JUNTA DE GOVERN LOCAL
---------------------

Núm.40

Acta de la sessió ordinària del dia 28 de novembre de 2016
---- A la Casa de la Vila de la ciutat de Figueres, el dia
28 de novembre de 2016, sota la Presidència de l’alcaldessa
Marta Felip Torres, es reuneixen els membres de la Junta de
Govern Local: Pere Casellas Borrell, Francesc Cruanyes
Zafra, Manuel Toro Coll, Jordi Masquef Creus, Joaquim Felip
Gayolà i Alfons Martínez Puig amb l’assistència de la
secretària, Cristina Pou Molinet, 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 assisteix amb veu però sense vot el regidor
no membre de la Junta de Govern Local César Luis
Barrenechea Montero.
No assisteix la regidora membre de la Junta de Govern
Local Dolors Pujol Matas.
A les quinze hores i vint minuts, la Presidència
declara oberta la sessió.
----1. S'aprova sense rectificacions l'acta de la sessió
anterior, ordinària del dia 21 de novembre de 2016,
repartida amb la convocatòria.
----2. Urbanisme. Es suspèn temporalment la tramitació
iniciada per a la modificació de la modalitat del sistema
d'actuació del Polígon d'actuació Urbanística PA 3 Joan
Amich. Després de llegir-la i debatre-la s’ACORDA, per
unanimitat dels membres presents amb dret a vot, d’aprovar
la proposta següent:
"La Junta de Govern Local, en sessió de 5 de setembre
de 2016 va acordar “aprovar inicialment la modificació de
la modalitat del sistema d’actuació del Polígon d’actuació
Urbanística PA 3 Joan Amich, delimitat pel Pla de millor
urbana del nucli històric de Vilatenim,
i que preveu el
sistema de reparcellació sota la modalitat de compensació,
i substituir-lo per sistema de reparcellació, sota la
modalitat de cooperació, a l’objecte de que sigui
l’ajuntament de Figueres, com a administració actuant, qui
impulsi i executi la transformació d’aquest polígon
d’actuació
urbanística”.
I,
va
acordar
“posar
en
coneixement als propietaris d’aquest polígon l’interès
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municipal d’obtenir els terrenys que a l’interior d’aquest
polígon són qualificats com a sistema d’equipaments i com
a sistema d’espais lliures, els quals són de cessió
obligatòria i gratuïta a l’Ajuntament, i quina obligació de
cessió es pot materialitzar a través d’una segregació i
donació, amb l’atorgament de la corresponent escriptura
pública, i que aquesta actuació específica de segregació i
donació no resulta incompatible amb el desenvolupament i la
urbanització dels terrenys d’aprofitament lucratiu, si
compta amb el consentiment de tots els propietaris”. Amb
escrit registrat d’entrada núm. 21525 del 24 d’octubre de
2016, el Sr. Jordi Estrada Buj, manifesta que representa la
majoria dels que conformen la comunitat de béns dels hereus
de Joan Amich Gali
propietaris i en el seu nom presenta
escrit d’allegacions on planteja que “acceptaria a
realitzar, de forma immediata la cessió dels terrenys
destinats a equipaments de centre social, donat que el
terreny dona a un carrer ja urbanitzat podria disposar del
mateix com a solar. En el termini màxim d’1,5 anys la
comunitat de béns es comprometria redactar i tramitar el
projecte
d’urbanització
i
el
de
reparcellació.
I
urbanitzar en el termini màxim de 3 anys més a partir de
l’aprovació definitiva del projecte d’urbanització i
reparcellació.” Atès el que planteja aquesta allegació, i
vist l’informe
jurídic i
l’informe de l’arquitecta
municipal aquesta alcaldia presidència proposa a la Junta
de Govern Local, per delegació de l’alcaldia presidència,
l’adopció dels acords següents: 1r.- Suspendre, pel termini
de dos mesos, la tramitació iniciada per a la modificació
de la modalitat del sistema d’actuació del Polígon
d’actuació Urbanística PA 3 Joan Amich, delimitat pel Pla
de millor urbana del nucli històric de Vilatenim,
i que
preveu el sistema de reparcellació sota la modalitat de
compensació, i substituir-lo per sistema de reparcellació,
sota la modalitat de cooperació, als efectes de que per
part de la propietat es procedeixi a la cessió a
l’Ajuntament dels terrenys destinats a sistemes del Polígon
d’actuació urbanística PA 3, termini que es comptarà a
partir del dia següent al de la pràctica de la notificació
del present acord a l’entitat Herederos Juan Amich Galí,
CB, com a propietaris del 100% del terreny que conforma
aquest polígon. 2n.- Amb el compliment d’aquesta cessió
dels sistemes a l’Ajuntament, en aquest termini, es
considerarà justificada l’acceptació de l’allegació en el
sentit d’acceptar el compromís del desenvolupament del
polígon dins del termini d’un any i mig, per a redactar i
tramitar el projecte d’urbanització i de reparcellació i
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procedir a la urbanització en el termini de 3 anys mes, a
partir
de
l’aprovació
definitiva
del
projecte
d’urbanització i reparcellació, deixant sense efecte i
arxivant l’expedient de modificació del sistema d’actuació
aprovada amb caràcter inicial per acord de la Junta de
Govern Local de 5 de setembre de 2016. 3r.- Notificar en
legal forma aquest acord a les persones interessades en
l’expedient i al Consell Municipal de Vilatenim."
----3. Aportacions i subvencions. S'aprova un conveni de
col.laboració amb Càritas Diocesana de Girona regulador de
la concessió d'una subvenció directa per finançar unes
obres del local situat al carrer Clerch i Nicolau, número
5. Després de llegir-la i debatre-la s’ACORDA, per
unanimitat dels membres presents amb dret a vot, d’aprovar
la proposta següent:
"L’entitat Caritas Diocesana de Girona va presentar un
escrit amb RGE 20367 de data 7 d'octubre de 2016 en la qual
sollicitava
una
subvenció
per
finançar
les
obres
d’arranjament del terra del local situat al carrer Clerch i
Nicolau número 5 on hi ha el Centre de Distribució
d’Aliments de la ciutat de Figueres i que varen tenir lloc
del 12 al 22 d’abril de 2016. En la instància s’adjunten
els justificants de l’activitat realitzada. Es proposa
l’aprovació d’un conveni regulador de la concessió d’una
subvenció directa de 3.000 euros a Caritas Diocesana de
Girona en concepte d’ajut per a la realització de les obres
amunt esmentades.
D’acord amb el pressupost presentat,
3.837,58 euros, la subvenció que s’atorga correspon al 81%
de l’activitat subvencionada. La despesa es realitzarà amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 2016 205 23100 48004.
El Cap del Servei de Benestar Social ha emès informe
favorable a la concessió de la subvenció directa. 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
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conformitat amb allò disposat a la llei. 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. Per tot això el regidor
delegat del Servei de Benestar Social proposa a la Junta de
Govern Local que, per delegació de l’alcaldia presidència,
adopti els acords següents: 1.- Aprovar el conveni de
collaboració entre l’Ajuntament de Figueres i Caritas
Diocesana de Girona, NIF R1700016G, regulador de la
concessió d’una subvenció directa per finançar les obres
d’arranjament del terra del local situat al carrer Clerch i
Nicolau número 5 de Figueres i que es transcriu literalment
com l’annex dels presents acords. 2.- Atorgar a Caritas
Diocesana de Girona, NIF R1700016G, un ajut de tres mil
euros (3.000,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària
2016 205 23100 48004 "Ajuts entitats d'acció social" pel
concepte esmentat en el primer punt. 3r.- Ordenar el
pagament a favor de Caritas Diocesana de Girona, NIF
R1700016G, per import total de tres mil euros (3.000,00 €)
amb
càrrec
a
l'aplicació
pressupostària
2016.205.23100.48004, "Ajuts entitats d'acció social". El
pagament de la despesa aprovada es portarà a terme en els
següents termes: a) En primer lloc, si n’hi han, es
compensarà aquesta quantia a pagar amb els deutes pendents
envers l’Ajuntament de Figueres per qualsevol concepte,
d’ordre tributari i/o no tributari, que pertoqui i/o es
trobin en període executiu. b) Per la quantitat restant,
s’ordenarà una transferència via entitat financera al
número de compte que el beneficiari ha de declarar
mitjançant el document adjunt denominat "Autorització del
mecanisme de pagament mitjançant entitat financera", sense
perjudici que, si aquesta administració local ja disposa
d’aquesta informació, ja es dugui a terme aquest pagament.
Aquest document - degudament signat i complet – s’ha de
presentar a la major brevetat possible davant d’aquesta
administració local, sia a l’Oficina Municipal d’Atenció a
la Ciutadania – OMAC – i/o bé a les dependències de la
tresoreria Municipal. 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. Annex: "CONVENI DE
COLLABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE FIGUERES I CARITAS
DIOCESANA DE GIRONA PER LES OBRES D’ARRANJAMENT DEL TERRA
DEL LOCAL SITUAT AL CARRER CLERCH I NICOLAU NÚMERO 5
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(CENTRE DE DISTRIBUCIÓ D’ALIMENTS). Figueres,
de
novembre de 2016. REUNITS. D’una part, la Illustríssima
senyora Marta Felip Torres, amb DNI XXXXXXXXX, alcaldessa
de l’Ajuntament de Figueres, amb domicili a la Plaça de
l’Ajuntament número 12, 17600 Figueres i NIF P-1707200J. I
d'altra part, Marià Lorca Bard, amb DNI número XXXXXXXXX en
representació de Caritas Diocesana de Girona, amb domicili
al carrer Sant Vicenç de Paül, 2, 17600 Figueres i NIF R17000166. ACTUEN. La primera, en nom i representació de
l’Ajuntament de Figueres, en virtut de les facultats
atribuïdes per l’article 53.1 del 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, per delegació. I,
el segon, en nom i representació de Caritas Diocesana de
Girona. Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat
legal necessària per a aquest acte i MANIFESTEN. Que
l’Ajuntament de Figueres en el marc de les competències en
matèria de serveis de benestar social dona suport a les
activitats socials que s’organitzen a la ciutat de
Figueres. Que l’entitat Caritas Diocesana presta a Figueres
un servei de distribució d'aliments a famílies en situació
de
vulnerabilitat
derivades
pels
serveis
socials
municipals. Que mitjançant instància amb registre general
d’entrada núm. 20367 de data 7 d'octubre de 2.016 l’entitat
Caritas
Diocesana
ha
sollicitat
una
subvenció
a
l’Ajuntament de Figueres per tal de finançar les obres
d'arranjament del terra del local situat al carrer Clerc i
Nicolau, 5 de la ciutat. PACTES. Primer. Objecte. L’objecte
d’aquest conveni és establir el marc de collaboració entre
l’Ajuntament de Figueres i l’entitat Caritas Diocesana per
subvencionar les obres realitzades a l'esmentat local.
Segon. Compromisos de Caritas Diocesana. Realitzar unes
obres de millora al terra del local que permetin la
prestació del servei donat que hi ha informes tècnics de la
seva necessitat per garantir una correcta mobilitat del
personal propi, de les màquines elevadores de palets i dels
usuaris
que
s'hi
atenen.
Tercer.
Compromisos
de
l’Ajuntament de Figueres. Subvencionar a l’entitat Caritas
de Figueres que ha contractat els serveis professionals per
a realitzar l'obra amb una aportació de 3.000 euros amb
càrrec a la partida
pressupostària 2016 205 23100 48004
Ajuts entitats d'acció social, prèvia presentació de les
factures corresponents a l'obra realitzada. D’acord amb el
pressupost de despeses presentat per l’entitat, 3.837,58
euros euros, la subvenció atorgada representa el 81% del
cost total de l’actuació. El pagament de la subvenció es
farà quan l’entitat presenti la documentació justificativa
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amb
la
relació
i
les
factures
de
les
despeses
d’organització.
Quart.
Conceptes
de
les
despeses
subvencionables. Es consideren despeses subvencionables
aquelles que de manera indubtable responguin a la
naturalesa de l’activitat subvencionada, que resultin
estrictament necessàries i que es realitzin en el termini
que estableix el present conveni. Cinquè. Vigència i
pròrroga del conveni. El present conveni tindrà vigència
des del moment de la seva signatura fins el 30 de desembre
de 2016. Sisè. Divergències. Per a qualsevol divergència
que pugui sorgir en ordre a la interpretació, modificació,
aplicació i execució del present conveni s’intentarà
resoldre de mutu acord de les parts. Sesè. Incompliment i
resolució.
L’incompliment
d’alguna
de
les
clàusules
d’aquest conveni en serà causa de rescissió o denúncia de
part. Vuitè. Naturalesa del conveni. Aquest conveni té
naturalesa administrativa i es regirà per allò establert a
la Llei 38/2007, de 17 de novembre, general de subvencions,
el reglament que la desenvolupa aprovat per Reial decret
887/2006, de 21 de juliol. La jurisdicció contenciosa
administrativa és la competent per resoldre les qüestions
litigioses que puguin suscitar-se entre les parts en el
transcurs d’aquest conveni i que no hagin pogut resoldre’s
a través de la Comissió Tècnica de Seguiment tal com es
preveu al pacte novè. I en prova de conformitat, les parts
interessades signen aquest conveni per duplicat, en el lloc
i en la data esmentats en l’encapçalament.
Per l’Ajuntament de Figueres
Per Caritas Diocesana
L’Alcaldessa Presidenta
El
representant
Marta Felip Torres
Marià Lorca i Bard"
----4. Assumptes
d'urgència.

urgents. No

es

produeixen declaracions

----5. 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 quinze hores i trenta minuts, de la qual cosa
dono fe.
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