2023.

Segon.- Autoritzar i disposar una despesa màxima de 9.693,20€, IVA inclòs, amb càrrec a

l’aplicació pressupostària 20.9201.2279904, i amb la periodificació següent:

Exercici Import, IVA inclòs

2022 2.423,30€

2023 7.269,90€

En tractar-se d’una despesa plurianual resta condicionada a l’existència de crèdit adequat i
suficient en els corresponents pressupostos.

Tercer.- Donar trasllat de l’acord a l’interessat i  a l’àrea d’Intervenció de Fons del Consell
Comarcal

Quart.- Facultar  indistintament la presidència i la gerència perquè realitzin tants  actes i
gestions com calguin per  a l’execució del present acord.



RECURSOS

Contra aquest acord, que és immediatament executiu i posa fi a la via administrativa, es
podran interposar els recursos següents:

- El de reposició amb caràcter potestatiu davant l'òrgan que hagi dictat l'acord recorregut en
el termini d'un mes comptat a partir del dia següent al de la recepció d'aquesta notificació.
Transcorregut el termini d'un mes, comptat des del dia següent al de la seva interposició,
sense notificar-ne la seva resolució, el recurs potestatiu de reposició s'entendrà desestimat
per silenci administratiu negatiu, acabada la via administrativa i expedita la via contenciosa
administrativa.  Si  s'ha  formulat  el  recurs  de  reposició  potestatiu,  el  recurs  contenciós
administratiu s'haurà d'interposar en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de
la recepció de la notificació de la desestimació,  quan aquesta sigui formulada de forma
expressa, o en el termini de sis mesos a comptar de l’endemà del dia en què el referit recurs
de reposició s’hagi d’entendre desestimat de forma presumpta.
-  Recurs  contenciós  administratiu  davant  els  jutjats  contenciosos  administratius  de  la
Província de Girona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la
recepció d’aquesta notificació."

Figueres, a la data de la signatura electrònica.



R/N: 02/LS/pa (Núm. Exp: 2021/1549)

JUNTA DE GOVERN 

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

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a la contractació del servei de recollida de les fraccions resta  i voluminosos
dels  residus  municipals  d’Avinyonet  de  Puigventós,  Cistella  i  Vilanant.  a)  Aprovació  de
l'expedient. b) Convocatòria de licitació.-

Antecedents de fet

La cap de l’àrea de Medi Ambient ha emès informe de data 4 de juliol de 2022 en què

proposa la contractació del servei de recollida  de les fraccions resta  i voluminosos dels

residus municipals d’Avinyonet de Puigventós, Cistella i Vilanant que, per delegació gestiona

el Consell Comarcal.

El  servei  inclou la recollida de les  fraccions  resta i  voluminosos i  el  transport  d’aquests

residus fins a les plantes de tractament autoritzades a la comarca.

Per part del Consell Comarcal s’estima procedent aquesta contractació per tal d’assolir els

objectius que s’indiquen a l’esmentat informe memòria.

La competència objecte del contracte és una competència delegada

S’han incorporat a l’expedient el plec de clàusules administratives particulars i el plec de

prescripcions tècniques.

El  plec  de  clàusules  administratives  particulars  i  l’expedient  de  contractació  han  estat

informats favorablement pels serveis jurídics de la corporació en data 7 de juliol de 2022.

Consta a l’expedient fiscalització prèvia d’Intervenció 

Fonaments de dret

- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic



- Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la

Llei de contractes de les administracions públiques.

- Reial  Decret  817/2009,  de  8  de  maig,  pel  qual  es  desenvolupa  parcialment  la  Llei

30/2007,de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, en allò que no s’oposi a la Llei.

- Decret Llei  3/2016, de 31 de maig,  de mesures urgents en matèria de contractació

pública.

- L’òrgan competent per adoptar el present acord és la Junta de Govern Local d’acord

amb el Decret de Presidència amb número 2019/228 de data 16 de juliol de 2019.

Proposta d’acord

Per tot això, PROPOSO:

Primer.- Aprovar l’informe memòria emès per la cap de l’àrea de Medi Ambient del  Consell

Comarcal de l’Alt Empordà.

Segon.- Iniciar l’expedient de contractació del servei de recollida  de les fraccions resta  i

voluminosos dels residus municipals d’Avinyonet de Puigventós, Cistella i Vilanant.

Tercer.- Aprovar l’expedient de contractació

Quart.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions

tècniques reguladors del contracte.

Cinquè.- Convocar, per procediment obert i tramitació ordinària, la licitació  del  servei de

recollida  de  les  fraccions  resta  i  voluminosos  dels  residus  municipals  d’Avinyonet  de

Puigventós, Cistella i  Vilanant,  amb un pressupost base de licitació de 65.542,50€, IVA

inclòs, dels quals 58.272,32€ corresponen al preu del contracte i 7.270,18€ a l’  d'IVA i una

durada d’un any, amb possibilitat de dues pròrrogues de sis mesos cadascuna.

Sisè.- Autoritzar  la despesa derivada de la present contractació,  per un import total  de

65.542,50€, IVA inclòs, amb càrrec a l'aplicació 45.1621.2279902 del pressupost i amb la

periodificació següent: 



Import, IVA exclòs IVA (10%) Import, IVA inclòs

2022 29.136,16€ 3.635,09€ 32.771,25€

2023 29.136,16€ 3.635,09€ 32.771,25€

Total 58.272,32€ 7.270,18€ 65.542,50€

En tractar-se d’una despesa plurianual, per a l’exercici 2023 resta condicionada a l’existència

de crèdit adequat i suficient en el pressupost.

Setè.-  Publicar el corresponent anunci de licitació en el perfil del contractant del Consell

Comarcal per tal que en el termini de quinze dies naturals a comptar des de l’endemà de la

seva publicació les empreses interessades puguin presentar les seves propostes.

Vuitè.- Facultar indistintament la presidenta i el gerent perquè realitzin tant actes i gestions

com calguin per a l’execució del present acord.

Novè.- Comunicar el present acord a l’àrea de Serveis Econòmics i a l’àrea de Medi Ambient

del Consell Comarcal. 

RECURSOS

"Contra aquest acord, que és immediatament executiu i posa fi a la via administrativa, es
podran interposar els recursos següents:

- Potestativament, recurs especial en matèria de contractació, prèviament o alternativa a la
interposició del recurs contenciós administratiu. El termini per interposar el recurs especial
en matèria  de contractació serà de 15 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la data
fefaent de la publicació de l’acte impugnat en el Perfil de contractant. Contra la resolució del
recurs  especial  en  matèria  de  contractació  només  procedirà  la  interposició  del  recurs
contenciós administratiu  en el  termini  de dos mesos,  a comptar  des de l’endemà de la
recepció de la notificació de la resolució.

-  Recurs  contenciós  administratiu  davant  els  jutjats  contenciosos  administratius  de  la
Província de Girona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la
recepció d’aquesta notificació."

Figueres, a la data de la signatura electrònica.


