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Acta de la sessió ordinària del dia 14 de març de 2016
---- A la Casa de la Vila de la ciutat de Figueres, el dia
14 de març de 2016, sota la Presidència del primer tinent
d'alcalde Pere Casellas Borrell, es reuneixen els membres
de la Junta de Govern Local: Francesc Cruanyes Zafra,
Manuel Toro Coll, Dolors Pujol Matas i Alfons Martínez Puig
amb l’assistència del secretari, Fernando González Cebrián,
i de la interventora, Anna Morell Arimany, per tal de dur a
terme la sessió ordinària en primera convocatòria.
Així mateix, autoritzat per la Presidència, segons
allò que disposa l'article 59.2 del Reglament Orgànic
Municipal, hi assisteix amb veu però sense vot el regidor
no membre de la Junta de Govern Local César Luis
Barrenechea Montero.
Excusa la seva absència l’alcaldessa Marta Felip
Torres.
No assisteixen els regidors membres de la Junta de
Govern Local Jordi Masquef Creus i Joaquim Felip Gayolà.
A les catorze hores i deu minuts, la Presidència
declara oberta la sessió.
----1. S'aprova sense rectificacions l'acta de la sessió
anterior, ordinària del dia 7 de març de 2016, repartida
amb la convocatòria.
----2. Aportacions i subvencions. S'aprova un conveni amb
la Fundació Clerch i Nicolau per regular l'ús d'espais i
atorgar una subvenció. Després de llegir-la i debatre-la
s’ACORDA, per unanimitat, d’aprovar la proposta següent:
"Es proposa la signatura d’un conveni amb la Fundació
Clerch i Nicolau per regular l’ús d’espais i l’atorgament
d’una subvenció nominativa per part de l’Ajuntament amb
l’objecte de promoure i difondre la cultura, les arts i el
coneixement en benefici de la ciutadania. El conveni
proposat planteja la cessió mútua d’espais per al
desenvolupament de les seves activitats. Pel que fa a
l’Ajuntament, cedeix a la Fundació l’ús del Centre de
Formació Integrat Ferran Sunyer i l’Aula Taller del convent
dels Caputxins. En ambdós casos es tracta de cessions de
béns demanials, destinats al servei públic, que es fa de
forma no exclusiva i conservant, l’Ajuntament, de la
potestat de disposar i determinar les prioritats d’ús dels
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espais cedits. D’aquesta manera, l’ús que ferà la Fundació
dels espais cedits s’enquadra dintre de l’ús comú general,
que no requereix ni concessió ni llicència, d’acord amb
l’article 56 del Reglament de patrimoni dels ens locals,
aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre. Concretament
l’Ajuntament cedeix gratuïtament i a precari l’ús dels
espais pel desenvolupament de les activitats que realitzi
la fundació i que formin part de la seva programació,
sempre que les necessitats de servei dels equipaments així
ho permetin. Les subvencions regulades en el conveni estan
previstes nominalment al pressupost municipal de 2016.
D’acord amb l’article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, estableix el conveni com
a l’instrument habitual canalitzador de les subvencions
previstes nominativament en els pressupostos de les
entitats locals. En l’expedient consten l’informe de la cap
del servei d’educació i de la tècnic d’administració
general. És per tot això que la regidora delegada del
servei d’Educació proposa a la Junta de Govern Local que,
per delegació de l'Alcaldia Presidència, s'adoptin els
acords següents: 1r Aprovar el conveni entre l’Ajuntament
de Figueres i
la Fundació Clerch i Nicolau per regular
l’ús d’espais i l’atorgament d’una subvenció nominativa per
part de l’Ajuntament amb l’objecte de promoure i difondre
la cultura, les arts i el coneixement en benefici de la
ciutadania segons el text que s’adjunta a aquest acord.
2n.-Atorgar una subvenció a la Fundació Clerch i Nicolau
per import total de dos-cents vint-i-quatre mil vuit-cents
deu euros (224.810 €), desglossada pels serveis, imports i
amb càrrec a les partides que consten a continuació: Servei Municipal d’Informació i Orientació Laboral (SMIOPromoció Econòmica) pel desenvolupament del Programa
PTT/PFI (Pla de Transició al Treball/Programa de Formació i
Inserció):
57.000,00
€
de
la
partida
número.
16.401.24100.48000 Subvenció Pla de Transició al Treball. Promoció econòmica; pel desenvolupament de cursos de
formació d’emprendors i promoció econòmica: 27.000€ de la
partida número 16.401.43300.48001. - Servei d’Educació: pel
suport a les tasques de formació del Consorci de
Normalització
lingüística
(CPNL),
l’Escola
Oficial
d’Idiomes (EOI), l’Universitat a Distància (UNED), la
Càtedra de Viticultura i Enologia Narcís Fages de Romà,
així com qualsevol altra activitat que sigui requerida pel
servei d’educació, la quantitat de 140.810,00 € de la
partida
número
16.202.32600.48003,
conveni
Clerch
i
Nicolau. 3r.- Autoritzar a l’Alcaldia Presidència perquè
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realitzi tants actes i gestions
l’execució dels acords anteriors."

com

calguin

per

a

---- Seguidament, a les catorze hores i dotze minuts,
compareixen els regidors membres de la Junta de Govern
Local Jordi Masquef Creus i Joaquim Felip Gayolà, que
s'incorporen a la sessió.
---- A continuació, essent les catorze hores i tretze
minuts, fa ús de la paraula la Presidència que diu que
l'expedient que es tractarà a continuació es refereix a
matèries delegades pel Ple de l'Ajuntament en la Junta de
Govern Local per la qual cosa, a partir d'aquest moment i
per debatre'l i resoldre'l, la sessió de la Junta de Govern
Local passa a tenir el caràcter de pública i anuncia
verbalment aquesta circumstància després d'obrir la porta
de la sala de sessions als efectes que pugui accedir-hi el
públic que ho desitgi.
----3. Assumptes urgents. Prèvia la necessària declaració
d'urgència, aprovada per unanimitat, es passa a deliberar
sobre els assumptes que l'han motivada amb el resultat
següent:
----Aportacions i subvencions. S'aprova la sollicitud
d'una subvenció al Ministeri de Cultura per al Projecte de
rehabilitació de la Casa Natal de Salvador Dalí. Després de
llegir-lo i debatre'l s'ACORDA, per unanimitat, d'aprovar
el dictamen següent:
"En els Pressupostos Generals de l’Estat per al 2016,
en la Secció 18 Ministeri d’Educació, Cultura i Esports,
programa 334A Promoció i cooperació cultural, Orgànica
18.13 Direcció General de Política i Industries Culturals i
del Llibre, Econòmica 769 hi ha previstos 500.000 euros per
a l’Ajuntament de Figueres per a la rehabilitació de la
Casa Natal de Salvador Dalí. En la Junta de Govern Local de
data 31 de gener de 2011 es va aprovar definitivament el
projecte d’obra municipal ordinària denominat Projecte
executiu de rehabilitació de la Casa natal de Salvador
Dalí. A més de la rellevància des del punt de vista
cultural, es tracta d’un projecte d’enorme importància per
tal de potenciar el sector serveis de la ciutat (comerç,
restauració, allotjament...), tenint en compte que es
tracta del principal sector econòmic de la ciutat tant a
nivell de nombre d’empreses com de treballadors. D’una
banda la Casa Natal suposarà un nou pol d’atracció
turística a la ciutat i de l’altra propiciarà que els
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turistes i visitants, que fonamentalment visiten a Figueres
el Teatre Museu Dalí travessin la principal zona comercial
i de serveis de la ciutat per a visitar també la Casa
Natal. El termini d'execució previst del projecte és de 32
mesos. El pressupost total del projecte, amb l’IVA
actualitzat al 21% d’IVA és de 2.511.517,97 euros
(2.075.634,69 euros més 435.883,28 euros d’IVA). Aquest
pressupost total de 2.511.517,97 euros hauria de ser
finançat de la manera següent: 500.000 euros amb càrrec a
la subvenció del Ministeri de Cultura, i 2.011.517,97 euros
amb càrrec al pressupost municipal dels exercicis 2017,
2018 i 2019. En el BOE (Boletín Oficial del Estado) número
28 de data 2 de febrer de 2010 es va publicar l’Orden
CUL/163/2010, de 27 de enero, por la que se aprueba el
procedimiento de concesión de subvenciones nominativas del
Ministerio de Cultura y de sus organismos públicos. Aquesta
Ordre regula la concessió de les subvencions previstes
nominalment en el Pressupost del Ministeri de Cultura i en
el dels seus organismes públics. S’estableix que aquest
procediment
s’iniciarà
a
instància
del
beneficiari
mitjançant la presentació d’una sollicitud en el termini
de tres mesos des de l’entrada en vigor de la Llei de
Pressupostos Generals de l’Estat. Atès que es considera
d’interès endegar aquest projecte per ser
d’enorme
importància per tal de potenciar el sector serveis de la
ciutat (comerç, restauració, allotjament...), tenint en
compte que es tracta del principal sector econòmic de la
ciutat tant a nivell de nombre d’empreses com de
treballadors. En base als antecedents exposats, la Comissió
Informativa General proposa a la Junta de Govern Local que,
per delegació del Ple, adopti els acords següents: 1r.Aprovar la sollicitud adjunta, concesión de subvenciones
nominativas del Ministerio de Cultura y de sus organismos
públicos, per demanar al al Ministeri de Cultura una
subvenció de 500.000 per al Projecte de rehabilitació de la
Casa Natal de Salvador Dalí. 2n.- Atès que el pressupost
total és de 2.511.517,62 euros hauria de ser finançat de la
manera següent: 500.000 euros amb càrrec a la subvenció del
Ministeri de Cultura, i 2.011.517,62 euros amb càrrec al
pressupost municipal dels exercicis 2017, 2018 i 2019. 3n.Traslladar al Ministeri de Cultura la voluntat expressa
d’aquest Ajuntament de sollicitar i acceptar una subvenció
de
500.000
euros
pel
finançament
del
Projecte
de
rehabilitació de la Casa Natal de Salvador Dalí per a
l’Ajuntament de Figueres prevista en els Pressupostos
Generals de l’Estat per al 2016, en la Secció 18 Ministeri
d’Educació, Cultura i Esports, programa 334A Promoció i
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cooperació cultural, Orgànica 18.13 Direcció General de
Política i Industries Culturals i del Llibre, Econòmica
769. 4r.- Autoritzar l’Alcaldia Presidència perquè realitzi
els actes i gestions que calguin perquè s’executin els
acords anteriors."
---- A continuació, essent les catorze hores i catorze
minuts, torna a fer ús de la paraula la Presidència que diu
que a partir d'aquest moment la sessió de la Junta de
Govern Local torna a tenir el caràcter de no pública, ja
que no hi ha més expedients que es refereixin a matèries
delegades pel Ple de l'Ajuntament en la Junta de Govern
Local i que, en conseqüència, el públic present ha
d'abandonar la sala de sessions.
----4. Precs i preguntes. A l'extrem de Precs i preguntes
no es produeixen intervencions.
---- No havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la
sessió a les catorze hores i catorze minuts, de la qual
cosa dono fe.
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