
R/N:06/JS/rs (Núm. Exp: 2023/8)

PROPOSTA D'ACORD DEL CONSELLER

Identificació de l’expedient

Expedient número 2023/8 relatiu a l’aprovació de la sol·licitud de subvenció de concurrència

competitiva i convocatòria pública, a la Diputació de Girona, destinada al finançament de les

activitats i projectes culturals de les Oficines Joves, capitals de comarca i municipis de més

de 15.000 habitants de les comarques gironines, per a l’any 2023.

Fets

Atès que l'Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació de la Diputació de Girona

ha publicat en el Butlletí Oficial de la Província (núm. 211 de 4 de novembre de 2022) les

bases  específiques  reguladores  de  subvencions  per  al  finançament  de  les  activitats  i

projectes culturals de les Oficines Joves, capitals de comarca i municipis de més de 15.000

habitants de les comarques gironines.

Atès que poden concórrer en aquesta convocatòria els consells comarcals inclosos en l'àmbit

territorial de la Diputació de Girona que disposin d'una Oficina Jove. 

Atès que el Consell Comarcal de l'Alt Empordà disposa d'una Oficina Jove des de l'any 2014 i

en ella realitza activitats i projectes culturals.

Atès que l'Àrea de Joventut a través dels serveis de l’Oficina Jove desenvolupa el Projecte

”DE-MOSTRA”, que pretén impulsar la creació i la producció cultural dels i les joves de l’Alt

Empordà,  així  com la  participació  i  desenvolupament  d’activitats  culturals  a  través  d’un

talent-show. Aquest projecte té per objectiu visualitzar  el  talent jove de l’Alt Empordà a

través  d’un concurs  de  talents  on  els  joves  de  la  comarca  puguin  demostrar  les  seves

habilitats artístiques i culturals. Els joves que participin rebran el suport dels diferents agents

repartits per tota la comarca que participen al projecte. Tindran accés a cursos, activitats i

espais que els ajudin a preparar-se i superar la fase eliminatòria on s'avalua la qualitat de

cada participant. El joves que arribin a la final podran demostrar el seu art en un escenari de

gran format en un esdeveniment que contarà amb centenars de joves. Finalment un jurat

expert i el públic determinaran quins son els joves amb més talent de la comarca i se'ls

recompensarà de manera que puguin seguir desenvolupant les seves qualitats artístiques al

màxim.



Atès que el Consell Comarcal sol·licitarà la subvenció esmentada per al finançament de les

activitats i projectes culturals de les Oficines Joves.

Atès que el finançament que es sol·licita a la Diputació de Girona és de 5.000,00 €.

En data 2 de gener de 2023 s’ha emès informe favorable per part del tècnic de l’àrea de

Joventut.

El Tècnic 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

- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i

serveis dels ens locals (ROAS).

- Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de

finances públiques de Catalunya (TRLFPC).

- 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).

- 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 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (LCSP).

- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions

públiques

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



- Bases específiques reguladores de subvencions per al  finançament de les activitats  i

projectes culturals de les Oficines Joves, capitals  de comarca i municipis de més de

15.000 habitants de les comarques gironines. (BOP  núm. 211  de 4 de novembre de

2022).

Proposta d’acord de la Junta de Govern Local

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

Primer.- Aprovar  la  sol·licitud  de  subvenció  de  concurrència  competitiva  i  convocatòria

pública,  que concedeix  l'Àrea  de  Cultura,  Noves  Tecnologies,  Esports  i  Educació de  la

Diputació de Girona, destinada al finançament de les Activitats i Projectes Culturals de les

Oficines  Joves,  Capitals  de  Comarca  i  Municipis  de  més  de  15.000  habitants  de  les

comarques gironines, per un import de 5.000,00 €, per a l’any 2023.

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

calguin per l’execució dels presents acords.

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

Quart. Comunicar a les àrees de Joventut i Esports i Serveis Econòmics aquests acords per

al seu coneixement i als efectes oportuns.

RECURSOS

Aquesta resolució no es pot impugnar, ja que es tracte d'un acte administratiu de tràmit no

qualificat.

Figueres, a la data de la signatura electrònica.



R/N:14//mr (Núm. Exp:2023/12)

PROPOSTA D'ACORD DEL CONSELLER

Identificació de l’expedient

Expedient número 2023/12 relatiu a la sol·licitud d’una subvenció per a la concessió d’ajuts

extraordinaris adreçats als ajuntaments de més de 20.000 habitants i consells comarcals que

acullin en el seu municipi o comarca persones desplaçades com a conseqüència de la guerra

a Ucraïna, anualitat 2022.

Antecedents de Fet

1- En data 21 de desembre el Departament d’ Igualtat i Feminismes Empresa va aprovar les
bases reguladores dels ajuts  extraordinaris adreçats  als ajuntaments de més de 20.000
habitants  i  consells  comarcals  que  acullin  en  el  seu  municipi  o  comarca  persones
desplaçades com a conseqüència de la guerra a Ucraïna.

2-En data 28 de desembre el DOGC número 8821, s’ha publicat la convocatòria per els ajuts
extraordinaris adreçats al ajuntaments de més de 20.000 habitants i consells comarcals que
acollin al seu municipi o comarca, persones desplaçades com a conseqüència de la guerra a
Ucraïna. 

3- A l’apartat  3  de  les  bases es  fa  esment  que els  Consells  Comarcals  presentaran  les
despeses dels ajuntaments de menys de 20mil habitants.

4-Les despeses elegibles es detallen a l’apartat 2.2 de les bases:
a) Les despeses corrents, de gestió i de personal efectuades en el marc dels serveis
que els ajuntaments de menys de 20.000 habitants i els consells comarcals ja tenen
en  l'àmbit  específic  de  l'acollida  a  persones  migrades  i  refugiades  a  causa  del
conflicte d'Ucraïna,  derivades de la traducció,  del  transport i  acompanyament en
desplaçaments,  de  l'assessorament  jurídic,  de  la  tramitació  de  documentació
(fotocòpies, fotografies, trucades...) i de l'atenció psicològica, sempre que respongui
a la naturalesa de l'objecte i finalitat d'aquests ajuts i que s'hagi realitzat entre el 24
de febrer de 2022 i el 31 de desembre de 2023. 

b) Les despeses corrents, de gestió i de personal efectuades derivades de qualsevol
tipus d'actuació d'informació i orientació a les persones refugiades d'Ucraïna entre el 24
de febrer de 2022 i el 31 de desembre de 2023. 

c) Les despeses corrents, de gestió i de personal derivades de la posada en marxa
de nous dispositius en l'àmbit específic de l'acollida de persones migrades. Es tracta de
despeses  de  traducció,  d'assessorament  jurídic,  d'atenció  psicològica,  de  transport  i
acompanyament  en  desplaçaments,  de  tramitació  de  documentació  relativa  a  la



protecció internacional de caràcter temporal, d'accions d'informació i cursos de formació
a les  persones acollides,  i  d'accions  d'assessorament,  sensibilització  i  mediació,  si  el
personal ha estat contractat específicament per atendre les persones refugiades amb
posterioritat a l'inici de la invasió a Ucraïna. 

d) Les despeses corrents, de gestió i de personal efectuades com a conseqüència de
les ampliacions amb caràcter d'urgència de la plantilla de professionals dels serveis de
primera acollida dels municipis de més de 20.000 habitants i dels consells comarcals per
atendre l'increment sobtat d'atencions en aquests serveis a les persones desplaçades
d'Ucraïna, amb posterioritat al 24 de febrer de 2022 i fins al 31 de desembre de 2023. 

e)  Les  despeses  corrents,  de  gestió  i  de  personal  derivades  d'ajudes  d'urgència
social atorgades per part dels serveis socials bàsics a persones refugiades a causa del
conflicte d'Ucraïna amb estatuts de protecció internacional i que no disposin de recursos
econòmics suficients, amb la finalitat de garantir la cobertura de les seves necessitats
bàsiques:  Manutenció  (en  format  de  vals,  targetes  moneder,  accés  al  banc  dels
aliments...).  Productes de primera necessitat: roba, bolquers i altres productes per a
nadons;  copes  i  calces  menstruals,  compreses  reutilitzables  i  compreses  per  a  la
incontinència, i  altres productes bàsics per a la menstruació,  el  climateri  i  la higiene
femenina. 

f) Les despeses corrents i de personal derivades de la gestió i l'administració, i els
costos  dels  allotjaments  alternatius  i  amb  caràcter  d'urgència  per  atendre,  tant  de
manera puntual com indefinida, situacions de crisi personal o familiar de les persones
refugiades a causa del conflicte d'Ucraïna. 

g) Les despeses derivades d'ajuts  econòmics directes o prestacions socials  a les
persones  desplaçades  d'Ucraïna.  Només es  consideraran  objecte  de  finançament  les
actuacions previstes en aquesta base que estiguin destinades a persones que hagin
sol·licitat o obtingut l'estatut de protecció temporal de conformitat amb el Reglament
sobre  el  règim  de  protecció  temporal  en  cas  d'afluència  massiva  de  persones
desplaçades,  aprovat  pel  Reial  decret  1325/2003,  de 24 d'octubre,  i  en  el  marc  de
l'Acord de Ministres de 8 de març de 2022, pel  qual  s'aprova la protecció  temporal
atorgada en virtut de la Decisió d'Execució (UE) 2022/382 del Consell, de 4 de març de
2022, a persones afectades pel conflicte d'Ucraïna que puguin trobar refugi a Espanya,
publicat per l'Ordre PCM/170/2022, de 9 de març.

5-Les despeses objecte d’aquesta sol·licitud seran les generades entre el 24 de febrer i el 31
de desembre de 2022, i el termini per presentar les sol·licituds finalitza el 16 de gener de
2023.

6-L'Àrea de Benestar Social d'aquest Consell Comarcal vol participar en aquesta convocatòria
ja que s’han acollit i s’acullen a la comarca persones desplaçades com a conseqüència de la
guerra a Ucraïna, i vol sol.licitar una subvenció per un import de 70.932,99€ que és la suma
de totes les despeses presentades per registre d’entrada dels diferents ajuntaments de la
comarca per aquest concepte i es desglossa a continuació:



Municipi Epígraf
A

Epígraf
B

Epígraf C E
pí
g
r
af
D

Epígraf E Epígraf F Epígraf G TOTAL

Castelló
d’Empúries

3.144,84 € 32.135,14 € 35.279,98 €

Fortià 584,13 € 584,13 €

Garriguella 200,00 € 200,00 €

La Jonquera 175,60 € 694,38 € 417,53 € 1.287,51 €

Bàscara 1.283,10 € 1.373,18 € 2.656,28 €

CCAE 5.146,53 € 5.146,53 €

Vila-Sacra 395,64 € 395,64 €

L’Escala 3.920,00 € 1.043,50 € 4.963,50 €

Cabanes 1.339,88 € 1.339,88 €

Roses 16.274,00 € 2.805,51 € 19.079,54 €

TOTAL 16.274,00 € 13.670,07 € 33.873,02 € 7.115,90 € 70.932,99 €

7- En data 5 de gener de 2023, s’ha emès informe favorable per part de la Directora Tècnica
de Benestar Social del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

8- El Tècnic 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 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).

- 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.

• Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del règim jurídic del sector públic.

• Real Decret 500/1990 de 20 d’abril desenvolupament del capítol primer del títol sisè
de la Llei 39/1988 de 28 de desembre reguladora d’hisendes locals, en matèries de
pressupost. 

• Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Reguladora d’Hisendes Locals

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

• Reial  Decret 887/2006, de 21 de juliol,  pel que s’aprova el Reglament de la Llei
38/2003 General de Subvencions

• 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  per  a  la  concessió  d’ajuts  extraordinaris

adreçats als ajuntaments de més de 20.000 habitants i consells comarcals que acullin en el

seu municipi o comarca persones desplaçades com a conseqüència de la guerra a Ucraïna,

per un import total de 70.932,99€

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.


