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Acta de la sessió ordinària del dia 4 de juliol de 2016
---- A la Casa de la Vila de la ciutat de Figueres, el dia
4 de juliol 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, Jordi
Masquef Creus, Dolors Pujol Matas i Joaquim Felip Gayolà
amb l’assistència de la secretària accidental, Laia Oliver
Pastoret, i de la interventora, Anna Morell Arimany, 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 l’alcaldessa
Marta Felip
Torres.
No assisteixen els regidors membres de la Junta de
Govern Local Manuel Toro Coll i Alfons Martínez Puig.
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 27 de juny de 2016, repartida
amb la convocatòria.
----2. Ensenyament. Es ratifica el decret de l'Alcaldia de
28 de juny de 2016 pel qual es va aprovar l'establiment
d'un conveni de cooperació educativa amb la Universitat de
Girona, Facultat de Turisme, per tal d'acollir una
estudiant. A la seva lectura, la Junta de Govern Local
ACORDA, per unanimitat, ratificar el decret següent:
"1. La Universitat de Girona i l'Ajuntament de
Figueres, amb la voluntat d'intensificar les relacions
entre el món universitari i la realitat professional varen
signar un conveni marc de collaboració acadèmica amb
l'objectiu que els estudiants desenvolupin de manera
pràctica els coneixements que adquireixen a la Universitat.
2. Atès que el responsable de la Universitat de Girona,
Facultat de Turisme, presenta un conveni de cooperació
educativa per tal que l’estudiant de Grau en Turisme
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
realitzi
pràctiques
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remunerades en concepte d’ajut a l’estudi, amb un total de
2.000 €, del 30 de juny al 14 de setembre de 2016, amb un
total de 432 hores, a l’Oficina municipal de Turisme.
Fonaments Jurídics: 1.
La Universitat de Girona, és un
centre d'ensenyament públic, el conveni de collaboració
amb
l'Ajuntament
té
naturalesa
de
conveni
interadministratiu. D'acord amb l'article 303 del Reglament
d'obres, activitats i serveis de les entitats locals,
aprovat pel Decret 179/19995, de 13 de juny (ROAS), per
conveni
pot
establir-se
una
relació
de
cooperació
consensuada entre ens locals i altres administracions
públiques per al desenvolupament de les competències
legalment atribuïdes, en la satisfacció dels quals tinguin
un interès comú. 2. El conveni s'ajusta pel que fa a
objecte, contingut i elements, al que disposen els articles
307 i 308 del ROAS, i l'òrgan competent per a l'aprovació
de la celebració del conveni s'atribueix al Ple de
l'Ajuntament ja que l'objecte dels convenis és la
disposició o condicionament de l'exercici de competències
municipals. Atès que no hi ha transferència de competències
de la entitat, no es requereix la majoria absoluta en
l'adopció d l'acord. El Ple va delegar aquesta atribució a
la Junta de Govern Local mitjançant acord de data
07/04/2016. 3. Atès que és urgent que l'estada de
pràctiques comenci el dia 30 de juny de 2016. Per tot això,
l'alcaldessa presidenta resol: 1. Aprovar l’establiment
d'un conveni de cooperació educativa entre la Universitat
de Girona, Facultat de Turisme i l’Ajuntament de Figueres
per tal d’acollir l’estudiant de Grau en Turisme,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Les pràctiques es duran a terme a
l’Oficina de Turisme, amb un total de 432 hores, del 30 de
juny al 14 de setembre de 2016, amb horaris rotatius de
matí, tarda o matí i tarda. La tutora de les pràctiques per
part de l'Ajuntament serà la Sra. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
Coordinadora d’Informació Turística. 2. Determinar que
l’estudiant XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sigui donada d’alta a la
Seguretat Social durant el període de les pràctiques (del
30/06/16 al 14/09/16, ambdós inclosos) i rebi la quantitat
de 2.000 euros en concepte d’ajut a l’estudi (amb càrrec a
la
partida
personal
temporal
de
Turisme
16.401.43200.13101), i que es faran efectius de la següent
manera: 200 € a la nòmina del mes de juny. 600 € a la
nòmina del mes de juliol. 600 € a la nòmina del mes
d'agost. 600 € a la nòmina del mes de setembre. (a aquestes
quantitats s’haurà d’aplicar la retenció d’un 2% en
concepte
d’IRPF).
3.
Sotmetre
aquest
decret
a
la
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ratificació de la Junta de Govern Local, per delegació del
Ple, en la propera sessió que es celebri."

----3. Ensenyament. Es ratifica el decret de l'Alcaldia de
28 de juny de 2016 pel qual es va aprovar l'establiment
d'un conveni de cooperació educativa amb la Universitat de
Girona, Facultat de Turisme, per tal d'acollir una
estudiant. A la seva lectura, la Junta de Govern Local
ACORDA, per unanimitat, ratificar el decret següent:
"1. La Universitat de Girona i l'Ajuntament de
Figueres, amb la voluntat d'intensificar les relacions
entre el món universitari i la realitat professional varen
signar un conveni marc de collaboració acadèmica amb
l'objectiu que els estudiants desenvolupin de manera
pràctica els coneixements que adquireixen a la Universitat.
2. Atès que el responsable de la Universitat de Girona,
Facultat de Turisme, presenta un conveni de cooperació
educativa per tal que l’estudiant de Grau en Turisme
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX realitzi pràctiques remunerades en
concepte d’ajut a l’estudi, amb un total de 2.000 €, del 30
de juny al 14 de setembre de 2016, amb un total de 432
hores, a l’Oficina municipal
de Turisme.
Fonaments
Jurídics: 1.
La Universitat de Girona, és un centre
d'ensenyament públic, el conveni de collaboració amb
l'Ajuntament té naturalesa de conveni interadministratiu.
D'acord amb l'article 303 del Reglament d'obres, activitats
i serveis de les entitats locals, aprovat pel Decret
179/19995, de 13 de juny (ROAS), per conveni pot establirse una relació de cooperació consensuada entre ens locals i
altres administracions públiques per al desenvolupament de
les competències legalment atribuïdes, en la satisfacció
dels quals tinguin un interès comú. 2. El conveni s'ajusta
pel que fa a objecte, contingut i elements, al que disposen
els articles 307 i 308 del ROAS, i l'òrgan competent per a
l'aprovació de la celebració del conveni s'atribueix al Ple
de l'Ajuntament ja que l'objecte dels convenis és la
disposició o condicionament de l'exercici de competències
municipals. Atès que no hi ha transferència de competències
de la entitat, no es requereix la majoria absoluta en
l'adopció d l'acord. El Ple va delegar aquesta atribució a
la Junta de Govern Local mitjançant acord de data
07/04/2016. 3. Atès que és urgent que l'estada de
pràctiques comenci el dia 30 de juny de 2016. Per tot això,
l'alcaldessa presidenta resol: 1. Aprovar l’establiment
d'un conveni de cooperació educativa entre la Universitat
de Girona, Facultat de Turisme i l’Ajuntament de Figueres
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per tal d’acollir l’estudiant de Grau en Turisme,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Les pràctiques es duran a terme a
l’Oficina de Turisme, amb un total de 432 hores, del 30 de
juny al 14 de setembre de 2016, amb horaris rotatius de
matí, tarda o matí i tarda. La tutora de les pràctiques per
part de l'Ajuntament serà la Sra. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
Coordinadora d’Informació Turística. 2. Determinar que
l’estudiant XXXXXXXXXXXXXXXXXX sigui donada d’alta a la
Seguretat Social durant el període de les pràctiques (del
30/06/16 al 14/09/16, ambdós inclosos) i rebi la quantitat
de 2.000 euros en concepte d’ajut a l’estudi (amb càrrec a
la
partida
personal
temporal
de
Turisme
16.401.43200.13101), i que es faran efectius de la següent
manera: 200 € a la nòmina del mes de juny. 600 € a la
nòmina del mes de juliol. 600 € a la nòmina del mes d'agost
600 € a la nòmina del mes de setembre. (a aquestes
quantitats s’haurà d’aplicar la retenció d’un 2% en
concepte
d’IRPF).
3.
Sotmetre
aquest
decret
a
la
ratificació de la Junta de Govern Local, per delegació del
Ple, en la propera sessió que es celebri."
----4. Ensenyament. Es ratifica el decret de l'Alcaldia de
28 de juny de 2016 pel qual es va aprovar l'establiment
d'un conveni de cooperació educativa amb la Universitat de
Girona, Facultat de Turisme, per tal d'acollir una
estudiant. A la seva lectura, la Junta de Govern Local
ACORDA, per unanimitat, ratificar el decret següent:
"1. La Universitat de Girona i l'Ajuntament de
Figueres, amb la voluntat d'intensificar les relacions
entre el món universitari i la realitat professional varen
signar un conveni marc de collaboració acadèmica amb
l'objectiu que els estudiants desenvolupin de manera
pràctica els coneixements que adquireixen a la Universitat.
2. Atès que el responsable de la Universitat de Girona,
Facultat de Turisme, presenta un conveni de cooperació
educativa per tal que l’estudiant de Grau en Turisme
XXXXXXXXXXXXXXXXX
realitzi
pràctiques
remunerades
en
concepte d’ajut a l’estudi, amb un total de 2.000 €, del 30
de juny al 14 de setembre de 2016, amb un total de 432
hores, a l’Oficina municipal
de Turisme.
Fonaments
Jurídics: 1. La Universitat de Girona, és un centre
d'ensenyament públic, el conveni de collaboració amb
l'Ajuntament té naturalesa de conveni interadministratiu.
D'acord amb l'article 303 del Reglament d'obres, activitats
i serveis de les entitats locals, aprovat pel Decret
179/19995, de 13 de juny (ROAS), per conveni pot establirse una relació de cooperació consensuada entre ens locals i
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altres administracions públiques per al desenvolupament de
les competències legalment atribuïdes, en la satisfacció
dels quals tinguin un interès comú. 2. El conveni s'ajusta
pel que fa a objecte, contingut i elements, al que disposen
els articles 307 i 308 del ROAS, i l'òrgan competent per a
l'aprovació de la celebració del conveni s'atribueix al Ple
de l'Ajuntament ja que l'objecte dels convenis és la
disposició o condicionament de l'exercici de competències
municipals. Atès que no hi ha transferència de competències
de la entitat, no es requereix la majoria absoluta en
l'adopció d l'acord. El Ple va delegar aquesta atribució a
la Junta de Govern Local mitjançant acord de data
07/04/2016. 3. Atès que és urgent que l'estada de
pràctiques comenci el dia 30 de juny de 2016. Per tot això,
l'alcaldessa presidenta resol: 1. Aprovar l’establiment
d'un conveni de cooperació educativa entre la Universitat
de Girona, Facultat de Turisme i l’Ajuntament de Figueres
per tal d’acollir l’estudiant de Grau en Turisme,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Les pràctiques es duran a terme a
l’Oficina de Turisme, amb un total de 432 hores, del 30 de
juny al 14 de setembre de 2016, amb horaris rotatius de
matí, tarda o matí i tarda. La tutora de les pràctiques per
part de l'Ajuntament serà la Sra. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
Coordinadora d’Informació Turística. 2. Determinar que
l’estudiant XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sigui donada d’alta a la
Seguretat Social durant el període de les pràctiques (del
30/06/16 al 14/09/16, ambdós inclosos) i rebi la quantitat
de 2.000 euros en concepte d’ajut a l’estudi (amb càrrec a
la
partida
personal
temporal
de
Turisme
16.401.43200.13101), i que es faran efectius de la següent
manera: 200 € a la nòmina dle mes de juny. 600 € a la
nòmina del mes de juliol. 600 € a la nòmina del mes d'agost
600 € a la nòmina del mes de setembre. (a aquestes
quantitats s’haurà d’aplicar la retenció d’un 2% en
concepte
d’IRPF).
3.
Sotmetre
aquest
decret
a
la
ratificació de la Junta de Govern Local, per delegació del
Ple, en la propera sessió que es celebri."
----5. Ensenyament. Es ratifica el decret de l'Alcaldia de
28 de juny de 2016 pel qual es va aprovar l'establiment
d'un conveni de cooperació educativa amb la Universitat de
Girona, Facultat de Turisme, per tal d'acollir una
estudiant. A la seva lectura, la Junta de Govern Local
ACORDA, per unanimitat, ratificar el decret següent:
"1. La Universitat de Girona i l'Ajuntament de
Figueres, amb la voluntat d'intensificar les relacions
entre el món universitari i la realitat professional varen
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signar un conveni marc de collaboració acadèmica amb
l'objectiu que els estudiants desenvolupin de manera
pràctica els coneixements que adquireixen a la Universitat.
2. Atès que el responsable de la Universitat de Girona,
Facultat de Turisme, presenta un conveni de cooperació
educativa per tal que l’estudiant de Grau en Turisme
XXXXXXXXXXXXXXXX
realitzi
pràctiques
remunerades
en
concepte d’ajut a l’estudi, amb un total de 2.000 €, del 30
de juny al 14 de setembre de 2016, amb un total de 432
hores, a l’Oficina municipal
de Turisme.
Fonaments
Jurídics: 1.
La Universitat de Girona, és un centre
d'ensenyament públic, el conveni de collaboració amb
l'Ajuntament té naturalesa de conveni interadministratiu.
D'acord amb l'article 303 del Reglament d'obres, activitats
i serveis de les entitats locals, aprovat pel Decret
179/19995, de 13 de juny (ROAS), per conveni pot establirse una relació de cooperació consensuada entre ens locals i
altres administracions públiques per al desenvolupament de
les competències legalment atribuïdes, en la satisfacció
dels quals tinguin un interès comú. 2. El conveni s'ajusta
pel que fa a objecte, contingut i elements, al que disposen
els articles 307 i 308 del ROAS, i l'òrgan competent per a
l'aprovació de la celebració del conveni s'atribueix al Ple
de l'Ajuntament ja que l'objecte dels convenis és la
disposició o condicionament de l'exercici de competències
municipals. Atès que no hi ha transferència de competències
de la entitat, no es requereix la majoria absoluta en
l'adopció d l'acord. El Ple va delegar aquesta atribució a
la Junta de Govern Local mitjançant acord de data
07/04/2016. 3. Atès que és urgent que l'estada de
pràctiques comenci el dia 30 de juny de 2016. Per tot això,
l'alcaldessa presidenta resol: 1. Aprovar l’establiment
d'un conveni de cooperació educativa entre la Universitat
de Girona, Facultat de Turisme i l’Ajuntament de Figueres
per tal d’acollir l’estudiant de Grau en Turisme,
XXXXXXXXXXXXXXXX. Les pràctiques es duran a terme a
l’Oficina de Turisme, amb un total de 432 hores, del 30 de
juny al 14 de setembre de 2016, amb horaris rotatius de
matí, tarda o matí i tarda. La tutora de les pràctiques per
part de l'Ajuntament serà la Sra. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
Coordinadora d’Informació Turística. 2. Determinar que
l’estudiant XXXXXXXXXXXXXXXXXX sigui donada d’alta a la
Seguretat Social durant el període de les pràctiques (del
30/06/16 al 14/09/16, ambdós inclosos) i rebi la quantitat
de 2.000 euros en concepte d’ajut a l’estudi (amb càrrec a
la
partida
personal
temporal
de
Turisme
16.401.43200.13101), i que es faran efectius de la següent
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manera: 200 € a la nòmina del mes de juny. 600 € a la
nòmina del mes de juliol. 600 € a la nòmina del mes
d'agost. 600 € a la nòmina del mes de setembre. (a aquestes
quantitats s’haurà d’aplicar la retenció d’un 2% en
concepte
d’IRPF).
3.
Sotmetre
aquest
decret
a
la
ratificació de la Junta de Govern Local, per delegació del
Ple, en la propera sessió que es celebri."
----6. Obres-llicències. Es concedeix a l'entitat Nova
Ruixart SA una llicència de primera utilització i ocupació
parcial de la primera fase que correspon al local en planta
baixa i planta pis de l'edifici situat al carrer Peralada,
7. Després de llegir-la i debatre-la s’ACORDA, per
unanimitat, d’aprovar la proposta següent:
"En data 12 de maig de 2016 i número de registre
d’entrada
E2016010565,
l’entitat
Nova
Ruixat
SA,
representada pel senyor Robert Boix Bellsolà, sol.licita la
llicència de primera utilització i ocupació parcial de
la fase local en planta baixa i planta pis de l'edifici
situat al carrer Peralada 7, construït a l’empara de la
llicència d’obra major número
OBMA2015000004. En data 28
de juny de 2016 l’arquitecte tècnic municipal emet
l’informe següent: “Antecedents. En data 2 de març de 2015
la Junta de Govern Local acorda concedir a l'entitat Nova
Ruixat, SA llicència d'obra major per a la construcció d'un
edifici en testera de 6 habitatges i local en planta baixa
i planta pis al carrer Peralada, número 7 i Corriol de les
Bruixes, expedient número 4/2015. Fets. En data 12 de maig
de 2016 (registre d'entrada E2016010565) el senyor Robert
Boix Bellsolà, en representació de l'entitat Nova Ruixat,
SA sollicita la llicència de primera utilització i
ocupació parcial de l'edifici del carrer Peralada, número
7, en concret del local en planta baixa i planta pis. I en
data 23 de juny de 2016 (registre d'entrada E2016013615)
aporta documentació complementària en relació a la mateixa
sollicitud. En data 12 de maig de 2016 (registre d'entrada
E2016010595)
el
senyor
Bernardo
Bugeda
García,
en
representació de l'entitat Grupo Massimo Dutti, SA,
sollicita llicència d'obra major per l'adequació del local
comercial de planta baixa i planta pis a l'immoble situat
al carrer Peralada, número 7, expedient número 30/2016.
Informe.
Analitzada
la
documentació
presentada
pels
interessats i realitzada inspecció ocular a l'immoble del
carrer Peralada, número 7 en data 16 de juny de 2016 es
constata en relació al local en planta baixa i planta pis
que: Les obres han estat executades íntegrament de
conformitat amb el projecte autoritzat. Tal i com consta al
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Certificat de final de direcció de l'obra, l'escala i
l'ascensor del local de planta baixa es realitzaran amb les
obres corresponents a l'adequació del local comercial
(expedient d'obra major número 30/2016). L’estat
d’execució de les obres autoritzades permet la seva
utilització i ocupació amb independència de la part de
l’edifici no acabada. - La seva utilització i ocupació i
l’acabament de les obres no s’interfereixen mútuament de
manera greu. - S'han executat la totalitat de les façanes i
envolvents exteriors de l'immoble, i tots els elements
comuns que permeten l'accés i el manteniment de la coberta
i de les installacions necessàries per a la utilització
dels espais inferiors en adequades condicions de seguretat
i salubritat. S'ha portat a terme la reposició del
panot de la vorera del Corriol de les Bruixes. Resta
pendent la reposició al carrer Peralada, tant de les peces
directament afectades per les obres com dels danys causats
pel trànsit motivat per aquestes, que hauran de quedar
realitzades en concloure la resta de les obres (abans de la
primera utilització i ocupació de la resta de l'immoble).
Conclusions. Procedeix informar favorablement la cooncessió
de la llicència de primera utilització i ocupació parcial
de l'edifici del carrer Peralada, número 7, en concret del
local en planta baixa i planta pis, expedient número
4/2015. I perquè consti als efectes oportuns signo aquest
informe tècnic, segons els meus coneixements que sotmeto a
raonament tècnicament més ben fonamentat i als informes
jurídics." Consta a l'expedient de referència que la data
de finalització de les obres és la de 22 d'abril de 2016
(certificat de finalització de les obres aportat per la
direcció facultativa d’aquestes). Atès l’anterior exposat,
i el que disposa l’article 187 del Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d'agost, modificat per l'article 22.2 de 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'article 43 del Decret 64/2014, de de 13 de
maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la
legalitat urbanística, la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, s’emet la proposta de resolució
següent: Primer Concedir a l'entitat Nova Ruixat SA,
representada pel senyor Robert Boix Bellsolà, la llicència
sol.licitada de primera utilització i ocupació parcial de
la primera fase que correspon al local en planta baixa i
planta pis de l'edifici situat al carrer Peralada 7 de
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Figueres, construït a l’empara de la llicència
d’obra
major número OBMA2015000004. Segon.- Notificar la present
resolució als interessats."
----7. Patrimoni municipal. S'aprova una primera pròrroga
del contracte privat de mediació d'assegurances. Després de
llegir-la i debatre-la s’ACORDA, per unanimitat, d’aprovar
la proposta següent:
"La Junta de Govern Local en la sessió de data 11 de
novembre de 2013 va aprovar l’expedient de contractació del
contracte privat del servei de mediació d’assegurances de
l’Ajuntament de Figueres. Vist que mitjançant acord de la
Junta de Govern de data 6 d’octubre de 2014 es va adjudicar
dit contracte a la Unió Temporal d’Empreses Godoy i
Associats Corredoria d’Assegurances, SL & Ferrer i Ojeda
Associados Correduria de Seguros, SL i es va formalitzar el
contracte en data 30 d’octubre de 2014. Vist que el Plec de
Clàusules Administratives Particulars a la clàusula 3
preveu que la durada inicial del contracte és de 2 anys,
podent-se prorrogar per mutu acord de les parts per
períodes d’un any cada un, fins un total màxim de 7 anys,
incloses pròrrogues. Vist que la durada inicial del
contracte finalitza el proper 29 d’octubre de 2016. Vist
l’informe de la tècnica d’administració general del Servei
de patrimoni de l’Ajuntament de Figueres de data 28 d’abril
de 2016 favorable a la pròrroga de l’esmentat contracte, el
Regidor delegat del Servei de Patrimoni proposa que la
Junta de Govern Local, per delegació de l’Alcaldia
Presidència, adopti els acords següents: 1er.- Aprovar una
primera pròrroga per a un període d’un any de durada del
contracte privat de mediació d’assegurances de l’Ajuntament
de Figueres, iniciant-se la pròrroga el dia 30 d’octubre de
2016 i finalitzant el 29 d’octubre de 2017. 2on.- La
formalització de la pròrroga tindrà lloc d'acord amb
l'establert a l'article 156 del Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic aprovat per RDL 3/2011, de 14
de novembre.
3.- Autoritzar l'Alcaldia Presidència a fi
que realitzi els actes i gestions que calguin per a
l'execució dels acords anteriors."
----8. Aportacions i subvencions. S'aprova un conveni de
collaboració amb la Fundació Del Gran Teatre Del Liceu per
a la projecció de l'òpera "La Bohème" en el marc del
programa "Liceu a la Fresca". Després de llegir-la i
debatre-la s’ACORDA, per unanimitat, d’aprovar la proposta
següent:
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"Es proposa l’aprovació d’un conveni de collaboració
entre l’Ajuntament de Figueres i la Fundació del Gran
Teatre del Liceu en el marc del programa “Liceu a la
fresca” per a portar a terme la projecció de l’òpera “La
Bohème” el 8 de juliol de 2016, a partir de les 22 hores,
en el marc del programa “Liceu a la Fresca”. La funció serà
enregistrada i emesa pel canal 33 de Televisió de Catalunya
i simultàniament a una pantalla de grans dimensions que
l’Ajuntament installarà en un espai a l’aire lliure.
L’Ajuntament
de
Figueres
es
compromet
a
tramitar
l’expedient administratiu per a l’organització de l’acte
amb la condició que haurà de ser una activitat gratuïta i
oberta a tothom. Haurà d’installar la infraestructura
necessària (pantalla, material de vídeo i àudio, cadires,
recursos humans) i complir amb les obligacions establertes
a la normativa en matèria d’espectacles públics i
activitats recreatives. Per tant l’aprovació de l’activitat
i la seva corresponent despesa, si escau, requeriran un
acord posterior. El Cap del Servei de Cultura ha emès
informe
favorable
a l’establiment d’un conveni de
collaboració entre l’Ajuntament de Figueres i la Fundació
del Gran Teatre del Liceu en el marc del programa “Liceu a
la fresca”. D’acord amb el Decret de l’Alcaldia Presidència
de 30 de juny de 2015 la Junta de Govern Local té
atribuïda,
per
delegació
de
l’Alcaldia
Presidència
l’aprovació de convenis de collaboració amb persones
físiques o jurídiques subjectes al dret privat l’objecte
dels quals no estigui comprès en les normes de contractació
administrativa o en normes administratives especials. Per
tot això el regidor delegat del Servei de Cultura 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’Ajuntament de Figueres i
la Fundació Del Gran Teatre Del Liceu, amb NIF G-60754223
per la projecció de l’òpera “La Bohème” el 8 de juliol de
2016, a partir
de les 22 hores, en el marc del programa
“Liceu a la Fresca”., segons el text que s’adjunta a aquest
acord. 2.- Notificar la present resolució a l’interessat.
3.- Facultar a l’alcaldia presidència per a la realització
de tants actes i gestions com calguin per a l’execució dels
acords anteriors."
---- Seguidament, a les catorze hores i dotze minuts,
compareix el regidor membre de la Junta de Govern Local
Alfons Martínez Puig, que s'incorpora a la sessió.
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----9. Aportacions i subvencions. S'aprova un conveni de
collaboració amb l'Associació Agitart per a la celebració
de la tercera edició del Festival Agitart. Després de
llegir-la i debatre-la s’ACORDA, per unanimitat, d’aprovar
la proposta següent:
"Es
proposa
l’aprovació
d’un
conveni
entre
l’Ajuntament de Figueres i l’associació Agitart regulador
de la concessió d’una subvenció directa per la celebració
de la tercera edició del Festival Internacional Agitart.
L’entitat va presentar un escrit amb RGE 11626 de data 27
de maig de 2016 en la qual sollicitava una subvenció de la
tercera edició del Festival Internacional Agitart. Així
mateix va presentar la memòria del projecte Agitart 2016 un
pressupost de les despeses de l’activitat que ascendeix a
78.033,71 euros, dels quals 29.078,89 euros corresponen al
festival. Es proposa l’aprovació d’un conveni regulador de
la concessió d’una subvenció directa de 20.000 euros a
l’associació Agitart per la celebració de la tercera edició
del Festival Internacional Agitart, els dies 29 i 30 de
juny i 1 i 2 de juliol de 2016 a diferents espais públics
de la ciutat de Figueres. D’acord amb el pressupost
presentat la subvenció que s’atorga correspon al 68,77% de
l’activitat subvencionada. La despesa es realitzarà amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 2016 201 33400 480004
“Subvencions assoc 2015”. El Cap del Servei de Cultura ha
emès informe favorable a l’establiment d’un conveni per a
l’atorgament d’una subvenció de 20.000 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
11

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 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’Ajuntament de Figueres i l’Associació AGITART, NIF
G55218150, per la celebració de la tercera edició del
Festival Internacional Agitart, segons el
text que
s’adjunta a aquest acord. 2.- Atorgar a
l’Associació
AGITART, NIF G55218150, un ajut de vint mil euros
(20.000,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària
2016.201.33400.48004 “Subvencions Associacions 2015”, en
concepte de celebració de la tercera edició del Festival
Internacional Agitart. El pagament s’ordenarà un 70% de la
quantitat atorgada en el moment de la signatura del conveni
regulador de la subvenció i el 30% restant una vegada
s’hagi presentat el compte justificatiu, d’acord amb allò
establert al pacte quart, 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 dels acords
anteriors."
Seguidament, el senyor Casellas pregunta al senyor
Martínez sobre la fórmula utilitzada en la realització del
Festival Agitart a través d'un conveni de col.laboració,
responent el senyor Martínez que aquest any s'ha optat per
aquesta
fórmula
considerant-se
la
seva
modificació
mitjançant concurrència pública en les properes edicions.
----10. Assumptes urgents. No es produeixen declaracions
d'urgència.
----11. 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 quinze minuts, de la qual cosa
dono fe.
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