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Acta de la sessió ordinària del dia 30 de maig de 2016
---- A la Casa de la Vila de la ciutat de Figueres, el dia
30 de maig de 2016, sota la Presidència de l’alcaldessa
Marta Felip Torres, es reuneixen els membres de la Junta de
Govern Local: Pere Casellas Borrell, Manuel Toro Coll,
Jordi Masquef Creus, Dolors Pujol Matas, Joaquim Felip
Gayolà i Alfons Martínez Puig amb l’assistència del
secretari, Fernando González Cebrián, i de la interventora
accidental, Sara Carreras Aurich, per tal de dur a terme la
sessió ordinària en primera convocatòria.
Així mateix, autoritzats per la Presidència, segons
allò que disposa l'article 59.2 del Reglament Orgànic
Municipal, hi assisteixen amb veu però sense vot els
regidors no membres de la Junta de Govern Local César Luis
Barrenechea Montero i Núria Galimany Granés.
Excusa la seva absència el regidor membre de la Junta
de Govern Local Francesc Cruanyes Zafra.
A les catorze hores i onze minuts, la Presidència
declara oberta la sessió.
----1. S'aprova sense rectificacions l'acta de la sessió
anterior, ordinària del dia 23 de maig de 2016, repartida
amb la convocatòria.
----2. Obres-llicències. Es concedeix al senyor Lluís
Monraba Isidro una llicència municipal d'obres per a la
reforma interior del local comercial situat al carrer
Germanes Massanet, 3. Després de llegir-la i debatre-la
s’ACORDA, per unanimitat, d’aprovar la proposta següent:
"En data 4 d'abril de 2016 i registre d’entrada número
E2016006885, el senyor Lluís Monraba Isidro, sol.licita
llicència municipal d'obres per a la reforma interior d'un
local comercial al carrer Germanes Massanet 3 de Figueres;
En data
18 d'abril de 2016 l’arquitecte municipal emet
l’informe
següent:
“Característiques
urbanístiques.
Planejament vigentText refòs de les Normes urbanístiques
del Pla general de Figueres. Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya 17/6/2005. Modificació de la
normativa del Pla general referent als paràmetres de
densitat, nombre de places d'aparcament, alçada reguladora
màxima i cossos sortints. Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya 09/03/2007. Text refós del Pla Especial de

Protecció del Centre Històric. Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya 28/03/2007. Tipus de Sòl: Urbà.
Zonificació: Zona 1h1. Edificació per definició volumètrica
i
per
alineació
de
vial.
Categoria
d’Intervenció:
Substitució Tipològica ( ST/ IIa). Tipologia estadística:
3.D. Superfície reformada: 9 m2. Antecedents. 1.Les obres
no afecten a l’actual accés dels habitatges de les plantes
superiors. 2.El local, amb aquesta obra de simple
estintolament de parets de càrrega en planta baixa no queda
dotat
d’installacions
renovades
ni
s’acrediten
les
condicions de protecció d’incendis del conjunt, per la qual
cosa requerirà necessàriament per a la seva primera
utilització la tramitació d’un altre expedient d’obres, i
si s’escau activitats, amb el projecte tècnic corresponent,
on s’acrediti el compliment de les normatives sectorials
pertinents d’acord amb els usos admissibles urbanísticament
que s’hi vulguin implantar. Característiques del projecte.
1.La finca té la consideració de solar i no està inclosa en
cap unitat d'actuació urbanística. 2.Els paràmetres del
projecte s'ajusten al que disposa la normativa urbanística
vigent. 3.El cost real i efectiu de les obres s’estima
inicialment en el projecte en la quantitat global
arrodonida de 3.000 euros que es correspon amb una
repercussió d’una reforma interior puntual local sense ús
de 333,33 euros per m2. 4.La fiança a dipositar per a la
gestió dels residus de construcció i runes es calcula
d’acord amb la fitxa justificativa del projecte en el mínim
de 150 euros. 5.La fiança a dipositar per a la reposició de
l’espai públic que pugui resultar afectat es calcula
d’acord amb les ordenances en el mínim de 1000 euros segons
el detall > 4,00 m x 3,00 m x 30 €/m2. Condicions
particulars. 1. Prèviament a l’inici de les obres, a càrrec
del promotor, es senyalitzaran i protegiran adequadament
els recorreguts alternatius dels vianants interceptats per
la tanca d’obra mitjançant les mesures que indiqui la
Guàrdia Urbana. En el cas que s'hagi d'installar al carrer
un contenidor per a la recollida de les runes produïdes,
s'haurà de demanar el corresponent permís d'ocupació de la
via pública a la Guàrdia Urbana. 2.La futura utilització
del local, que amb aquesta obra tramitada de simple
estintolament de parets de càrrega en planta baixa no queda
dotat
d’installacions
renovades
ni
s’acrediten
les
condicions de protecció d’incendis del conjunt comportarà
necessàriament la tramitació prèvia d’un expedient d’obres,
i
si
s’escau
activitats,
amb
el
projecte
tècnic
corresponent, on s’acreditarà
el compliment
de les
normatives sectorials pertinents d’acord amb els usos

admissibles urbanísticament que s’hi vulguin implantar.
3.Prèviament a la instal.lació de qualsevol rètol caldrà
tramitar la preceptiva autorització que en qualsevol cas es
subjectarà a allò previst a l’article Article 77 del Pla
Especial del Centre Històric. Determinacions sobre rètols,
marquesines, envelats i altres elements sobreposats.
Conclusions. Es proposa concedir la llicència d'obra major
sollicitada, en els termes en que se sollicita i amb les
condicions particulars exposades i les generals annexes. I
perquè consti als efectes oportuns signo aquest informe,
redactat segons el meu saber i ofici que sotmeto a
raonament tècnicament més ben fonamentat i als informes
jurídics." Atès el que disposa l'article 89 i concordants
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, i
l’article 187 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost,
modificat per la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de
simplificació administrativa
de l’Administració de la
Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls
de l’activitat econòmica, i l'ordenança fiscal reguladora
de l'impost sobre construccions, instal.lacions i obres,
l'alcalde accidental president proposa a la Junta de Govern
Local que, per delegació de l'Alcaldia-Presidència, adopti
els acords següents: Primer.- Concedir la llicència
sol.licitada pel senyor Lluís Monraba Isidro,
per a la
reforma interior del local comercial situat al carrer
Germanes Massanet 3, de Figueres, d'acord amb les
condicions generals que s'adjunten en el full annex i amb
les particulars següents: a) Prèviament a l’inici de les
obres, a càrrec del promotor, es senyalitzaran i protegiran
adequadament els recorreguts alternatius dels vianants
interceptats per la tanca d’obra mitjançant les mesures que
indiqui la Guàrdia Urbana. En el cas que
s'hagi
d'installar al carrer un contenidor per a la recollida de
les runes produïdes, s'haurà de demanar el corresponent
permís d'ocupació de la via pública a la Guàrdia Urbana. b)
La futura utilització del local, que amb aquesta obra
tramitada de simple estintolament de parets de càrrega en
planta baixa no queda dotat d’installacions renovades ni
s’acrediten les condicions de protecció d’incendis del
conjunt comportarà necessàriament la tramitació prèvia d’un
expedient d’obres, i si s’escau activitats, amb el projecte
tècnic corresponent, on s’acreditarà el compliment de les
normatives sectorials pertinents d’acord amb els usos
admissibles urbanísticament que s’hi vulguin implantar. c)
Prèviament a la instal.lació de qualsevol rètol caldrà
tramitar la preceptiva autorització que en qualsevol cas es

subjectarà a allò previst a l’article Article 77 del Pla
Especial del Centre Històric. Determinacions sobre rètols,
marquesines, envelats i altres elements sobreposats. d)
S'haurà d'acreditar haver signat amb un gestor autoritzat
un document d'acceptació que garanteixi la correcta
destinació dels residus separats per tipus. En aquest
document es farà constar el codi de gestor i el domicili de
l'obra. En el termini d'un mes a comptar des de la
finalització de l'obra, s'haurà de presentar un certificat
del gestor de residus contractat referent a la quantitat i
tipus de residus lliurats. e) Un cop iniciades les obres,
caldrà lliurar a l’Ajuntament una còpia de l’acta d’inici
d’obres estesa per la direcció facultativa d’aquestes. f)
Només es podrà utilitzar i ocupar l’edifici o construcció
de que es tracti després que hagi transcorregut el termini
d’un mes des de la presentació de la comunicació i
certificat final d’obra expedit per la direcció facultativa
de les obres o, si s’escau, de l’esmena de la comunicació o
l’aportació
dels
documents
requerits,
sense
que
l’administració atorgant hagi manifestat la disconformitat
de les obres executades amb el projecte tècnic autoritzat i
les condicions de la llicència urbanística atorgada. g)
Quan als serveis municipals
s’hauran de complir els
condicionants establert per Figueres de Serveis SA. Segon.Comunicar al senyor Lluís Monraba Isidro que pel concepte
impost sobre construccions, installacions i obres, se li
requerirà el pagament, mitjançant liquidació, de la quantia
resultant d’aplicar el tipus de gravàmen aplicable a la
base imposable d’aquest impost, que està constituïda pel
cost real i efectiu de la construcció, installació i/o
obra per import 3.000€. També s’haurà d’ingressar la taxa
corresponent
per
l’atorgament
d’aquesta
llicència
urbanística. Aquestes quanties hauran de ser ingressades en
via voluntària de pagament a l’hisenda pública d’aquesta
administració local, en els llocs indicats i dins dels
terminis assenyalats a la notificació de la corresponent
liquidació."
----3. Obres-llicències. Es concedeix al senyor Francisco
Fernández Roy una llicència municipal d'obres per a la
construcció d'un habitatge entre mitgeres al carrer VilaSacra, 17. Després de llegir-la i debatre-la s’ACORDA, per
unanimitat, d’aprovar la proposta següent:
"En data 19 d'abril de 2016 i registre d’entrada
número E2016008262, el senyor
Francisco Fernández Roy,
sol.licita llicència municipal d'obres per a la construcció
d'un habitatge entre mitgeres al carrer Vila-Sacra 17 de

Figueres.; En data
25 de maig de 2016, l’arquitecte
municipal
emet
l’informe
següent:
“Característiques
urbanístiques. Planejament vigent: Text refós de les Normes
urbanístiques del Pla general al terme municipal de
Figueres. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 17
de Juny de 2005. Modificació de la normativa del Pla
general referent als paràmetres de densitat, nombre de
places d'aparcament, alçada reguladora màxima i cossos
sortints. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 9 de
Març de 2007. Tipus de sòl: Urbà. Quaificació:
a.13.
Fondària edificable:
22 metres. Us del sòl Preferent:
Habitatge Unifamiliar i Plurifamiliar. Tipologia: B-2. Nº
d'habitatges: 1. Sup construïda 457,66 m2. Característiques
del projecte. 1.La finca té la consideració de solar i no
està inclosa en cap unitat d'actuació urbanística. 2.El
projecte s'ajusta al que disposa la normativa urbanística
vigent . 3.El cost real i efectiu de les obres, vist que el
projecte no l’acredita amb un pressupost justificat amb
aplicació de preus unitaris sobre estat d’amidaments,
s’estima inicialment en 346.480,96 euros d’acord amb el
següent detall de repercussions proporcionades: 82.300,40
(176,80 m2 de soterrani-garatge x 465,50 euros / m2) +
255.801,56 (274,76 m2 habitatge en planta baixa i pis x 931
euros / m2) + 8.379 (18 m2 piscina x 465,50 euros / m2) .
4.La fiança a dipositar per a la gestió dels residus de
construcció i runes s’estima segons la fitxa del projecte
en 2.016,19 euros. 5.La fiança a dipositar per garantir la
reposició de l’espai públic que pugui resultar afectat es
calcula en el mínim de 500 euros d’acord amb l’ordenança (>
8,05 m2 x 30 euros / m2). Condicions. Abans de l’inici de
les obres, i a càrrec del promotor, es senyalitzaran i
protegiran adequadament els recorreguts alternatius dels
vianants interceptats per la tanca d’obra mitjançant les
mesures que indiqui la policia local, la qual autoritzarà
aixímateix l'ocupació temporal de la via pública per a la
installació d’un contenidor per a la recollida de les
runes produïdes. Conclusions. Es proposa concedir la
llicència d'obra major sollicitada, en els termes en que
se sollicita, i amb les condicions particulars exposades i
les generals annexes. I perquè consti als efectes oportuns
signo aquest informe tècnic, segons els meus coneixements
que sotmeto a raonament tècnicament més ben fonamentat, als
informes jurídics i al criteri de la corporació." Atès el
que disposa l'article 89 i concordants del Decret 179/1995,
de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals, i l’article 187 del
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, modificat per la

Llei
16/2015,
de
21
de
juliol,
de
simplificació
administrativa
de l’Administració de la Generalitat
i
dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat
econòmica, i l'ordenança fiscal reguladora de l'impost
sobre construccions, instal.lacions i obres, l'alcalde
accidental president proposa a la Junta de Govern Local
que, per delegació de l'Alcaldia-Presidència, adopti els
acords
següents:
Primer.Concedir
la
llicència
sol.licitada pel senyor Francisco Fernández Roy per a la
construcció d'un habitatge entre mitgeres al carrer VilaSacra 17 de Figueres, d'acord amb les condicions generals
que s'adjunten en el full annex i amb les particulars
següents: a) Abans de l’inici de les obres, i a càrrec del
promotor, es senyalitzaran i protegiran adequadament els
recorreguts alternatius dels vianants interceptats per la
tanca d’obra mitjançant les mesures que indiqui la policia
local, la qual autoritzarà aixímateix l'ocupació temporal
de la via pública per a la installació d’un contenidor per
a la recollida de les runes produïdes. b) S'haurà
d'acreditar haver signat amb un gestor autoritzat un
document d'acceptació que garanteixi la correcta destinació
dels residus separats per tipus. En aquest document es farà
constar el codi de gestor i el domicili de l'obra. En el
termini d'un mes a comptar des de la finalització de
l'obra, s'haurà de presentar un certificat del gestor de
residus contractat referent a la quantitat i tipus de
residus lliurats. c) Abans d’iniciar les obres s’haurà
d’aportar la documentació del contractista.
d) Abans de
l’inici de les obres s’haurà d’aportar el full d’assumeix
de l’aparellador i el programa de control de qualitat. e)
Un cop iniciades les obres, caldrà lliurar a l’Ajuntament
una còpia de l’acta d’inici d’obres estesa per la direcció
facultativa d’aquestes. f) Només es podrà utilitzar i
ocupar l’edifici o construcció de que es tracti després que
hagi transcorregut el termini d’un mes des de la
presentació de la comunicació i certificat final d’obra
expedit per la direcció facultativa de les obres o, si
s’escau, de l’esmena de la comunicació o l’aportació dels
documents requerits, sense que l’administració atorgant
hagi manifestat la disconformitat de les obres executades
amb el projecte tècnic autoritzat i les condicions de la
llicència urbanística atorgada. g) Quan als serveis
municipals s’hauran de complir els condicionants següents:
Aigua. -La finca disposa davant la façana o en les seves
proximitats, dels serveis municipals d'aigua potable,
recollida d'aigües residuals. -Cal fer escomesa nova
d'aigua. Aquesta s'ha de sol.licitat a Figueres de Serveis

SA que definitrà el punt de connexió. -Cal ubicar l'equip
de comptatge (comptador i les seves claus) a la façana
exterior segons informes tècnics del servei. Cal preveure
el lloc. Aigües residuals. -Cal recollir les aigües
residuals de forma separada
respecte les pluvials,
realitzant dues escomeses noves fins al col.lector general
(una per les aigües pluvials i l'altra per les residuals)
on s'uniran amb un pou de registre.-Cal sol.licitar
l'escomesa de residuals i pluvials a Figueres de Serveis SA
que definirà el punt de connexió. -La instal.lació
d'evacuació d'aigües residuals disposarà d'un sifó a
l'interior de la propietat, registrable per les dues bandes
del segell hidràulic. AnnexV punt 1.1 del Reglament dels
serveis públics de sanejament de l'Ajuntament de Figueres.
-No es permet desguassar directament i sense instal.lacions
específiques, espais que estiguin per sota del nivell de la
calçada en el punt de connexió. L'objecte d'aquesta
condició és per evitar les sortides d'aigua de la
claveguera cap a l'interior. Segon.- Comunicar al senyor
Francisco Fernández Roy, que pel concepte impost sobre
construccions, installacions i obres, se li requerirà el
pagament, mitjançant liquidació, de la quantia resultant
d’aplicar el tipus de gravàmen aplicable a la base
imposable d’aquest impost, que està constituïda pel cost
real i efectiu de la construcció, installació i/o obra per
import 346.480,96€. També s’haurà d’ingressar la taxa
corresponent
per
l’atorgament
d’aquesta
llicència
urbanística. Aquestes quanties hauran de ser ingressades en
via voluntària de pagament a l’hisenda pública d’aquesta
administració local, en els llocs indicats i dins dels
terminis assenyalats a la notificació de la corresponent
liquidació."
----4. Obres municipals. S'aprova inicialment el projecte
d’obra municipal ordinària denominat “Reurbanització de la
Calçada
dels
Monjos
–
C/
Fossos
i
millores
de
l’accessibilitat del seu entorn”. Després de llegir-la i
debatre-la s’ACORDA, per unanimitat, d’aprovar la proposta
següent:
"Els serveis tècnics municipals han redactat el
projecte
d’obra
municipal
ordinària
denominat
“Reurbanització de la Calçada dels Monjos – C/ Fossos i
millores de l’accessibilitat del seu entorn” amb un import
total
d’execució
per
contracte,
que
inclou
l’IVA,
489.221,46 € (quatre-cents vuitanta-nou mil dos-cents vinti-un euros amb quaranta-sis cèntims) import que es troba
previst a la partida del pressupost de despeses 2016 304

15320 61900 amb la denominació “Plans asfaltatges i
voreres”. Atès l’establert al Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret
Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril; la llei 7/1985, de 2
d’abril reguladora de les bases de règim local, modificada,
entre d’altres per la llei 27/20013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l’administració local,
i el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals,
l’Alcaldia-Presidència proposa a la Junta de Govern Local
que, per delegació de l’Alcaldia-Presidència, adopti els
acords següents: 1r.- Aprovar inicialment el projecte
d’obra municipal ordinària denominat “Reurbanització de la
Calçada
dels
Monjos
–
C/
Fossos
i
millores
de
l’accessibilitat del seu entorn” amb un import total
d’execució per contracte, que inclou l’IVA, 489.221,46 €
(quatre-cents vuitanta-nou mil dos-cents vint-i-un
euros
amb quaranta-sis cèntims). 2n.- Exposar al públic per
termini de 30 dies aquesta memòria valorada, per a la seva
consulta i als efectes de poder plantejar les allegacions
que hom consideri adients. 3r.- Trametre una còpia del
projecte a les companyies de serveis, per tal que emetin el
seu informe respecte les possibles afectacions. 4rt.Facultar l’alcaldia presidència per a l’adopció de tants
actes i gestions com calguin per a l’execució dels acords
anteriors."
----5. Habitatges. Es deixa damunt la taula la proposta
relativa a aprovar un conveni de col.laboració amb el
Col.legi
d'Advocats
de
Figueres
Alt
Empordà
per
l'assessorament jurídic a
les persones i
famílies,
propietaris o
llogaters amb
l'habitatge habitual a
Figueres. Després de llegir-la i debatre-la s’ACORDA, per
unanimitat, deixar damunt la taula la proposta següent:
"Per acord de la Junta de Govern Local de 6 d’octubre
de 2014 es va aprovar un conveni de collaboració amb el
Collegi d’Advocats de Figueres amb l’objecte d’establir un
marc de collaboració per a l’assessorament jurídic a les
persones
i
famílies,
propietaris
o
llogaters
amb
l’habitatge habitual a Figueres, que puguin veure’s
afectats per situacions de risc residencial i que puguin
derivar en execucions hipotecàries o desnonaments per
lloguer o bé que es trobin ja immerses en procediments
d’execució hipotecària o desnonaments per lloguer. El
conveni preveia que el Collegi d’Advocats gestionaria i
tramitaria la designació dels lletrats que prestarien el
servei, mitjançant un concurs de mèrits i que en el moment

en què el Collegi hagués seleccionat els lletrats ho
comunicaria a l’Ajuntament, que al seu torn, realitzaria
els actes i gestions necessaris per a què prestessin
efectivament el servei. El conveni tenia una vigència d’un
any a partir de la seva signatura. En data 31 d’octubre de
2014 va entrar un escrit a l’Ajuntament (RGE 17757)
comunicant el nom de les dues lletrades seleccionades
mitjançant el concurs de mèrits que havien portat a terme i
en data 15 de desembre de 2014 per decret de l’alcaldia
presidència es va contractar a la Sra. Susana Ramírez
González i la Sra. Montserrat Saavedra per realitzar el
servei d’assessorament jurídic
al desnonament i la
intermediació hipotecària en el marc del conveni entre
l’Ajuntament de Figueres i el Collegi d’Advocats de
Figueres. Els contractes tenien una durada d’un any i de
conformitat amb la normativa en matèria de contractació
pública no són subjectes a pròrroga. A l’expedient consta
informe del Cap del Servei de Benestar Social favorable a
l’aprovació d’un nou conveni amb el Collegi d’Advocats de
Figueres amb idèntics termes a l’aprovat l’any 2014. Per
decret d’Alcaldia Presidència de 30 de juny de 2016 la
Junta de Govern Local és l’òrgan competent, per delegació,
de l’aprovació de convenis de collaboració amb persones
físiques o jurídiques subjectes al dret privat l’objecte
dels quals no podrà estar comprès en les normes sobre
contractació administrativa o en normes administratives
especials. És per tot això que el regidor delegat de
Benestar Social proposa a la Junta de Govern Local que, per
delegació de l'Alcaldia Presidència, s'adoptin els acords
següents: 1r.- Aprovar el conveni de collaboració entre
l’Ajuntament de Figueres i el Col.legi d'Advocats de
Figueres Alt Empordà per l'assessorament
jurídic a les
persones
i
famílies,
propietaris
o
llogaters
amb
l’habitatge habitual a Figueres, segons el text que
s’adjunta a aquest acord. 2n.- Notificar els presents
acords
als
interessats.
3r.Autoritzar
l’Alcaldia
Presidència perquè realitzi tants actes i gestions com
calguin per a l’execució dels acords anteriors."
----6. Fires i festes. S'aprova un conveni de col.laboració
amb l'Agrupació Estimem el 600 i motor antic de Figueres.
Després de llegir-la i debatre-la s’ACORDA, per unanimitat,
d’aprovar la proposta següent:
"L’Ajuntament
de
Figueres
en
el
marc
de
les
competències en matèria de cultura popular i lleure dóna
suport a les activitats que s’organitzen a la ciutat de
Figueres pel foment de la cultura popular en el marc de les

Fires i Festes de la Santa Creu 2016. L’Agrupació Estimem
el 600 i motor antic de Figueres (NIF G55188536) organitza
cada any una rua amb els vehicles antics dels socis de
l’entitat i altres convidats pels carrers de Figueres en el
marc de les Fires i Festes de Santa Creu. Enguany aquest
recorregut es van realitzar el diumenge 8 de maig i
constava en el programa oficial de Santa Creu aprovat per
l’Ajuntament de Figueres. L’entitat està inscrita al
registre municipal d’entitats ciutadanes amb el número de
fitxa 243.El dia 1 de febrer de 2016 el president de
l’entitat va presentar al registre de l’Ajuntament de
Figueres (número d’entrada 1941) una sollicitud d‘ajuda
econòmica per a l’organització de l’activitat, amb un
pressupost adjunt que valora les activitats de l’entitat
amb 2230 euros de despesa i sollicita una ajuda de 600
euros. El Cap del Servei de Cultura ha emès informe en què
exposa que l’activitat es va desenvolupar el dia programat
amb bons resultats de participació, una cinquantena de
vehicles, que van participar de la Festa Major de la ciutat
el darrer dia del programa, per la qual cosa informa
favorablement
a l’establiment d’un conveni per a
l’atorgament d’una subvenció de 600 euros a l’entitat amb
càrrec a la partida pressupostària 2016.201.33400.48004
(Subvencions Associacions 2015). L’alcaldia presidència va
aprovar, mitjançant decret de data 30 de juny de 2015 la
delegació a la Junta de Govern Local l'atribució relativa
a l'aprovació de convenis reguladors de la concessió de
subvencions a favor d'entitats públiques o privades que
realitzin activitats que complementin o supleixin les
competències locals. La Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions disposa en el seu article 22.2 que
podran
concedir-se
de
forma
directa,
amb
caràcter
excepcional, aquelles subvencions
que estiguin previstes
en els Pressupostos Generals de les Entitats locals,
aquelles l’atorgament o quantia de les quals vingui
imposada a l’Administració per una norma de rang legal o
aquelles altres subvencions en què s’acreditin raons
d’interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres
degudament justificades que dificultin la seva convocatòria
pública. Pel que fa a la seva concessió l’article 28 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre estableix que els convenis
són l’instrument habitual per a canalitzar les subvencions
directes i que en ells s’han d’establir les condicions i
compromisos aplicables de conformitat amb allò disposat a
la llei. Per tot això el regidor delegat
del Servei de
Cultura Popular i Festes
proposa a la Junta de Govern
Local que, per delegació de l’alcaldia presidència,

s’adoptin els acords següents: 1.- Aprovar el conveni de
collaboració entre l’Agrupació Estimem el 600 i motor
antic de Figueres, amb NIF G55188536, per a la rua amb els
vehicles antics pels carrers de Figueres en el marc de les
Fires i Festes de Santa Creu, segons el text que s’adjunta
a aquest acord. 2.- Atorgar a l’Agrupació Estimem el 600 i
motor antic de Figueres, amb NIF G55188536,
un ajut de
sis-cents euros (600,00 €) amb càrrec a l’aplicació
pressupostària
2016.201.33400.48004
“Subvencions
Associacions 2015”, en concepte de
rua amb els vehicles
antics pels carrers de Figueres en el marc de les Fires i
Festes de Santa Creu. El pagament s’ordenarà quan el
beneficiari hagi presentat la liquidació justificada,
en
la forma i termini que consten al punt 6è del conveni, amb
un termini màxim de tres mesos des de la data de
finalització de l’activitat. 3.- Notificar la present
resolució a l’interessat. 4.- Facultar a l’alcaldia
presidència per a la realització de tants actes i gestions
com calguin per a l’execució els acords anteriors."
----7. Assumptes
d'urgència.

urgents. No

es

produeixen declaracions

----8. 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 dinou minuts, de la qual cosa
dono fe.

