
R/N:14//ama (Núm. Exp:2021/194)

JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a Pagament de forma extemporània, a l’Ajuntament de Llançà, de l’ajut
econòmic  destinat  a  sufragar  part  de  les  despeses  ocasionades  pel  servei  de  transport
adaptat individual i col·lectiu en el marc de la convocatòria de subvencions destinades a la
col·laboració  en  el  finançament  del  servei  de  transport  adaptat  a  la  comarca  de  l’Alt
Empordà per al 2021

Antecedents

1- Que la Junta de Govern del Consell Comarcal del dia 16 de novembre 2021 atorga els
següents ajuts pel transport col·lectiu, d'acord amb els criteris de valoració indicats a les
bases, la distribució de l'ajut pel transport col·lectiu:

RUTA Entitat Subvenció
atorgada

1 CREU ROJA Figueres (Ruta Castelló) 10.538,52 €

2 CREU ROJA Figueres (Ruta Fluvià) 16.561,23 €

3 FADIR ( R-1 ) 10.083,10 €

4 ALTEM (Ruta Roses) 18.777,66 €

5 ALTEM (Ruta Lladó) 11.068,19 €

6 MIFAS (Ruta 1) 4.598,39 €

7 MIFAS (Ruta 2) 3.998,69 €

8 Ajuntament d'Agullana 23.096,83 €

9 Ajuntament l’Escala 13.440,67 €

10 Ajuntament de Llançà 3.972,50 €

11 Ajuntament de Portbou 5.578,11 €

12 Ajuntament de Saus, Camallera i llampaies 0,00 €

TOTAL 121.713,89 €



6- Que a l’Ajuntament de Llançà se li ha fet l’atorgament, per un import de 3.972,50€, de
una línia d’ajut corresponent a la sol·licitud amb registre d’entrada 2021/8340 de data 3 de
juny de 2021,  corresponent a la ruta que va a la Fundació ALTEM del Far d’Empordà

7- Que l’Ajuntament de Llança també va presentar una sol·licitud amb registre d’entrada
2021/8338 de data 3 de juny de 2021, dins el termini previst, però va quedar extraviada, i
que  corresponen  a  la  ruta  de  transport  del  Centre  de  Dia  de  Llançà  per  a  persones
dependents de Llança i municipis veïns amb un cost del servei de 19.841,00 €.  

8-  La comissió Avaluadora formula la proposta d’atorgar a l’Ajuntament de Llançà  per la
ruta del centre de dia per l’import de 8.569,79€ en concepte d’ajut econòmic destinat per a
sufragar part de les despeses ocasionades d’aquesta ruta.

9- Que l’Ajuntament de Llançà ha presentat la justificació econòmica total de la subvenció
del transport adaptat per un import de 19.841,00€.

10- D'acord amb el  que preveuen les  bases d’execució del  pressupost,  segons l’informe
tècnic ha comprovat que els justificants s’adeqüen a la finalitat de la subvenció concedida, i
que  l'import  de  la  subvenció  s'ha  destinat  íntegrament  a  finançar  aquesta  actuació.  El
compte justificatiu està degudament omplert, amb la totalitat de les dades sol·licitades i
signat pel responsable de l'entitat. Es tracta de despesa corrent i directa.

11- Els justificants que ha presentat el beneficiari són correctes i s'adeqüen a allò exigit als
instruments reguladors de la seva concessió

12- L’ajuntament acredita que la quantia de l'aportació efectuada per el Consell Comarcal de
l’Alt Empordà conjuntament amb les altres fons específiques de finançament de l'actuació no
supera el cost total de la mateixa.

13- L’ajuntament beneficiari manifesta que tots els documents originals que consten a la
relació de despeses adjunta, es troben arxivats i a disposició del Consell Comarcal de l’Alt
Empordà, i seran conservats per un període no inferior a 4 anys.

14- La convocatòria reguladora de la subvenció atorgada no preveu que el beneficiari hagi
de presentar garanties.

15- En l’expedient consta la documentació conforme les entitats i usuaris estan al corrent de
les  obligacions  tributàries  i  de  la  Seguretat  Social,  que  no és  deutora  per  resolució  de
procedència  de  reintegrament  i  que  no  està  sotmesa  a  les  prohibicions  per  obtenir
subvencions d'acord amb allò establert a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions.

13- Vist l’informe favorable de la Directora tècnica de l’Àrea de Benestar de data 3 de març
de  2022



14-  La  Tècnica  d’Administració  General,  Servei  jurídic  adscrit  a  l’Àrea  de  Secretaria  del
Consell  Comarcal  de  l’Alt  Empordà,  informa  favorablement  el  contingut  de  la  present
Proposta d’Acord.

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

Fonaments de dret

La legislació aplicable és la següent:
• 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 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS) i el reglament que

la desplega aprovat pel Real Decret 887/2006 de 21 de juliol (RLGS)

• Pla estratègic de subvencions del CCAE. 

Proposta d’acord de la Junta de Govern

Per tot això, en virtut de les atribucions que m’han estat legalment conferides PROPOSO:

Primer.-    Reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 8.569,79 € import a nom de

l’Ajuntament de Llançà amb càrrec a l’aplicació 40.2311.48007

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

calguin per l’execució del present Decret.
Tercer.- Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Llançà per al seu coneixement

Quart. Comunicar a l’àrea de Serveis Econòmics  aquest Decret per al seu coneixement i als
efectes oportuns.

Peu de recurs

“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.



(Document signat electrònicament)
R/N: 11/OS/sg (Núm. Exp: 2022/1126)
ASSUMPTE: Sol·licitud d'una subvenció de concessió directa nominativa a la Diputació de Girona per a la campanya
de promoció turística «Una porta a l’Empordà» 2022.

JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient número 2022/1126 relatiu a la presentació de la sol·licitud d'una subvenció de

concessió  directa  nominativa  a  la  Diputació  de  Girona  per  a  la  campanya de  promoció

turística 2022, una porta a l’ Empordà 2022.

Fets

Un cop superades algunes restriccions de la pandèmia,  podria semblar que l’economia de la

comarca es comences a recuperar de la situació,  però havent-hi  encara restriccions per

viatjar i amb la nova situació de conflicte situada al nord d’Europa aquesta recuperació no

està assegurada.

Així doncs, per tal de pal·liar al màxim els efectes d’aquestes situació  sobre l'economia de la

comarca, cal portar a terme, accions de promoció amb l'objectiu d'atreure un volum de nous

visitants de proximitat durant un període més llarg de temps perquè esmorteixin el descens

de turistes estrangers i contribuir a mitigar la destrucció de llocs de treball i el tancament

d’empreses del sector del turisme.

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà juntament amb el Consell Comarcal del Baix Empordà i

l’Associació Alt Empordà Turisme han acordat realitzar una campanya de comunicació amb

l’objectiu principal d’atreure públic de proximitat durant el període de juny a setembre per

mantenir unes xifres de visitants suficientment elevades que ajudin a mitigar el descens de

turisme estranger i allarguin la temporada turística.



La campanya vol mostrar un Empordà molt proper i aprop de la casa del visitant, per tal que

se senti segur.

Amb el  claim una porta  a  l’Empordà es  presenta  com una campanya per  mostrar   les

activitats  i  atractius  turístics  que  ofereix  l’Empordà,  a  poca  distància  de  casa  seva,   a

l’Empordà.

Atès aquesta situació es creu necessari sol·licitar un ajut a la Diputació de Girona.

Atès   que  l’ordenança  general  de  subvencions  de  la  Diputació  de  Girona,  correspon

presentar la documentació d’acord amb el model establert de  concessió d’una subvenció

directa nominativa.

En data 17 de juny de 2022 s’ha emès informe favorable per part del tècnic de l’àrea de
Turisme.

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

La legislació aplicable és la següent:

• Llei  estatal  39/2015,  d'1  d'octubre,  del  procediment  administratiu  comú  de  les
administracions públiques.

• 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).

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

• 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).



• Reial de 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.

• Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona

Proposta d’acord a adoptar per la Junta de Govern Local

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

ACORDS

Primer.- Sol·licitar una subvenció de 6.000 € a la Diputació de Girona per tal de contribuir

al finançament de la campanya de promoció turística una porta a l’Empordà 2022 .

Segon.- Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester a la Presidenta i el Gerent del

Consell Comarcal de l'Alt Empordà per a la signatura de quants documents siguin necessaris

per a l'execució del present acord.

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

El Conseller delegat de l'Àrea de Turisme.
Agustí Badosa Figueras

En dono fe,
La Secretària

Cristina Pou i Molinet


