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JUNTA DE GOVERN LOCAL         Núm.43 
--------------------- 
 
Acta de la sessió ordinària del dia 19 de desembre de 2016 
 
---- A la Casa de la Vila de la ciutat de Figueres, el dia 
19 de desembre 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, Jordi Masquef Creus, Dolors Pujol 
Matas, 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 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. 

A les catorze hores, la Presidència declara oberta la 
sessió. 
 
----1. S'aprova sense rectificacions l'acta de la sessió 
anterior, ordinària del dia 12 de desembre de 2016, 
repartida amb la convocatòria. 
 
----2. Obres municipals. S'aprova definitivament la memòria 
valorada denominada “Memòria valorada d’adequació d’un tram 
del carrer Muntaner entre l’accés al Col�legi Sant Pau i el 
carrer Escoles”. 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 del 3 d’octubre de 
2016 va aprovar inicialment la memòria valorada denominada 
“Memòria valorada d’adequació d’un tram del carrer Muntaner 
entre l’accés al Col�legi Sant Pau i el carrer Escoles” amb 
un import total d’execució per contracte, que inclou l’IVA, 
de cinquanta-cinc mil cent vint-i-un euros amb trenta-
quatre cèntims (55.121,34 €). L’expedient s’ha exposat al 
públic durant un termini de 30 dies hàbils amb la 
publicació d’un anunci al Tauler d’anuncis de l’Ajuntament 
en data 14 d’octubre de 2016, publicació a la premsa local 
el dia 25 d’octubre de 2016, i la publicació al Butlletí 
Oficial de la Província de Girona el dia 26 d’octubre de 
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2016. Durant aquest termini d’exposició pública no s’han 
presentat al�legacions. Vist l’informe tècnic de data 13 de 
desembre de 2016, que consta a l’expedient. Vist l’informe 
jurídic i atès el que disposa el 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 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’administració local, 
i, especialment, el que preveu el Decret 179/1995, de 13 de 
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals de Catalunya, aquesta Alcaldia 
Presidència proposa a la Junta de Govern Local que, per 
delegació de l’Alcaldia Presidència, adopti els acords 
següents: 1r.- Aprovar definitivament la memòria valorada 
denominada “Memòria valorada d’adequació d’un tram del 
carrer Muntaner entre l’accés al Col�legi Sant Pau i el 
carrer Escoles” amb un import total d’execució per 
contracte, que inclou l’IVA, de cinquanta-cinc mil cent 
vint-i-un euros amb trenta-quatre cèntims (55.121,34 €). 
2n.- Publicar l’anunci d’aprovació definitiva al Butlletí 
Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya i al tauler d’anuncis de la corporació. 3r.- 
Publicar el projecte al portal de la transparència, per al 
seu accés i consulta pública, d’acord amb el que disposa 
l’article 10,1,d) de la Llei 19/2014 del 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació i bon govern. 4rt.- 
Facultar l’alcaldia presidència per a l’adopció de tants 
actes i gestions com calguin per a l’execució dels acords 
anteriors." 
 
----3. Obres-llicències. Es concedeix a l'entitat Funerària 
Empordanesa SL una llicència municipal d'obres per a la 
legalització d'edificacions annexes al recinte firal carrer 
Grècia, 1. Després de llegir-la i debatre-la s’ACORDA, per 
unanimitat dels membres presents amb dret a vot, d’aprovar 
la proposta següent: 

"En data 23 de novembre de 2016 i registre d’entrada 
número E2016023881, l'entitat Funerària Empordanesa SL, 
representada pel senyor Francesc Punsí Navarro, sol.licita 
llicència municipal d'obres per a la legalització 
d'edificacions annexes al Recinte Firal,  carrer Grècia 1, 
de Figueres; En data 14 de desembre de 2016,  l’arquitecte 
municipal emet l’informe següent: “Característiques 
urbanístiques. Planejament: Text refós de les Normes 
urbanístiques del Pla general al terme municipal de 
Figueres. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 17 
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de juny de 2005. Text refós del Pla parcial Sector Recinte 
Firal. Aprovació definitiva 30 de maig de 2007. Publicació 
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 12 de 
juliol de 2007. Tipus de Sòl: Urbà. Classificació del 
Sòl:a.721. Zona Industrial d'ordenació per alineació de 
vial. Tipologia: 8.e. Superfície Ampliació: 429,56 m2. 
Antecedents. 1. El 5 de Desembre de 2016 l’Enginyer tècnic 
municipal ha emès informe refrent a condicionants 
d’activitats i coincidència d’instal�lacions en la 
tramitació de permisos d’obres on expressa: “Ampliació 
activitat, construcció de serveis complementaris de garatge 
per vehicles empresa, magatzem i passadís. Es considera 
canvi no substancial, al no augmentar la superfície de la 
part productiva de l’activitat”. 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 projecte estima el cost 
real i efectiu de les obres en 110.149,49 euros que 
representa una repercussió de 256,42 euros/m2 proporcionada 
atesa la tipologia constructiva. Conclusions. Es pot 
concedir la llicència d'obra major sol�licitada, en els 
termes en que se sol�licita i amb les condicions generals 
annexes. I perquè consti als efectes oportuns signo aquest 
informe, redactat segons els meus coneixements 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'alcaldessa presidenta proposa a la Junta de Govern Local 
que, per delegació de l'Alcaldia-Presidència, adopti els 
acords següents: Primer.- Concedir la llicència 
sol.licitada per l'entitat Funerària Empordanesa SL,  
representada pel senyor Francesc Punsí Navarro,  per a la 
legalització d'edificacions annexes al recinte firal carrer 
Grècia 1, de Figueres, d'acord amb les condicions generals 
que s'adjunten en el full annex i amb les particulars 
següents: a) 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 
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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. b) S'haurà d'instal.lar un sistema de 
detecció automàtica d'incendis a la zona destinada a 
magatzem i plaça de garatge. Segon.- Comunicar a l'entitat 
Funerària Empordanesa SL,  representada pel senyor Francesc 
Punsí Navarro,  que pel concepte impost sobre 
construccions, instal�lacions 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, instal�lació i/o obra per 
import 110.149,49€. 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. Aportacions i subvencions. S'aprova un conveni de 
col�laboració amb la Societat Coral Erato regulador de la 
concessió d'una subvenció directa per a la realització del 
projecte de sala de ball i altres activitats socioculturals 
en els baixos de la seu social de l'entitat. Després de 
llegir-la i debatre-la s’ACORDA, per unanimitat dels 
membres presents amb dret a vot, d’aprovar la proposta 
següent: 
 "Es proposta l’aprovació d’un conveni entre 
l’Ajuntament de Figueres i la Societat Coral Erato per al 
projecte de sala de ball Erato. Amb registre general 
d’entrada número 23997 i data 24 de novembre de 2016 la 
Societat Coral Erato, amb NIF G-17046111 sol�licita una 
subvenció per a portara a terme el projecte de dinamització 
de la sala de ball Erato, situada als baixos de la seu 
social de l’entitat, amb entrada al carrer Escoles. D’acord 
amb el projecte presentat l’entitat va iniciar les 
activitats en aquest espai a principis del mes de novembre 
de 2016 consistents en un ball els diumenges per la tarda i 
diverses activitats de caràcter sociocultural. D’acord amb 
el pressupost presentat les activitats compten amb un 
pressupost mensual de 3.470 euros i l’entitat sol�licita 
una subvenció de 1.380 euros mensuals, que suposa un 40% 
del cost de l’activitat. Es proposa l’aprovació d’un 
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conveni regulador de la concessió d’una subvenció directa 
de 2.760 euros a la Societat Coral Erato per al projecte de 
sala de ball durant els mesos de novembre i desembre de 
2016. La despesa es realitzarà amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 16 2069240048000. En l’expedient consta 
l’informe de la coordinadora del servei d’acció cívica, 
favorable a la tramitació i aprovació del conveni proposat. 
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. 
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 d’Acció cívica i 
drets civils proposa a la Junta de Govern Local que, per 
delegació de l’alcaldia presidència, adopti els acords 
següents: 1.- Aprovar el conveni de col�laboració entre 
l’Ajuntament de Figueres i Societat Coral Erato, regulador 
de la concessió d’una subvenció directa per a la 
realització del projecte de sala de ball i altres 
activitats socioculturals en els baixos de la seu social de 
l’entitat, i que es transcriu literalment com l’annex dels 
presents acords. 2.- Atorgar a Societat Coral Erato NIF G-
17046111, un ajut dos mil set-cents seixanta euros 
(2.760,00 EUR)  amb càrrec a l’aplicació 16 206 92400 4800 
pel concepte esmentat en el primer punt. El pagament 
s’ordenarà una vegada l’entitat presenti la documentació 
justificativa amb la memòria de l’activitat, la relació i 
les factures de les despeses d’organització. d’acord amb 
allò que estableix el pacte sisè del conveni. 3.- Notificar 
la present resolució a l’interessat. 4.- Facultar a 
l’alcaldia presidència per a la realització de tants actes 
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i gestions com calguin per a l’execució dels acords 
anteriors. Annex: "CONVENI DE COL�LABORACIÓ ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE FIGUERES I LA SOCIETAT CORAL ERATO PER LA 
DINAMITZACIÓ DE LA SALA DE BALL ERATO.Figueres,          de 
desembre de 2016. REUNITS. D’una part, l’Il�lustríssima 
senyora Marta Felip Torres, amb DNI XXXXXXXXX, alcaldessa 
de l’Ajuntament de Figueres, NIF , amb domicili a la Plaça 
de l’Ajuntament número 12, 17600 Figueres i NIF P-1707200J.  
I d'altra part, el senyor Rodolfo Márquez Morgade, amb DNI 
XXXXXXXX, en representació de la Societat Coral Erato, amb 
seu social a la plaça Anselm Clavé número 4, 17600 Figueres 
i NIF G-17046111. 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 la 
Societat Coral Erato, en endavant l’Entitat. 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 promoció dels 
equipaments culturals i el lleure dóna suport a les 
activitats que les entitats del teixit associatiu 
organitzen a la ciutat de Figueres en matèria 
sociocultural. Que l’entitat Societat Coral Erato ha 
presentat una instància en la qual sol�licita una subvenció 
per a poder portar a terme el projecte per a una sala de 
ball i per altres activitats socioculturals en els baixos 
de la seu social de l’entitat, situada a la Plaça Anselm 
Clavé número 4 de Figueres i que les activitats varen 
començar a principis del mes de novembre de 2016. Que la 
proposta inclou, entre altres activitats, la realització de 
balls els diumenges a la tarda als baixos de l’edifici. Que 
l’Ajuntament de Figueres valora molt positivament la 
reactivació de la zona de la Plaça Triangular que pot 
generar la reobertura d’aquest espai després de les obres 
de rehabilització portades a terme a l’edifici. PACTES.  
Primer. Objecte. L’objecte d’aquest conveni és establir el 
marc de col�laboració entre l’Ajuntament de Figueres i 
l’entitat per a la realització del projecte de sala de ball 
i altres activitats socioculturals en els baixos de la seu 
social de l’entitat, amb accés pel carrer Escoles. Segon. 
Compromisos de l’entitat. Programar, organitzar i gestionar 
la programació de la sala de ball de la seu social de 
l’entitat d’acord amb el projecte presentat i donant 
compliment amb la tota la normativa que els sigui 
d’aplicació. Fer constar la col�laboració de l’Ajuntament 
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de Figueres, amb l’anagrama corresponent, com a ens 
col�laborador en tot acte de publicitat, informació o 
difusió de les activitats realitzades per l’entitat 
incloses en el projecte de dinamització de la sala de ball. 
Tercer. Compromisos de l’Ajuntament de Figueres. Atorgar 
una subvenció de dos mil set-cents seixanta euros (2.760,00 
EUR) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 16 206 92400 
4800. D’acord amb el pressupost presentat, 6.940 euros pels 
dos mesos de 2016 (novembre i desembre) en els quals s’ha 
portat a terme el programa d’activitats de la sala de ball 
de l’Erato, la subvenció atorgada representa el 40%. Quart. 
Quantia de la subvenció i forma de pagament dels 2.760,00€ 
L’Ajuntament de Figueres participarà amb una aportació 
econòmica que es concreta en la quantitat de 2760,00€ 
durant aquest 2016.El pagament de la subvenció es farà quan 
l’entitat presenti la documentació justificativa amb la 
memòria de l’activitat i la relació i les factures de les 
despeses d’organització. Cinquè.  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. Sisè. Forma i termini de 
justificació. La documentació a presentar és la següent: 
Memòria justificativa de l’activitat, signada pel 
representant legal de Societat Coral Erato, que acrediti 
que s’ha dut a terme l’activitat prevista. En aquest 
informe s’hi ha d’incorporar la relació d’activitats 
desenvolupades, els resultats obtinguts i l’impacte 
assolit. Compte justificatiu, signat pel representant legal 
de Societat Coral Erato, que constarà de la següent 
documentació: - Relació classificada de les despeses 
efectuades, amb identificació del proveïdor, número de 
document, import, concepte i data d’emissió de la factura. 
- Factures originals, fotocòpies compulsades o documents de 
valor probatori equivalent que constin en la relació a la 
qual es fa referència al paràgraf anterior. - Detall del 
finançament final de les despeses del concepte 
subvencionat, amb indicació de la procedència dels 
ingressos i subvencions. Les despeses de personal propi 
s’acreditaran mitjançant un certificat signat i segellat 
pel representant legal de l’entitat, on figuri la relació 
del personal, el període, les funcions i el percentatge de 
dedicació al projecte subvencionat de cadascun d’ells; 
aquesta relació haurà d’anar acompanyada dels corresponents 
justificants originals que avalin el contingut del 
certificat. Resten exclosos els salaris i les retribucions 
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professionals que no resultin substancials i/o directament 
relacionades amb el desenvolupament del projecte 
subvencionat. L’entitat beneficiària ha de presentar el 
compte justificatiu juntament amb la memòria d’activitats i 
l’informe final de l’actuació a l’Ajuntament de Figueres 
abans del dia 30 de gener de 2017. Setè. Comprovació de les 
justificacions. El centre gestor haurà de comprovar que la 
documentació justificativa es presenti en els terminis 
fixats, l’haurà de verificar formalment i, si escau, haurà 
de requerir al beneficiari que dins del termini de 15 dies 
esmeni els defectes, completi la documentació o ampliï la 
informació. Vuitè. Vigència i pròrroga del conveni. El 
present conveni tindrà vigència des del moment de la seva 
signatura fins el 31 de desembre de 2016. Novè. 
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. Desè. Incompliment i resolució.  
L’incompliment d’alguna de les clàusules d’aquest conveni 
en serà causa de rescissió o denúncia de part. Onzè. 
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 la Societat Coral Erato  
L’Alcaldessa Presidenta    El representant   
Marta Felip Torres     Rodolfo Márquez Morgade." 
 
----5. Aportacions i subvencions. S'aprova un conveni de 
col�laboració amb l’Associació de Veïns Enric Morera 
regulador de la concessió d’una subvenció directa pel 
sosteniment de la seu de l’entitat durant aquest 2016. 
Després de llegir-la i debatre-la s’ACORDA, per unanimitat 
dels membres presents amb dret a vot, d’aprovar la proposta 
següent: 

"Es proposa l’aprovació d’un conveni de col�laboració 
entre l’Ajuntament de Figueres i l’Associació de Veïns 
Enric Morera pel sosteniment de la seu de l’entitat durant 
aquest 2016. En data 7 de juliol de 2016 i amb registre 
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d’entrada número 14.638, l’Associació de Veïns Enric 
Morera, amb NIFG55108997 sol�licita una subvenció per fer 
front al pagament del lloguer de la seva seu social, 
situada al carrer Santa Llogaia número 28 de Figueres. 
D’acord amb l’informe emès per la coordinadora del servei 
d’Acció Cívica els centres socials a Figueres constitueixen 
una xarxa d’equipaments que gestionen les diferents 
associacions de veïns de la ciutat. Ofereixen una 
programació d’activitats que es desenvolupen de manera 
descentralitzada als diferets barris de la ciutat. La xarxa 
de centres socials és en la seva majoria de propietat 
municipal, ja que configuren una dinamització social i 
comunitària important que facilita la convivència i cohesió 
social en relació als diferents col.lectius que hi 
conviuen. L'Associació de Veïns Enric Morera planteja des 
de la seva creació una programació estable d’activitats i 
configura un element cabdal per a la dinamització del 
barri. Per això es proposa un conveni de col�laboració amb 
l'entitat l'Associació de Veïns Enric Morera amb NIF 
G55108997 pel concepte d’ajut al lloguer del centre social 
de l’any 2016, per un import total de 2.448,00 EUR amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 16 206 92400 48000 
Locals associacions veïnals. L'entitat ha presentat la 
justificació total de la despesa dels 2.448,00 EUR per la 
qual cosa es pot procedir al pagament de la subvenció. En 
l’expedient consta l’informe de la coordinadora del servei 
d’acció cívica, favorable a la tramitació i aprovació del 
conveni proposat. 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. 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 
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que complementin o supleixin les competències locals. Per 
tot això el regidor delegat del Servei d’Acció cívica i 
drets civils proposa a la Junta de Govern Local que, per 
delegació de l’alcaldia presidència, adopti els acords 
següents: 1.- Aprovar el conveni de col�laboració entre 
l’Ajuntament de Figueres i l’Associació de Veïns Enric 
Morera,(CIF G5515108997), regulador de la concessió d’una 
subvenció directa pel sosteniment de la seu de l’entitat 
durant aquest 2016, i que es transcriu literalment com 
l’annex dels presents acords. 2.- Atorgar a l’Associació de 
Veïns Enric Morera,(CIF G5515108997), un ajut dos mil 
quatre-cents quaranta-vuit euros (2.448,00 EUR)  amb càrrec 
a l’aplicació 16 206 92400 48000 pel concepte esmentat en 
el primer punt. 3r.- Ordenar el pagament a favor 
l’Associació de Veïns Enric Morera,CIF G5515108997,  per 
import total de dos mil quatre-cents quaranta-vuit euros 
(2.448,00 EUR) amb càrrec a l’aplicació 16 206 92400 48000. 
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. 4.- Notificar la present resolució a 
l’interessat. 5.- 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 REGULADOR 
ENTRE L’AJUNTAMENT DE FIGUERES I  L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS 
ENRIC MORERA. Figueres a  10 de desembre de 2016. REUNITS. 
D’una part, l’Il�lustríssima senyora Marta Felip Torres, 
alcaldessa de l’Ajuntament de  Figueres, en exercici de les 
facultats que li confereix l’article 53.1.a 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, 
amb domicili a la Plaça de l’Ajuntament número 12, 17600 
Figueres. I d'altra part,  la senyora Anna Maria Guirado, 
amb NIF núm XXXXXXXX., en representació de l’Associació de 
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Veïns Enric Morera,(CIF G5515108997), amb domicili al 
carrer Santa Llogaia, 28, baixos. 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 del Servei d’Acció 
Cívica dóna suport a les activitats que s’organitzen a la 
ciutat de Figueres des de les diferents associacions de 
veïns. Els centres socials a Figueres constitueixen una 
xarxa d’equipaments que gestionen les diferents 
associacions de veïns de la ciutat. Ofereixen una 
programació d’activitats que es desenvolupen de manera 
descentralitzada als diferets barris de la ciutat. La xarxa 
de centres socials és en la seva majoria de propietat 
municipal, ja que configuren una dinamització social i 
comunitària important que facilita la convivència i cohesió 
social en relació als diferents col.lectius que hi 
conviuen. Que L'Associació de Veïns Enric Morera planteja 
des de la seva creació una programació estable d’activitats 
i configura un element cabdal per a la dinamització del 
barri. Que  l'Ajuntament no diposa de locals en propietat a 
la zona de manera que manifesta la voluntat de contribuïr 
durant el 2016 a assumir les despeses de lloguer que la 
pròpia entitat ha gestionat en el local social del carrer 
Sta Llogaia. Que l’Associació de Veïns Enric Morera ha 
sol�licitat una subvenció a l’Ajuntament de Figueres per 
tal de finançarles despeses de lloguer del Centre Social de 
l’AV Enric Morera al Carrer Sta Llogaia. Que 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. Així doncs, de 
conformitat amb allò establert a les citades disposicions i  
per tal de concretar la col�laboració de l’Ajuntament de 
Figueres amb l’Associació de Veïns Enric Morera ambdues 
parts acorden subscriure el present conveni que es regeix 
pels següents PACTES. Primer. Objecte. L’objecte d’aquest 
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conveni és establir el marc de col�laboració entre 
l’Ajuntament de Figueres i l’Associació de Veïns Enric 
Morera per tal de donar suport a les activitats que 
realitza l’Associació de Veïns Enric Morera , d’acord amb 
el programa/projecte presentat. Segon. Compromisos de 
l’Associació de Veïns Enric Morera. Informar a l’Ajuntament 
de Figueres en el cas de suspendre el lloguer actual del 
local social o qualsevol modificació de les condicions del 
contracte de lloguer. Tercer. Compromisos de l’Ajuntament 
de Figueres. Col�laborar amb l’Associació de Veïns Enric 
Morera en l’organització i suport de les activitats que 
desenvolupin en benefici de la comunitat. Atorgar una 
subvenció a l’Associació de Veïns Enric Morera amb una 
aportació de 2.448,00 euros d'acord amb el pressupost 
presentat amb càrrec a l’aplicació pressupostària 16 206 
924004800 "Locals associacions veïnals”. La subvenció 
atorgada representa el 100% de la despesa del lloguer del 
local. Quart. Quantia de la subvenció i forma de pagament 
dels 2.448,00 €. L’Ajuntament de Figueres participarà amb 
una aportació econòmica que es concreta en la quantitat de 
2.448,00€ per a col.laborar en concepte de lloguer del 
local. El pagament de la subvenció es farà quan l'entitat 
presenti la documentació justificativa amb la memòria de 
l'activitati la relació de factures de les despeses 
d'oganització. Cinquè.  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. Sisè. Forma i termini de 
justificació. La documentació a presentar és la següent: 
Memòria justificativa de l’activitat, signada pel 
representant legal del promotor, que acrediti que s’ha dut 
a terme l’activitat prevista. En aquest informe s’hi ha 
d’incorporar la relació d’activitats desenvolupades, els 
resultats obtinguts i l’impacte assolit. Compte 
justificatiu, signat pel representant legal del promotor, 
que constarà de la següent documentació: - Relació 
classificada de les despeses efectuades, amb identificació 
del proveïdor, número de document, import, concepte i data 
d’emissió de la factura. - Factures originals, fotocòpies 
compulsades o documents de valor probatori equivalent que 
constin en la relació a la qual es fa referència al 
paràgraf anterior. - Detall del finançament final de les 
despeses del concepte subvencionat, amb indicació de la 
procedència dels ingressos i subvencions. Les despeses de 
personal propi s’acreditaran mitjançant un certificat 
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signat i segellat pel representant legal de l’entitat, on 
figuri la relació del personal, el període, les funcions i 
el percentatge de dedicació al projecte subvencionat de 
cadascun d’ells; aquesta relació haurà d’anar acompanyada 
dels corresponents justificants originals que avalin el 
contingut del certificat. Resten exclosos els salaris i les 
retribucions professionals que no resultin substancials i/o 
directament relacionades amb el desenvolupament del 
projecte subvencionat. L’entitat beneficiària ha de 
presentar el compte justificatiu juntament amb la memòria 
d’activitats i l’informe final de l’actuació a l’Ajuntament 
de Figueres en el termini de 3 mesos des de la finalització 
del lloguer. (per regla general el termini de justificació 
són tres mesos a partir de la finalització de 
l’activitat/projecte/servei subvencionat, sens perjudici de 
poder reduir el termini). Setè. Comprovació de les 
justificacions. El centre gestor haurà de comprovar que la 
documentació justificativa es presenti en els terminis 
fixats, l’haurà de verificar formalment i, si escau, haurà 
de requerir al beneficiari que dins del termini de 15 dies 
esmeni els defectes, completi la documentació o ampliï la 
informació. L’incompliment de l’objecte de la subvenció per 
causes directament imputables al beneficiari, així com la 
resta de les causes previstes a l’article 37 de la Llei 
General de Subvencions, podrà donar lloc a la revocació de 
la subvenció. Vuitè. Responsabilitats. El present conveni 
no podrà considerar-se com a constitució de societat o 
associació entre les parts, les quals assumeixen només les 
obligacions que se'n deriven, limitant-se la 
responsabilitat de cadascuna de les parts al que resulti 
del que s'estableix en les seves clàusules. Els acords 
presos per cadascuna de les parts amb tercers seran 
absolutament aliens a l'altra part. Entre les parts no 
existeix cap relació de solidaritat, ni de subsidiarietat, 
de manera que cadascuna respondrà de manera individual per 
la seva actuació. Novè. Vigència i pròrroga del conveni. 1 
any. Desè. Declaració responsable. L’Associació de Veïns 
Nova Estació- Turó Baix ha acreditat el compliment dels 
requisits necessaris per a ser beneficiària d’una 
subvenció, mitjançant la presentació de les declaracions 
responsables corresponents, previstes a la normativa 
aplicable en matèria de subvencions. Onzè. 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. Dotzè. Causes de resolució. Seran causes de 
resolució del conveni: Mutu acord de les parts, que es 
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manifestarà per escrit. Denúncia d’una de les parts, amb un 
preavís en cap cas inferior a 3 mesos. L’incompliment 
manifest de les seves clàusules. La impossibilitat 
manifesta, legal o material, de dur a terme el compliment 
de les seves previsions. Les generals establertes en la 
legislació vigent. Tretzè. 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 prèviament per les parts. 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 l’Associació de Veïns  
                                  Enric Morera 
L’alcaldessa presidenta      El representant  
Marta Felip Torres    Anna Maria Guirado." 
 
----6. Aportacions i subvencions. S'aprova un conveni de 
col�laboració amb l’Associació de Veïns de Nova Estació-
Turó Baix regulador de la concessió d’una subvenció directa 
pel sosteniment de la seu de l’entitat durant aquest 2016. 
Després de llegir-la i debatre-la s’ACORDA, per unanimitat 
dels membres presents amb dret a vot, d’aprovar la proposta 
següent: 

"Es proposa l’aprovació d’un conveni de col�laboració 
entre l’Ajuntament de Figueres i l’Associació de Veïns Turó 
Baix pel sosteniment de la seu de l’entitat durant aquest 
2016. D’acord amb l’informe emès per la coordinadora del 
servei d’Acció Cívica l'Associació de Veïns Nova Estació-
Turó Baix planteja des de la seva creació una programació 
estable d’activitats i configura un element cabdal per a la 
dinamització del barri. No obstant, l'Ajuntament no diposa 
de locals en propietat a la zona de manera que manifesta la 
voluntat de contribuïr durant el 2016 a assumir les 
despeses de lloguer que la pròpia entitat ha gestionat en 
el local social del carrer Empordà. Els centres socials a 
Figueres constitueixen una xarxa d’equipaments que 
gestionen les diferents associacions de veïns de la ciutat. 
Ofereixen una programació d’activitats que es desenvolupen 
de manera descentralitzada als diferets barris de la 
ciutat. La xarxa de centres socials és en la seva majoria 
de propietat municipal, ja que configuren una dinamització 
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social i comunitària important que facilita la convivència 
i cohesió social en relació als diferents col.lectius que 
hi conviuen. Per això es proposa un conveni de 
col�laboració amb l'entitat l'Associació de Veïns Turó Baix 
amb NIF 17268798 pel concepte d’ajut al sosteniment de la 
seu de l’entitat durant l’any 2016, per un import total de 
3.600,00 EUR amb càrrec a l’aplicació pressupostària 16 
206R43270948 Subvenció Locals associacions veïnals (número 
de referència:1600795001/Operació:160002072). L'entitat ha 
presentat la justificació total de la despesa dels 3.600,00 
EUR per la qual cosa es pot procedir al pagament de la 
subvenció. En l’expedient consta l’informe de la 
coordinadora del servei d’acció cívica, favorable a la 
tramitació i aprovació del conveni proposat. 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. 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 d’Acció cívica i drets civils proposa a 
la Junta de Govern Local que, per delegació de l’alcaldia 
presidència, adopti els acords següents: 1.- Aprovar el 
conveni de col�laboració entre l’Ajuntament de Figueres i 
l’Associació de Veïns de Nova Estació-Turó Baix,(CIF 
G17268798), regulador de la concessió d’una subvenció 
directa pel sosteniment de la seu de l’entitat durant 
aquest 2016, i que es transcriu literalment com l’annex 
dels presents acords. 2.- Atorgar a l’Associació de Veïns 
de Nova Estació-Turó Baix,(CIF G17268798), un ajut tres mil 
sis-cents  euros (3.600,00 EUR)  amb càrrec a l’aplicació 
16 206R43270948 Subvenció Locals associacions veïnals 
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(número de referència:1600795001/Operació:160002072),pel 
concepte esmentat en el primer punt. 3r.- Ordenar el 
pagament a l’Associació de Veïns de Nova Estació-Turó 
Baix,(CIF G17268798),   tres mil sis-cents  euros (3.600,00 
EUR)  amb càrrec a l’aplicació 16 206R43270948 Subvenció 
Locals associacions veïnals (número de referència: 
1600795001/Operació:160002072. 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. 4.- Notificar la present resolució a 
l’interessat. 5.- 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 REGULADOR 
ENTRE L’AJUNTAMENT DE FIGUERES I  L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS 
NOVA ESTACIÓ-TURÓ BAIX. Figueres, a  10 de desembre de 
2016. REUNITS. D’una part, l’Il�lustríssima senyora Marta 
Felip Torres, alcaldessa de l’Ajuntament de  Figueres, en 
exercici de les facultats que li confereix l’article 53.1.a 
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, amb domicili a la Plaça de l’Ajuntament 
número 12, 17600 Figueres. I d'altra part, Cristòbal 
Dominguez Azogue, amb NIF núm. XXXXXXXXXXX, en 
representació de l’Associació de Veïns de Nova Estació-Turó 
Baix,(CIF G17268798), amb domicili al carrer Ter, núm. 17-
19. 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 del Servei d’Acció Cívica dóna suport a les 
activitats que s’organitzen a la ciutat de Figueres des de 
les diferents associacions de veïns. Els centres socials a 
Figueres constitueixen una xarxa d’equipaments que 
gestionen les diferents associacions de veïns de la ciutat. 
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Ofereixen una programació d’activitats que es desenvolupen 
de manera descentralitzada als diferets barris de la 
ciutat. La xarxa de centres socials és en la seva majoria 
de propietat municipal, ja que configuren una dinamització 
social i comunitària important que facilita la convivència 
i cohesió social en relació als diferents col.lectius que 
hi conviuen. Que L'Associació de Veïns Nova Estació-Turó 
Baix planteja des de la seva creació una programació 
estable d’activitats i configura un element cabdal per a la 
dinamització del barri. Que  l'Ajuntament no diposa de 
locals en propietat a la zona de manera que manifesta la 
voluntat de contribuïr durant el 2016 a assumir les 
despeses de lloguer i de infraestructura del local que la 
pròpia entitat ha gestionat en el centre social del carrer 
Empordà, número 22. Que l’Associació de Veïns Nova Estació- 
Turó Baix ha sol�licitat una subvenció a l’Ajuntament de 
Figueres per tal de finançarles despeses de lloguer i de 
infraestructura del Centre Social de l’AV Nova Estació- 
Turó Baix. Que 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. Així doncs, de conformitat amb allò establert a 
les citades disposicions i  per tal de concretar la 
col�laboració de l’Ajuntament de Figueres amb l’Associació 
de Veïns Nova Estació-Turó Baix ambdues parts acorden 
subscriure el present conveni que es regeix pels següents. 
PACTES. Primer. Objecte. L’objecte d’aquest conveni és 
establir el marc de col�laboració entre l’Ajuntament de 
Figueres i l’Associació de Veïns Nova Estació-Turó Baix per 
tal de donar suport a les activitats que realitza 
l’Associació de Veïns Nova Estació-Turó Baix, d’acord amb 
el programa/projecte presentat. Segon. Compromisos de 
l’Associació de Veïns Nova Estació-Turó Baix. Informar a 
l’Ajuntament de Figueres en el cas de suspendre el lloguer 
actual del local social o qualsevol modificació de les 
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condicions del contracte de lloguer. Tercer. Compromisos de 
l’Ajuntament de Figueres. Col�laborar amb l’Associació de 
Veïns Nova Estació-Turó Baix en l’organització i suport de 
les activitats que desenvolupin en benefici de la 
comunitat. Subvencionar a l’Associació de Veïns Nova 
Estació-Turó Baix amb una aportació de 3.600 euros amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 16206R43270948   
Subvenció Locals associacions veïnals . D'acord amb el 
pressupost presentat, (3.610,60 EUR), la subvenció atorgada 
representa el  100% de la despesa presentada. Quart. 
Quantia de la subvenció i forma de pagament dels 3.600€.  
L’Ajuntament de Figueres participarà amb una aportació 
econòmica que es concreta en la quantitat de 3.600€ per a 
col.laborar en concepte de lloguer  i d'infraestructura del 
local. D’acord amb el pressupost presentat per l’associació 
(3.600 euros) la subvenció que s’atorga correspon al 100% 
de l’activitat subvencionada. El pagament de la subvenció 
es farà quan l'entitat presenti la documentació 
justificativa amb la memòria de l'activitati la relació de 
factures de les despeses d'oganització. Cinquè.  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. Sisè. Forma i 
termini de justificació. La documentació a presentar és la 
següent: Memòria justificativa de l’activitat, signada pel 
representant legal del promotor, que acrediti que s’ha dut 
a terme l’activitat prevista. En aquest informe s’hi ha 
d’incorporar la relació d’activitats desenvolupades, els 
resultats obtinguts i l’impacte assolit. Compte 
justificatiu, signat pel representant legal del promotor, 
que constarà de la següent documentació: - Relació 
classificada de les despeses efectuades, amb identificació 
del proveïdor, número de document, import, concepte i data 
d’emissió de la factura. - Factures originals, fotocòpies 
compulsades o documents de valor probatori equivalent que 
constin en la relació a la qual es fa referència al 
paràgraf anterior. - Detall del finançament final de les 
despeses del concepte subvencionat, amb indicació de la 
procedència dels ingressos i subvencions. Les despeses de 
personal propi s’acreditaran mitjançant un certificat 
signat i segellat pel representant legal de l’entitat, on 
figuri la relació del personal, el període, les funcions i 
el percentatge de dedicació al projecte subvencionat de 
cadascun d’ells; aquesta relació haurà d’anar acompanyada 
dels corresponents justificants originals que avalin el 
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contingut del certificat. Resten exclosos els salaris i les 
retribucions professionals que no resultin substancials i/o 
directament relacionades amb el desenvolupament del 
projecte subvencionat. L’entitat beneficiària ha de 
presentar el compte justificatiu juntament amb la memòria 
d’activitats i l’informe final de l’actuació a l’Ajuntament 
de Figueres en el termini de 3 mesos des de la finalització 
del lloguer. (per regla general el termini de justificació 
són tres mesos a partir de la finalització de 
l’activitat/projecte/servei subvencionat, sens perjudici de 
poder reduir el termini). Setè. Comprovació de les 
justificacions. El centre gestor haurà de comprovar que la 
documentació justificativa es presenti en els terminis 
fixats, l’haurà de verificar formalment i, si escau, haurà 
de requerir al beneficiari que dins del termini de 15 dies 
esmeni els defectes, completi la documentació o ampliï la 
informació. L’incompliment de l’objecte de la subvenció per 
causes directament imputables al beneficiari, així com la 
resta de les causes previstes a l’article 37 de la Llei 
General de Subvencions, podrà donar lloc a la revocació de 
la subvenció. Vuitè. Responsabilitats. El present conveni 
no podrà considerar-se com a constitució de societat o 
associació entre les parts, les quals assumeixen només les 
obligacions que se'n deriven, limitant-se la 
responsabilitat de cadascuna de les parts al que resulti 
del que s'estableix en les seves clàusules. Els acords 
presos per cadascuna de les parts amb tercers seran 
absolutament aliens a l'altra part. Entre les parts no 
existeix cap relació de solidaritat, ni de subsidiarietat, 
de manera que cadascuna respondrà de manera individual per 
la seva actuació. Novè. Vigència i pròrroga del conveni. 1 
any.  Desè. Declaració responsable. L’Associació de Veïns 
Nova Estació- Turó Baix ha acreditat el compliment dels 
requisits necessaris per a ser beneficiària d’una 
subvenció, mitjançant la presentació de les declaracions 
responsables corresponents, previstes a la normativa 
aplicable en matèria de subvencions. Onzè. 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. Dotzè. Causes de resolució. Seran causes de 
resolució del conveni: Mutu acord de les parts, que es 
manifestarà per escrit. Denúncia d’una de les parts, amb un 
preavís en cap cas inferior a 3 mesos. L’incompliment 
manifest de les seves clàusules. La impossibilitat 
manifesta, legal o material, de dur a terme el compliment 
de les seves previsions. Les generals establertes en la 
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legislació vigent. Tretzè. 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 prèviament per les parts. 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  l’Associació  de Veïns                                 
                                Nova  Estació- Turó  Baix 
L’alcaldessa presidenta     El representant 
Marta Felip Torres             Cristòbal Domínguez Azogue" 
 
----7. Obres municipals. S'aprova la classificació de les 
proposicions admeses per a la licitació de les obres 
d’execució del Projecte d’obres denominat "Projecte bàsic i 
executiu d’adequació del local del Carrer Sant Pau, 39 per 
a oficines administratives". Després de llegir-la i 
debatre-la s’ACORDA, per unanimitat dels membres presents 
amb dret a vot, d’aprovar la proposta següent: 

"Vist que per Acord de la Junta de Govern Local de 
data 10 d’octubre de 2016 es va aprovar el plec de 
clàusules administratives particulars per a la licitació de 
les obres d’execució del Projecte d’obres denominat 
<Projecte bàsic i executiu d’adequació del local del Carrer 
Sant Pau, 39 per a oficines administratives>. Vista l’acta 
de la Mesa de Contractació de data 2 de desembre de 2016. 
Vistes les ofertes econòmiques presentades pels licitadors, 
que són les següents:  

EMPRESA LICITADORA PREU SENSE IVA 
GARANTIA 
ADDICIONAL 

XAVIER ALSINA, SA 369.000 € 8 

RIEMAR PROJECTES I 
INSTAL�LACIONS, SL 

401.815,25 8 

RUBAU TARRÉS, SAU 485.358,17 8 

ARGON INFORMÁTICA, SA 374.310,74 8 

OSG SERVEIS GRUP, SLU 467.756,42 8 

S’LECTRIC, SL 412.298,98 1 

ARCADI PLA, SA 489.956,30 4 



 21 

CONSTRUCTORA Y 
REHABILITADORA SECLA, SA 

401.862,83 3 

ARTÍFEX INFRAESTRUCTURAS, 
SL 

417.039,62 8 

TOP PROYECTOS Y CONTRATAS, 
SL 

380.878,43 8 

VORACYS, SL 445.565,22 8 

Vist que tots els criteris d’adjudicació són objectius. 
Vist el quadre de puntuacions atorgat per la Mesa de 
Contractació de data 2 de desembre de 2016, que és el 
següent: 

EMPRESA LICITADORA 
PUNTUACIÓ 
PREU 

PUNTUACIÓ 
TERMINI 
GARANTIA 

TOTAL 

XAVIER ALSINA, SA 60 8 68 

ARGON INFORMÁTICA, SA 59,10 8 67,10 

TOP PROYECTOS Y CONTRATAS, 
SL 

58,13 8 66,13 

RIEMAR PROJECTES I 
INSTAL�LACIONS, SL 

55,10 8 63,10 

ARTÍFEX INFRAESTRUCTURAS, 
SL 

53,09 8 61,09 

CONSTRUCTORA Y 
REHABILITADORA SECLA, SA 

55,09 3 58,09 

OSG SERVEIS GRUP, SLU 47,33 8 55,33 

S’LECTRIC, SL 53,70 1 54,70 

VORACYS, SL 46,69 8 54,69 

RUBAU TARRÉS, SAU 45,62 8 53,62 

ARCADI PLA, SA 45,19 4 49,19 

Vist el que disposa l’article 151 del Text Refós de la Llei 
de Contractes del Sector Públic, aprovat per RDLeg. 3/2011, 
de 14 de novembre, el regidor director del servei de 
Contractació, Jordi Masquef Creus, proposa que la Junta de 
Govern Local, per delegació de l’Alcaldia Presidència, 
adopti els següents acords: 1er.- Aprovar la classificació 
de les proposicions admeses per l’ordre següent: 1.- Xavier 
Alsina, SA. 2.- Argon Informática SL. 3.- Top Proyectos y 
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Contratas, SL. 4.- Riemar Projecters i Instal�lacions, SL. 
5.- Artífex Infraestructuras, SL. 6.- Constructora y 
Rehabilitadora Secla, SA. 7.- OSG serveis Grup, SLU. 8.- 
S’Lectric, SL. 9.- Voracys, SL. 10.- Rubau Tarrés, SAU. 
11.- Arcadi Pla, SA. 2on.- Requerir el licitador millor 
classificat, Xavier Alsina, S.A., a fi que en el termini de 
deu (10) dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la 
notificació d’aquest acord presenti la documentació 
següent, mitjançant original o fotocòpia compulsada, que es 
presentarà a l’Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà 
(OMAC), Ronda Salvador Dalí, 107 (es podrà presentar en les 
formes admeses en la normativa de règim jurídic de les 
Administracions Públiques): 1) Resguard de la garantia 
definitiva per un import de 18.450,00 EUR o instància 
sol�licitant la seva constitució mitjançant retenció en el 
preu. La garantia definitiva es presentarà a l'Oficina 
Municipal d'Atenció Ciutadana (OMAC). 2) Pòlissa i rebut en 
vigor de l'assegurança de responsabilitat civil que pugui 
emparar els danys a tercers derivats de l'execució de 
l'obra, amb un capital mínim de 600.000 € per sinistre i un 
sublimi't per víctima que, en cap cas, inclòs accident de 
treball, no podrà ser inferior a 150.000 €. Dita 
assegurança s’haurà de mantenir durant el curs de l’obra, 
inclòs el termini de garantia, i se’n haurà d’acreditar 
novament el seu pagament en cas que l’anterior rebut venci 
en el curs de l’obra. 3er.- Notificar l’anterior acord als 
licitadors presentats. 4rt.- Autoritzar l’Alcaldia 
Presidència perquè realitzi els actes i gestions que 
calguin perquè s’executin els acords anteriors."  
 
----8. Automòbils. S'aprova l’expedient de contractació del 
contracte de “Subministrament de dos vehicles tipus 
furgoneta  elèctrica per a l’Àrea de Serveis Urbans”. 
Després de llegir-la i debatre-la s’ACORDA, per unanimitat 
dels membres presents amb dret a vot, d’aprovar la proposta 
següent: 

"Vist l’informe emès per l’Àrea de Serveis Urbans en 
data 31 d’octubre de 2016 relatiu a la necessitat de 
comprar dos vehicles elèctrics per a la Brigada Municipal.  
Vist el que disposa el Text Refós de la Llei de Contractes 
del Sector Públic, aprovat per RDLeg 3/2011, de 14 de 
novembre; vist que el Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de 
mesures urgents en matèria de contractació pública, permet 
aplicar mesures de gestió eficient, en la contractació, 
entre elles publicar l’anunci de licitació únicament al 
perfil del contractant en cas de contractes de serveis o 
subministrament d’import igual o inferior a 60.000 €, el 



 23 

regidor director del Servei de Serveis Urbans i Qualitat 
Urbana, Joaquim Felip Gayolà, proposa que la Junta de 
Govern Local, per delegació de l’Alcaldia Presidència, 
adopti els següents acords: 1er.- Aprovar l’expedient de 
contractació del contracte de “Subministrament de dos 
vehicles tipus furgoneta  elèctrica per a l’Àrea de Serveis 
Urbans”. 2on.- Determinar que la licitació es dugui a terme 
mitjançant procediment obert i amb diversos criteris 
d’adjudicació. 3er.- Aplicar en aquest procediment la 
mesura de gestió eficient prevista a l’article 8, lletra 
a), del Decret Llei 3/2016, consistent en publicar l’anunci 
de licitació únicament al Perfil del Contractant. 4rt.- 
Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars 
del contracte de “Subministrament de dos vehicles tipus 
furgoneta  elèctrica per a l’Àrea de Serveis Urbans” que es 
transcriu a continuació: Plec de Clàusules administratives 
particulars que regeix el procediment obert per a 
l'adjudicació del contracte de subministrament de dos 
vehicles tipus furgoneta elèctrica per a l’Àrea de Serveis 
Urbans. 1.- Objecte del procediment. Aquest Plec de 
Clàusules administratives té per objecte establir les 
condicions que regiran el procediment obert per a 
l'adjudicació del contracte de subministrament de dos 
vehicles tipus furgoneta elèctrica d’acord amb el plec de 
prescripcions tècniques. El règim jurídic del contracte és 
el propi dels contractes administratius de subministrament  
d’acord amb l’article 9 del Text refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic aprovat per Real Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (en endavant, 
TRLLCSP). El codi CPV és: 34144900-7. 2.- Necessitats 
administratives a satisfer. Pel que fa a les necessitats 
administratives a satisfer, així com la idoneïtat de 
l'objecte i contingut del contracte, aquests extrems queden 
acreditats a l'expedient així com al Plec de Prescripcions 
Tècniques. 3.- Règim jurídic del contracte i documents que 
tenen caràcter contractual. El règim jurídic del contracte 
és el de contracte de subministrament. Sense perjudici del 
disposat amb caràcter general pels contractes de les 
Corporacions Locals, el contracte es regirà per les 
següents normes: - Directiva 2014/24, del Parlament 
Europeu, en cas de contractes harmonitzats. - Text refós de 
la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per RDLEG. 
3/2011, de 14 de novembre (d'ara en endavant, TRLLCSP). - 
RD 817/2009, de 8 de maig, pel que es desenvolupa 
parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes 
del Sector Públic. - Reglament general de la Llei de 
contractes de les administracions públiques aprovat pel 
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Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, en allò que no 
s'oposi al TRLLCSP i RD. 817/2009, de 8 de maig, que 
desenvolupa parcialment la Llei 30/2007. A més d'aquest 
Plec tindran caràcter contractual els següents documents: 
a) El Plec de Prescripcions Tècniques (PPT). b) L'oferta de 
l'adjudicatari en allò que no contradigui el plec. c) 
L'acord d'adjudicació. d) El document en què es formalitzi 
el contracte. En cas de disconformitat entre aquest Plec i 
el de Prescripcions Tècniques, regeix el previst en aquest 
Plec. 4.- Requisits de capacitat, aptitud i  solvència.  
Podran concórrer com a licitadors les persones naturals o   
jurídiques, espanyols o estrangeres, que tinguin plena 
capacitat d’obrar, acreditin la seva solvència econòmica, 
financera i tècnica i no es trobin compreses en alguna de 
les circumstàncies a les que es refereix l’article 60 del 
TRLLCSP i tinguin els requisits de solvència establerts en 
aquest Plec. D'acord amb l'article 57 del TRLLCSP les 
persones jurídiques sols podran ser adjudicatàries de 
contractes les prestacions dels quals estiguin compreses 
dins els fins, objecte o àmbit d'activitat que, a tenor 
dels seus estatuts o regles fundacionals, els siguin 
propis. La solvència requerida està especificada a la 
clàusula 20. Empreses comunitàries: Tindran capacitat per a 
contractar les empreses no espanyoles d'Estat membres de la 
Unió Europea que, d'acord amb la legislació de l'Estat en 
que estiguin establertes, estiguin habilitades per a 
realitzar la prestació de que es tracti. Quan la legislació 
de l'Estat en que estiguin establertes aquestes empreses 
exigeixi una autorització especial o la pertinença a una 
determinada organització per a poder prestar en ell el 
servei del que es tracti, hauran d' acreditar que 
compleixen aquest requisit. Constitueix requisit de 
capacitat necessari per a participar en la licitació, 
seguint la proposta de la Guia de la Junta Consultiva de 
Contractació de la Generalitat de Catalunya per a la 
inclusió de clàusules contractuals de caràcter social i la 
Disposició Addicional quarta, apartat 1, del TRLLCSP, que 
les empreses acreditin que compleixen l'obligació legal de 
comptar amb un nombre de treballadors amb discapacitat 
corresponent al 2 % o que han adoptat les mesures 
alternatives corresponents. A aquests efectes al sobre 1 
han d'aportar la declaració que figura en aquest plec, 
sense perjudici que l'Ajuntament pugui sol�licitar altres 
documents. Els documents que caldrà aportar per a 
justificar la capacitat i els requisits i documents 
justificatius de la solvència s'indiquen a la  clàusula 20, 
així com els requisits de participació d'empreses de països 
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no comunitaris. 5.- Crèdit pressupostari. La despesa anirà 
a càrrec del pressupost de l'exercici 2016 partida 
16.304.1532062400. 6.- Durada del contracte. El termini de 
lliurament consta al Plec de Prescripcions Tècniques. 7.- 
Condicions econòmiques i tipus de licitació.  El tipus de 
licitació, millorable a la baixa, és per unitari per 
vehicle: - preu unitari per vehicle: 16.198,35 €. - IVA pel 
mateix concepte: 3.401,65 €. - preu total unitari amb IVA: 
19.600 €. El preu del contracte comprèn la totalitat del 
contracte. El preu és indiscutible, i no s'admet cap prova 
de la seva insuficiència i porta implícit tots aquells 
conceptes que siguin necessaris pel subministrament. Els 
esmentats preus i oferta econòmica del licitador inclouen 
totes les despeses necessàries pel compliment del 
contracte, tals com transport i taxes matriculació. 8.- 
Valor estimat del contracte. El valor estimat del contracte 
és de 32.396,70 €. 9.- Inexistència de revisió de preus. No 
hi ha revisió de preus. 10.- Pagament del preu. El preu del 
contracte es pagarà  prèvia presentació de factura una 
vegada lliurats els béns subministrats. 11.- Fiança 
definitiva. No s’estableix fiança definitiva. El període de 
garantia del vehicle està establert al Plec de 
prescripcions tècniques. 12.- TERMINI I CONDICIONS DE 
LLIURAMENT. El vehicle objecte del present contracte 
s’haurà de subministrar equipat amb les prestacions 
establertes al Plec de prescripcions tècniques i oferta en 
el termini que consta al Plec de Prescripcions Tècniques. 
13.- DRETS I OBLIGACIONS. El contracte és administratiu. El 
contracte no podrà establir vàlidament condicions inferiors 
per a l’Ajuntament a les establertes al present Plec, 
regiran els següents drets i obligacions: El vehicle serà 
rebut per l’Ajuntament de Figueres directament del 
fabricant a través de concessionari oficial, amb 
l’equipament inclòs al present plec i amb tota la 
documentació que permeti la seva lliure circulació. La 
matriculació és a càrrec de l’adjudicatari. Qualsevol 
clàusula del contracte que contradigui aquest plec de 
clàusules en perjudici de l'Ajuntament, es tindrà per no 
posada i serà nul�la, encara que ja hagués estat inclosa en 
la documentació presentada a la licitació. El contracte de 
compra es subscriurà en català. 14.- Procediment. Anunci de 
licitació i Presentació de Proposicions. El procediment de 
licitació és obert amb diversos criteris d'adjudicació. Les 
proposicions es presentaran Al Servei de Contractació de 
l’Ajuntament de Figueres (2on pis, Casa Consistorial, Plaça 
Ajuntament 12), de 9 a 14 hores. Fent ús de la facultat 
establerta a l’article 8, lletra a) del Decret-Llei 3/2016, 
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de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de 
contractació pública, per a contractes de serveis i 
subministraments amb valor estimat inferior a 60.000 € 
l'anunci es publicarà sols al Perfil del contractant. La 
forma d'accés al perfil del contractant és a través de la 
web de l'Ajuntament de Figueres: www.figueres.cat o  
https://contractaciopublica.gencat.cat i anar al perfil de 
l'Ajuntament de Figueres. El termini de presentació de 
proposicions serà de 15 dies naturals a comptar de l’endemà 
de la publicació al perfil. Els interessats podran 
realitzar consultes mitjançant el perfil del contractant i 
seran contestades en dit perfil, en forma anonimitzada pel 
que fa a l’interessat consultant. Es recomana subscriure’s 
a través de dit perfil a la licitació i així rebrà 
comunicació de qualsevol novetat que s’hi insereixi. També 
es podran fer consultes al mail contractacio@figueres.org, 
cas en que si la consulta és d’interès general també es 
publicarà al perfil en forma anonimitzada. Les ofertes 
també es podran presentar per correu, d'acord amb l'article 
80 del Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques aprovat per RD 1098/2001, de 12 
d'octubre,  fins a la mateixa hora de la data de 
finalització del termini. En aquest cas, l'empresari haurà 
de justificar la data d'imposició de l'enviament a 
l'oficina de Correus i anunciar a l'òrgan de contractació 
la remissió de l'oferta mitjançant tèlex, fax al 972670956, 
Mail a contractacio@figueres.org  o telegrama el mateix 
dia. Sense la concurrència d'ambdós requisits no serà 
admesa la proposició si és rebuda per l'òrgan de 
contractació amb posterioritat a la data de finalització 
del termini. Transcorreguts 10 dies naturals següents a la 
indicada data sense que s'hagi rebut la proposició, aquesta 
no serà admesa en cap cas. 15.- Contingut de les 
proposicions. No s’admeten variants. La documentació per a 
participar a la licitació es presentarà en dos sobres 
tancats. El sobre 1 contindrà a l’exterior la menció 
següent: “Sobre 1 :documentació administrativa del 
licitador ...... pel procediment obert convocat per a 
l'adjudicació del contracte de subministrament de dos 
vehicles tipus furgoneta elèctrica per a l’Àrea de Serveis 
Urbans”. A l'exterior s'hi farà constar el correu 
electrònic o fax i telèfon. A l’interior del sobre 1 hi 
constarà la següent documentació. 1.- Declaració 
responsable degudament complimentada i signada d'acord amb 
el següent Model:“En ..................... amb DNI 
...........en nom propi o en representació de 
......................., amb NIF ..... amb domicili per a 
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notificacions.a.............c...........telèfon............
fax..........i e-mail ......, manifesto que assabentat del 
Plec de clàusules administratives particulars per a 
contractar el subministrament de dos vehicles tipus 
furgoneta elèctrica per l’Àrea de Serveis Urbans de 
l’Ajuntament de Figueres.    ,DECLARO SOTA LA MEVA 
RESPONSABILITAT: a) Que l’entitat a la que represento 
compleix la normativa d’integració de discapacitats, atès 
que: 1. SI/NO  Té un nombre de treballadors de 50 o més 
(marqueu el que pertoqui). 2. SI/NO L’empresa està 
integrada per un nombre de treballadors discapacitats no 
inferior al 2%, atès que el nombre total de treballadors en 
plantilla és de ... i el nombre de treballadors amb 
discapacitat ocupats és de ..... 3. SI/NO L'empresa ha 
adoptat alguna de les mesures alternatives previstes a 
l’article 2 del Reial decret 364/2005, de 8 d’abril, pel 
qual es regula el compliment alternatiu amb caràcter 
excepcional de la quota de reserva a favor dels 
treballadors amb discapacitat, essent les mesures adoptades 
les següents: (especifiqueu). b) Que l’entitat a la que 
represento compleix les condicions establertes legalment 
per a  contractar amb l’Administració, els requisits de 
solvència d'aquest Plec i té plena capacitat d’obrar, i no 
esta incursa en cap de les prohibicions de contractar que 
s’estableixen a l’article 60 del Text refós de la llei de 
contractes del sector públic. c) Que l’entitat a la que 
represento està al corrent en el compliment de les seves 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social de 
conformitat amb el que estableix l’article 60 i a l’apartat 
1.c) de l’article 146 del Text refós de la llei de 
contractes del sector públic. d) Que no forma part dels 
òrgans de govern o administració d’aquesta societat cap 
persona d’aquelles a les que fa referència la legislació 
sobre incompatibilitats aplicable a aquest contracte. e)  
Que d'acord amb l'article 145 del Text refós de la Llei de 
Contractes de sector públic i article 86 del Reglament de 
la LLei de Contractes de les Administracions Públiques, 
l'empresa que represento: - No pertany a cap grup 
empresarial.  - Pertany al grup empresarial ..... del que 
formen part les societats següents: ..... (en els apartats 
que permeten posar SI o No i en l'apartat e) poseu el que 
pertoqui a la vostra empresa; en l'apartat a) si poseu SI 
en el número 1, heu de posar els apartats 2 o 3, en canvi 
si heu posat que No a l’apartat 1, vol dir que la vostra 
empresa té menys de 50 treballadors i ja no ha de fer 
constar i omplir els números 2 i 3). (Data i lloc).  
(Signatura). 2.- Designació de la persona que rebrà les 
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notificacions. En el cas de persones jurídiques és 
obligatori presentar el següent model designant el 
destinatari de les notificacions que s’hagin de rebre en 
aquest procediment, les quals es faran per via electrònica, 
d’acord amb la clàusula 25. En el cas que es presentin 
persones físiques, serà optatiu. “En ..................... 
amb DNI ...........en nom propi o en representació de 
......................., amb domicili per a notificacions 
a.............c...........telèfon............fax..........i 
e-mail ......, manifesto que d'acord amb la Llei 11/2007, 
de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als 
serveis públics, la Llei 26/2010, de 3 d'agost de règim 
jurídic i procediment de les administracions públiques de 
Catalunya i la Disposició Addicional Quinzena i Setzena del 
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, 
aprovada per Real Decreto Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre,  designo la següent persona per a rebre les 
notificacions electròniques en aquest procediment: Nom i 
cognoms:  ..... NIF :  ........... Adreça electrònica: 
..... mòbil:........... (Data i signatura)” 3) Document de 
compromís de constituir una Unió Temporal d'Empreses: En 
els casos en què diversos empresaris concorrin agrupats en 
unió temporal aportaran a més un document, que podrà ser 
privat, en el que, en cas de resultar adjudicataris, es 
comprometin a constituir-la. Aquest document haurà de ser 
signat pel representant de cadascuna de les empreses i en 
el que es designarà la persona representant de l'UTE davant 
l'Administració als efectes relatius al contracte, així com 
el percentatge de la participació que a cadascun d'ells 
correspongui en l'UTE. Els documents acreditatius del 
compliment dels requisits per a ser adjudicatari del 
contracte s'hauran d'aportar pel licitador proposat com a 
adjudicatari, sense perjudici que d'òrgan de contractació 
pugui requerir la seva aportació en qualsevol moment 
anterior  a la proposta d'adjudicació, d'acord amb l'art. 
146.4 del TRLLCSP en ordre a assolir el bon fi de 
l'expedient. El sobre 2 portarà a l’exterior la següent 
inscripció: “Sobre 2. Proposició econòmica presentada per 
licitador ....... al procediment obert per a l’adjudicació 
del contracte del subministrament de dos vehicles tipus 
furgoneta elèctrica per l’Àrea de Serveis Urbans”. Al seu 
interior contindrà: 1.- Proposició econòmica degudament 
complimentada i signada segons el model que consta com a 
annex 1. 2.- Documentació de descripció tècnica del vehicle 
ofert, amb especificació de marca i model, característiques 
tècniques i equipament i tots aquells punts que poden donar 
a valoració en els criteris d’adjudicació i a fi de 
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determinar que el vehicle compleix el plec de prescripcions 
tècniques. No s’admeten variants, de manera que cada 
licitador presentarà una única oferta. 16.- Forma i 
criteris de l’adjudicació. El contracte s’adjudicarà 
mitjançant procediment obert a l'oferta amb els següents 
criteris d’adjudicació: Menor preu: fins a 50 punts. 
L’oferta amb un preu menor té 50 punts, i la resta es 
valoren multiplicant el preu de la millor oferta per 50 i 
dividit pel preu a valorar. Seguretat (màxim 6 punts) 
Extintor de mínim 5kg 1 
ABS 2 
Sistema de Control d'estabilitat ESP 3 
Funcionalitat (màxim 10 punts) 
Increment de capacitat de càrrega enfront del 
mínim demanat (1 punt per cada 0,50 m3 fins un 
màxim de 3 punts) 

3 

Retrovisor laterals orientables electrònicament 1 
GPS integrat 3 
Sensor de pluja 1 
Sensor de llums 1 
Volant multifunció 1 
Manteniment, assistència i serveis (màxim 15 punts) 
Perllongament de la garantia fins a 3 anys de 
més  (2,50 punts per cada anualitat de més fins 
un màxim de 7,50 punts) 

7,50 

Manteniment integral durant tot el període de 
garantia ofertat (tant si s’ofereix sols el 
termini mínim com si s’augmenta) 

1’5 per 
any 

Criteris mediambientals (màxim 3 punts) 
Frens regeneratius 3 
En cas d'igualtat un cop valorats els criteris 
d’adjudicació tenen preferència en l'adjudicació del 
contracte les proposicions presentades per empreses 
públiques o privades que, en el moment d'acreditar la 
solvència tècnica, tinguin a la plantilla un nombre de 
persones treballadores amb discapacitat superior al 2 per 
cent, sempre que aquestes proposicions igualin en els seus 
termes les més avantatjoses des del punt de vista dels 
criteris que serveixin de base per a l'adjudicació. A 
aquests efectes, en el cas d'empreses amb menys de 50 
persones treballadores fixes, al % de persones 
treballadores fixes amb discapacitat en plantilla que 
acreditin caldrà sumar-li un 2%, amb la finalitat de, en el 
seu cas, poder fer la comparativa de manera equitativa amb 
el % que acrediten les empreses amb més de 50 treballadores 
fixes. Si diverses empreses licitadores queden igualades 
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quant a la proposició més avantatjosa i, a més, acrediten 
tenir relació laboral amb persones amb discapacitat en un 
percentatge superior al 2 per cent, tindrà preferència en 
l'adjudicació del contracte l'empresa licitadora que 
disposi en la seva plantilla d'un percentatge més elevat de 
persones treballadores fixes amb discapacitat. En cas de 
persistir l'empat, la situació de desempat es resoldrà 
mitjançant sorteig que es durà a terme en acte públic, 
prèvia la preceptiva convocatòria. Als efectes de dirimir 
els empats segons els criteris esmentats, en cas d'empat 
s'atorgarà a les empreses empatades un termini de 5 dies 
hàbils a fi que presentin la documentació justificativa 
necessària pel desempat, que ordinàriament serà la 
documentació següent, si bé la documentació a requerir es 
concretarà en cada requeriment: - certificat del nombre 
global de treballadors, signat pel representant i còpia 
document de cotització a la seguretat social del darrer 
mes. - idem del nombre treballadors amb discapacitat i 
còpia dels contractes. - declaració de l'òrgan competent 
atorgant la discapacitat. - o, si hi ha optat, certificat 
de compliment de les mesures alternatives legalment 
previstes, amb copia de la declaració d'excepcionalitat i 
una declaració del licitador amb les mesures a tal efectes 
aplicades. 17.- Criteris per la consideració de què 
l'oferta conté valors anormals o desproporcionats. No 
s’aplica. 18.- Mesa de contractació. La Mesa de 
contractació tindrà la següent composició: President: Jordi 
Masquef i Creus. Suplent: Joaquim Felip i Gayolà. 
Vocals:Martí Molinet i Pou. Suplent: Isidre Joher i Sala.  
Anna Morell i Arimany, interventora municipal. Suplent: 
Sara Carreras Raurich. Cristina Pou i Molinet, secretària 
municipal. Suplent: Laia Oliver i Pastoret. Secretària: 
Maria Geli i Anglada. Suplent: Mariona Corbera i Batlle. 
19.- Obertura de la documentació i les ofertes. A. Obertura 
del sobre número 1: L'efectuarà la mesa de contractació a 
la sala de reunions de la Casa Consistorial en acte no 
públic. La mesa procedirà a la qualificació de la 
documentació presentada en temps i forma. Si s'observessin 
defectes o omissions subsanables en la documentació 
presentada, es comunicarà als interessats i se'ls concedirà 
un termini de subsanació perquè els licitadors els 
corregeixin o subsanin davant la pròpia Mesa de 
contractació. Del que s'esdevingui se'n deixarà constància 
en l'acta que necessàriament haurà d'estendre's. B. 
Obertura del sobre 2. Realitzades aquestes actuacions, la 
Mesa de Contractació procedirà a l’obertura del sobre 2 en 
sessió pública. L'acte tindrà lloc a la sala de reunions de 
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la 1ª planta de l’Ajuntament, Plaça Ajuntament, 12. 
Prèviament a l'obertura del sobre 2 la mesa anunciarà als 
licitadors el resultat de la qualificació del sobre 1. La 
data d’obertura del sobre 2 serà a les 11 hores del primer 
dimecres hàbil següent a la data de finalització del 
termini de presentació de proposicions. Si calgués canviar 
la data per qualsevol causa, inclòs perquè s’hagués avisat 
de presentació de proposicions per correu, es publicarà el 
canvi al perfil i s’avisarà els licitadors per mail o fax.  
20.- Classificació i Adjudicació. L`òrgan de contractació 
classificarà les ofertes d'acord amb els criteris 
d'adjudicació establerts al present Plec i requerirà al 
licitador millor classificat la documentació que consta al 
paràgraf següent. En el termini de 10 dies hàbils comptats 
a partir de l'endemà que se'l requereixi el licitador 
millor classificat per haver presentat la millor oferta ha 
de presentar la següent documentació, que es presentarà 
acompanyada d'instància que es dirigirà a l'Oficina 
Municipal d'Atenció al Ciutadà (OMAC), Ronda Salvador Dalí, 
107, i es podrà presentar en les formes admeses en la 
normativa de règim jurídic de les Administracions 
Públiques, entre elles presentació electrònica a través de 
la carpeta ciutadana allotjada a la web municipal: 1.- DNI 
del proponent. 2.- Escriptures socials, degudament 
inscrites, en cas de persones jurídiques. 3.- Poders, si 
s'actua en representació d'un altre o és un persona 
jurídica. 4.- Certificació de trobar-se al corrent de les 
obligacions tributàries. 5.- Certificació de trobar-se al 
corrent de les obligacions amb la Seguretat Social. 6.- Pel 
que fa a l’impost d’activitats econòmiques: -si l’empresa 
és subjecte passiu de l’impost i està obligat a pagar-lo, 
ha de presentar el document d’alta de l’impost relatiu a 
l’exercici corrent en l’epígraf corresponent a l’objecte 
del contracte o el darrer rebut de l’impost, acompanyat 
d’una declaració responsable indicant que no s'ha donat de 
baixa de la matrícula de l’impost. -si l’empresa  es troba 
en algun supòsit d’exempció, aportarà una declaració 
responsable especificant que està exempta i també aportarà 
el document de declaració en el cens d’obligats tributaris. 
- Pel que fa a la certificació d'estar al corrent de les 
obligacions tributàries amb l'Ajuntament de Figueres, 
aquest certificat serà expedit d'ofici pel propi 
Ajuntament. 7.- En cas que l'empresa tingui 50 o més 
treballadors, documentació acreditativa de compliment de la 
normativa en matèria d'ocupació de personal amb 
discapacitat, consistent en: - certificat del nombre global 
de treballadors, signat pel representant i còpia document 
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de cotització a la seguretat social del darrer mes. - idem 
del nombre treballadors amb discapacitat i còpia dels 
contractes. - declaració de l'òrgan competent atorgant la 
discapacitat. - o, si hi ha optat, certificat de compliment 
de les mesures alternatives legalment previstes, amb copia 
de la declaració d'excepcionalitat i una declaració del 
licitador amb les mesures a tal efectes aplicades. 8.- 
Registre de Licitadors: D'acord amb l'article 83 del Text 
refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat 
per RDLEG. 3/2011, de 14 de novembre, la inscripció al 
Registre Oficial de licitadors de l'Estat o la Generalitat 
de Catalunya, acredita segons el que hi estigui establert i 
llevat de prova en contra, les condicions d'aptitud de 
l'empresari quant a la seva personalitat i capacitat 
d'obrar, representació, habilitació professional o 
empresarial, solvència econòmica i financera i 
classificació, així com la concurrència o no concurrència 
de les prohibicions de contractar que hi hagin de constar. 
Els licitadors inscrits que ho desitgin podran acreditar 
dites condicions mitjançant la presentació de certificat de 
dit Registre en que hi constin dites dades, havent de 
presentar també declaració responsable manifestant que les 
circumstàncies reflectides al Registre no han experimentat 
variació. Quan els licitadors hagin concorregut en Unió 
Temporal d'Empreses, l'escriptura de constitució s'haurà 
d'aportar abans de la formalització del contracte. 9.- 
Empreses estrangeres. 9.1. La capacitat d'obrar dels 
empresaris no espanyols que siguin nacionals d'estats 
membres de la Unió Europea s'acreditarà per la seva 
inscripció en el registre procedent d'acord amb la 
legislació de l'Estat on estiguin establerts, o mitjançant 
la presentació d'una declaració jurada o un certificat, en 
els termes que s'estableixin reglamentàriament, d'acord amb 
les disposicions comunitàries d'aplicació. 9.2.  La resta 
d'empresaris estrangers hauran d'acreditar la seva 
capacitat d'obrar amb informe de la Missió Diplomàtica 
Permanent d'Espanya a l'Estat corresponent o de l'Oficina 
Consular en l'àmbit territorial de la qual radiqui el 
domicili de l'empresa. També hauran de presentar informe de 
la respectiva Missió Diplomàtica permanent espanyola 
acreditativa que a l'estat de procedència de l'empresa 
s'admet la participació d'empreses espanyoles a la 
contractació amb l'Administració en forma substancialment 
anàloga, llevat que es tracti d'Estats signataris de 
l'Acord sobre Contractació Pública de l'Organització 
Mundial de Comerç, cas en que no cal dit informe de 
reciprocitat. 9.3. Documentació addicional exigida a totes 
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les empreses estrangeres. Les empreses estrangeres, en els 
casos en què el contracte s'executi a Espanya, hauran de 
presentar una declaració de sotmetre's a la jurisdicció 
dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per 
totes les incidències que de manera directa o indirecta 
poguessin sorgir del contracte, amb renúncia, en el seu 
cas, al fur jurisdiccional estranger que pogués 
correspondre al licitador. L'òrgan de contractació 
efectuarà l'adjudicació del contracte en el termini màxim 
de dos mesos, si hi ha varis criteris d'adjudicació, o de 
15 dies, si hi ha sols el criteri del preu. L'adjudicació 
s'acordarà per l'òrgan de contractació en resolució 
motivada que s'haurà de notificar als candidats o 
licitadors i s'haurà de publicar al perfil del contractant 
de l'òrgan de contractació, d'acord amb l'art. 53 i 151 del 
TRLLCSP. 21.- Perfeccionament del contracte.  El contracte 
es formalitzarà en el termini de cinc dies hàbils a comptar 
de l'endemà de la notificació de l'adjudicació del 
contracte a l'adjudicatari. El contracte es formalitzarà 
com a contracte administratiu i d’acord amb aquest Plec i 
Plec de Prescripcions Tècniques. Quan els licitadors hagin 
concorregut en Unió Temporal d'Empreses, l'escriptura de 
constitució s'haurà d'aportar abans de la formalització del 
contracte. 22.- Termini de garantia. S’aplica l’article 298 
del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
Si durant el termini de garantia s'acredités l'existència 
de vicis o defectes en els béns subministrats l'Ajuntament 
tindrà dret a reclamar del contractista la reposició o la 
reparació si fos suficient. Si l'Ajuntament estima durant 
el període de garantia que els béns subministrats no són 
aptes per la finalitat pretesa, com a conseqüència dels 
vicis o defectes observats en ells i imputables al 
contractista i existeixi la presumpció que la seva 
reposició o reparació no serà suficient per a assolir el fi 
pretès, podrà, abans d'acabat el termini, rebutjar els béns 
deixant-los de compte del contractista i quedarà exempt de 
l'obligació de pagament o tenint dret, en el seu cas, a la 
recuperació el preu satisfet. 23.- Drets i obligacions de 
les parts. Són els establerts a la legislació, al present 
plec de clàusules administratives particulars i al plec de 
prescripcions tècniques. 24.- Responsable municipal del 
contracte. El responsable municipal del contractes és 
l’empleat públic Isidre Joher i Sala. 25.- Notificacions 
Electròniques. D’acord amb l’article 14 de la Llei 39/2015, 
de 1 d’octubre,  les persones jurídiques estan obligades a 
relacionar-se amb l’Administració per mitjans electrònics. 
Per tant, les notificacions als licitadors que siguin 
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persones jurídiques es faran per mitjans electrònics. 
Mitjançant aquest model els licitadors indicaran la persona 
destinatària. Aquesta notificació s'efectuarà mitjançant un 
sistema que garanteixi la posada a disposició de la 
notificació en el lloc web de l'Ajuntament de Figueres.  
D'acord amb el que estableix l'article 151.4 del TRLLCSP el 
transcurs del termini de 5 dies des de que es posi a 
disposició la notificació sense que s'accedeixi al seu 
contingut, fa que es aquesta es consideri rebutjada. El 
sistema esmentat adreçarà un correu electrònic a l'adreça 
que a tal efecte s'indiqui, en la qual s'informarà del 
dipòsit de la notificació. Així mateix es podrà enviar, via 
SMS, a un telèfon que s'indiqui. L'accés a les 
notificacions electròniques s'efectuarà pel representant 
legal o les persones habilitades a tal efecte a l'apartat 
de notificacions del web de l'Ajuntament de Figueres 
www.figueres.cat, i autenticats mitjançant certificats 
digitals emesos per entitats de certificació classificades 
per l'Agència Catalana de Certificació -CATCert. La resta 
de comunicacions electròniques s'efectuaran per correu 
electrònic a l'adreça facilitada per l'empresa a tal 
efecte. 26.- Subcontractació. La possibilitat i les 
obligacions en cas de subcontractació parcial de les 
prestacions està regulada pel TRLLCSP. 27.- Millores.  
L'execució de millores per part del contractista que, en el 
seu cas, aquest hagi ofert d'acord amb aquest Plec tindran 
caràcter gratuït i caràcter d'obligació essencial. 28.- 
Despeses dels anuncis. No n’hi ha. 29.- Modificacions del 
contracte.  El contracte sols es podrà modificar per les 
causes previstes a la normativa de contractes del sector 
públic o en aquest Plec. 30.- Resolució del contracte. 
Obligacions essencials. Són causes de resolució del 
contracte: a)Les previstes a l’article 223 del TRLLCSP. 
b)Les previstes a l’article 299 del TRLLCSP. c) El fet 
d'incórrer el contractista en qualsevol de les causes de 
prohibició per a contractar amb l'Administració Pública 
estipulades a l'article 60 del TRLCSP o als presents plecs 
durant l'execució del contracte, quan a criteri de 
l'Ajuntament puguin derivar-se perjudicis per a d'interès 
públic. d) La declaració d'insolvència en qualsevol 
procediment i l'obertura de la fase de liquidació en cas de 
concurs de creditors, en aquest supòsit i mentre no s'hagi 
procedit a l'obertura de la fase de liquidació l'òrgan de 
contractació potestativament pot optar per la continuïtat 
del contracte si el contractista presta les garanties 
suficients per la seva execució. e) Els vicis i defectes 
que apareixin durant el termini de garantia i que d’acord 
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amb l’article 298 del TRLLCSP no es puguin solventar 
mitjançant la reposició o reparació. 31.- Dades dels 
licitadors. Mitjançant la presentació de proposicions els 
licitadors queden informats d'acord amb la Llei Orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de 
caràcter personal, que les seves dades seran incorporades a 
un fitxer responsabilitat de l'Ajuntament de Figueres i 
només per a finalitats vinculades directa o indirectament 
amb aquesta licitació. Per a exercir els seus drets 
d'accés, rectificació o cancel�lació de les seves dades 
personals podrà dirigir-se a l'oficina Municipal d'Atenció 
al Ciutadà (OMAC), Avinguda Salvador Dalí, 107, de 
Figueres. 32.- Factura electrònica. Òrgan de contractació.  
L'òrgan amb competències en matèria de comptabilitat és la 
Intervenció Municipal, que és on s'han de presentar les 
factures per al seu registre. El destinatari de les factures 
és el servei destinatari de la prestació. A les factures es 
farà constar el servei destinatari (Serveis Urbans). Estan 
obligats a l'ús de la factura electrònica i la seva 
presentació a través de dit punt d'entrada les empreses a 
que es refereix l'article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de 
desembre (BOE 28-12-2013), entre les que s'inclou societats 
anònimes i societats de responsabilitat limitada, unions 
temporals d'empreses i resta d'entitats que esmenta. 
L’Ajuntament ha establert, gràcies a una atribució que li 
atorga la llei, que les factures amb import menor de 3.000 
euros no s’hagin de presentar obligatòriament en format 
electrònic, tant per part de proveïdors persona física com 
proveïdors persona jurídica (societat). Segons aquesta 
mateixa llei, les factures s’hauran de fer arribar a 
l’Ajuntament abans de 30 dies comptats a partir de la data 
d’operació a què corresponguin. La factura electrònica 
contindrà el mateix tipus d’informació que la factura en 
paper. La única diferència és que la factura electrònica 
haurà d’estar signada amb una signatura electrònica 
avançada o amb un segell electrònic avançat. Alhora ha 
d’incloure el codi DIR3,  que per l’Ajuntament de Figueres 
és L01170669, ja que utilitzem la plataforma e.FACT. Per 
tal de facilitar-los l’adaptació a l’ús de la factura 
electrònica, us adjuntem l’enllaç de la bústia de 
l’Ajuntament de figueres, on trobarà informació sobre la 
factura electrònica i podrà enviar i consultar l’estat de 
tramitació de les seves factures: https://efact.eacat. 
cat/bustia/?emisorId=80. També podeu consultar la pàgina 
web del Consorci de l’Administració oberta de Catalunya 
(AOC), on hi ha informació sobre com crear i enviar les 
factures electròniques: http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/ 



 36 

Relacions-amb-la ciutadania/e.FACT-Empreses/Crear-enviar-e-
Factures. L'òrgan de contractació és la Junta de Govern 
Local. 33.- Transparència i bon govern. L'adjudicatari 
queda obligat a facilitar a l'Ajuntament contractant tota 
la informació necessària per a donar compliment a la Llei 
19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern i a la Llei 19/2014, de 29 
de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern. Aquesta informació serà facilitada a 
l'ens contractant prèvia sol�licitud per part d'aquest. La 
informació al complet serà facilitada en un termini d'un 
mes a comptar des de la sol�licitud formulada per l'ens 
contractant, llevat que el contractista pugui acreditar la 
impossibilitat material de facilitar la informació en 
aquest termini. En cas d'incompliment si es tracta 
d'informacions que s'han de facilitar d'acord amb dita 
legislació l'Ajuntament queda facultat per a resoldre el 
contracte, sense perjudici de les responsabilitats per 
danys i perjudicis en que el contractista pugui incórrer. 
D'acord amb l'article 55.2 de la Llei del Parlament de 
Catalunya 19/2004, de 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació i bon govern, es preveuen les 
següents obligacions específiques de licitadors i 
contractistes: 1.- Els licitadors i contractistes adoptaran 
una conducta èticament exemplar i actuaran per evitar la 
corrupció en qualsevol de les seves possibles formes. 2.- 
En aquest sentit i al marge d'aquelles altres deures 
vinculats al principi d'actuació esmentat en el punt 
anterior, derivats dels principis ètic i de les regles de 
conducta als qual els licitadors i els contractistes han 
d'adequar la seva activitat, assumeixen particularment les 
obligacions següents: a) Comunicar immediatament a l'òrgan 
de contractació les possibles situacions de conflicte 
d'interessos. b) No sol�licitar, directament ni 
indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en 
l'adjudicació del contracte. c) No oferir ni facilitar a 
càrrecs o empleats públics avantatges personals o 
materials, ni per ells mateixos ni per a persones 
vinculades amb el seu entorn familiar o social. d) No 
realitzar qualsevol altre acció que pugui vulnerar els 
principis d'igualtat d'oportunitat i de lliure 
concurrència. e) No realitzar accions que posin en risc 
l’interès públic. f) Respectar els principis de lliure 
mercat i de concurrència competitiva i abstenir-se de 
realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin 
produir l'efecte d'impedir, restringir o falsejar la 
competència, com per exemple els comportaments col�lusoris 
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o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, 
eliminació d'ofertes, assignació de mercats, rotació 
d'ofertes, etc.). Així mateix, denunciar qualsevol acte o 
conducta dirigit a aquelles finalitats i relacionats amb la 
licitació o el contracte dels quals tingués coneixement). 
g) Observar els principis, les normes i els cànons ètics 
propis de les activitats, els oficis i/o les professions 
corresponents a les prestacions contactades. h) Col�laborar 
amb l'òrgan de contractació en les actuacions que aquest 
realitzi per al seguiment i/o avaluació del compliment del 
contracte, particularment facilitant la informació que li 
sigui sol�licitada per a aquestes finalitats. i) Denunciar 
els actes dels quals tingui coneixement i que puguin 
comportar una infracció de les obligacions contingudes en 
aquesta clàusula. L'incompliment de qualsevol de les 
obligacions contingudes a l'apartat 2 per part dels 
licitadors o contractistes, serà causa de resolució del 
contracte, sense perjudici d'aquelles altres possibles 
conseqüències previstes a la legislació vigent. 34.- Règim 
de recursos. Contra aquet acord, que és immediatament 
executiu i posa fi a la via administrativa es podran 
interposar els següent Recursos: a) El de reposició amb 
caràcter potestatiu davant l'òrgan que hagi dictat l'acord 
recorregut en el termini d'un mes comptat a partir del dia 
següent de posada a disposició dels licitadors d'aquest 
Plec. S'entendrà desestimat per silenci administratiu, 
acabada la via administrativa i expedita la contenciosa 
administrativa si, transcorregut un mes comptat des del dia 
següent al de la seva interposició, no es notifiqués la 
resolució. Si s'hagués presentat el recurs de reposició 
potestatiu, el recurs contenciós administratiu s'haurà 
d'interposar en el termini de dos mesos comptats des del 
dia següent al de la recepció de la notificació de l'acord 
resolutori del recurs de reposició, si és exprés, i, si no 
ho fos, en el de sis mesos comptats des del dia següent a 
aquell en què s'hagi produït l'acte presumpte de 
desestimació del recurs per silenci administratiu. b) El 
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu de Girona en el termini de dos mesos comptats 
de la forma exposa a l'apartat a). No es podrà interposar 
aquest recurs fins que s'hagi resolt expressament o s'hagi 
produït la desestimació presumpta del recurs de reposició 
si s'hagués interposat. 35.- Legislació aplicable. En allò 
no previst en aquest Plec de Clàusules i, en el seu cas, 
Plec de Prescripcions Tècniques, el contracte es regirà pel 
TRLLCSP, aprovat per RD Legislatiu 3/2011, de 16 de 
novembre, per la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases del 
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Règim Local, pel Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, 
pel Real decret 817/2009, de 8 de maig, pel que es 
desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de Contractes del 
Sector Públic, pel Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals, aprovat per Decret 1679/1995, de 13 de 
juny,  pel Reglament General de la Llei de Contractes de 
les Administracions Públiques, aprovat per RDLEG. 
1098/2001, de 12 d'octubre, en allò que no s'oposi a la 
normativa posterior. 36.- Jurisdicció competent. Els 
litigis derivats de la present licitació o del contracte 
estaran sotmesos als òrgans de la jurisdicció contenciosa-
administrativa que correspongui. MODEL ANNEX 1 (Sobre 2).   
OFERTA ECONÒMICA. “En ..................... amb DNI 
...........en nom propi o en representació de 
......................., amb domicili per a notificacions 
...................telèfon............fax..........i e-mail 
......, manifesto que assabentat del Plec de clàusules 
administratives particulars i Plec de prescripcions 
tècniques aprovat per l’Ajuntament de Figueres per a la 
contractació del subministrament de 2 furgonetes 
elèctriques per a l’Àrea de Serveis Urbans de l’Ajuntament 
de Figueres mitjançant procediment obert, plecs que declaro 
conèixer i acceptar: 1.- Ofereixo subministrar 2 vehicles 
marca.... model ...... pel preu següent per vehicle: 
.........  €. .......... € IVA. ...........€ total inclòs 
IVA i amb les següents prestacions relatives a criteris 
d'adjudicació: 2.- Els vehicles tindran les prestacions de 
seguretat següents: (Indiqueu a la columna Si o No) 
Extintor de mínim 5kg  
ABS  
Sistema de Control d'estabilitat ESP  
3.- Els vehicles tindran les funcionalitats següents: 
Capacitat de càrrega en m3  ....m3 

Retrovisor laterals orientables 
electrònicament (en aquest apartat i següents 
indiqueu Si o No) 

 

GPS integrat  
Sensor de pluja  
Sensor de llums  
Volant multifunció  
4.- Ofereixo les següents prestacions de Manteniment, 
assistència i serveis  
Anualitats de garantia que ofereixo  (el 
mínim és 2 anys) 

....anys 

Manteniment integral durant tot el període de  
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garantia ofertat (indiqueu Si o No) 
5.- El vehicle té les següents qualitats mediambientals: 
Frens regeneratius (indiqueu SI o No)  
i em sotmeto a la legislació de contractes de les 
Administracions Públiques. (Data i lloc). (Signatura). 5è.- 
Aprovar el Plec de Prescripcions del contracte de 
“Subministrament de dos vehicles tipus furgoneta  elèctrica 
per a l’Àrea de Serveis Urbans” que es transcriu a 
continuació: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE 
REGIR LA CONTRACTACIÓ, PER LA COMPRA DE DOS VEHICLES TIPUS 
FURGONETA ELÈCTRICA PER A L'ÀREA DE SERVEIS URBANS DE 
L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT DE FIGUERES. CONDICIONS GENERALS.  
Es fa necessari aquest tipus de subministrament mitjançant 
el procediment de compra, degut a que en aquests moments 
l'Àrea de Serveis Urbans necessita renovar vehicles amb 
certa capacitat de càrrega i transport, apostant per fer ús 
de la tecnologia de motorització elèctrica, cosa que 
suposarà un important estalvi energètic i una millor 
sostenibilitat en tots els àmbits, tot per donar el 
correcte servei al ciutadà. Es pot fer pel procediment de 
compra, ja que per l’ús, preferentment interurbà que se'ls 
ha de donar, aquest model de vehicle no farà molts 
quilòmetres i no presenta a penes reparacions, pel que la 
vida útil del vehicle és més llarga, excepció feta de 
l'element bateria. 1.1 OBJECTE DEL CONTRACTE. El present 
contracte té per objecte el subministrament, mitjançant 
compra, de dos vehicles de nova adquisició, destinats al 
parc mòbil de l'Àrea de Serveis Urbans de l'Ajuntament de 
la ciutat de Figueres, amb les característiques que 
s’indiquen en aquest plec i en el plec de condicions 
administratives. 2. CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS 
VEHICLES. Els vehicles objecte del contracte seran vehicles 
tipus furgoneta i ha de reunir unes característiques i 
equipament específic per poder-se desplaçar amb rapidesa, 
mitjançant conducció àgil, ràpida i que puguin garantir la 
seguretat dels seus ocupants. 2.1. BLOC 1. _Vehicles tipus 
furgoneta. 2.2 MOTOR. Haurà de reunir les següents 
condicions mínimes: _ Motor elèctric 100 %. _ Potència 
mínima 100 CV. _ Autonomia mínima 150 km. 2.3 CAIXA DE 
CANVIS. _ Velocitats AUTOMÀTIC. 2.4 DIRECCIÓ. _ Tipus 
Assistència Elèctrica. 2.5 FRENS. _ Tipus Disc davanter i 
posterior. Distribució electrònica de frenada. 2.6 
DIMENSIONS MÀXIMES / VOLUMS APROX. _ Longitud exterior (mm) 
4.100 – 4.300 Aprox. _ Amplària exterior (mm) 2.000 – 2.100 
aprox. _ Altura (mm) sense pont 1.650 – 1.750 aprox. 2.7 
CAPACITAT DE CÀRREGA. _ Fins el cobriment mínim 3500 litres 
aprox. 2.8 ÀUDIO. _ Radio CD amb MP3. _ Bluetooth per a 
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telèfon mòbil. 2.9 CARACTERÍSTIQUES DEL VOLANT. _ Regulable 
en altura i profunditat. 2.10 CARROSSERIA. _ 5 portes. _ 2 
places. 2.11 SEGURETAT. _ Airbag frontal i lateral del 
conductor. _ Airbag frontal i lateral del passatger. _ 
Cinturons de seguretat regulables en altura i pretensors. 
2.12 CLIMATITZACIÓ. _ Aire condicionat amb filtre de 
pol�len. 2.13 VISIBILITAT. _ Vidres davanters elèctrics. 
2.14 IL�LUMINACIÓ. _ Llum de conducció diürna._ Fars anti-
boira davanters. 2.15 CONDUCCIÓ. _ Seient conductor 
ajustable i reclinable. 2.16 NORMATIVA D'EMISSIONS. _ 
Emissions zero (motor elèctric). 2.17 IMATGE CORPORATIVA. _ 
D´acord amb la que es decideixi per part de l'Ajuntament de 
Figueres. 3. EQUIPAMENT COMPLEMENTARI. 3.1 EQUIPAMENT 
ÒPTIC/ACÚSTIC._ No en cal d'òptic. Acústic únicament el de 
sèrie. 3.2 ACCESSORIS. _ Làmpada per lectura de mapes i 
plànols. _ Triangles de senyalització d’emergència, 
homologats. _ Joc de fusibles adequats per a cada tipus 
d’elements elèctric del vehicle. _ Joc de làmpades de 
reposició. 4. PRESTACIONS INCLOSES EN EL CONTRACTE. 4.1. 
DESPESA DE MATRICULACIÓ. _ Despesa de matriculació i 
transport inclòs. 4.2. TERMINI GARANTIA: 2 anys. 4. 3. 
ACCESSORIS. _ El vehicle es subministrarà amb els 
accessoris que es descriuen en aquest plec i els que com a 
millora incorpori l’adjudicatari a la seva oferta i accepti 
l’Ajuntament. Aquests accessoris, conjuntament amb els 
procedents de fàbrica, s’entenen com a part integral del 
vehicle a tots els efectes derivats del contracte. 5. 
FORMALITZACIÓ I LLIURAMENT. _ El lliurament dels vehicles 
inclourà el permís de circulació, fitxa i característiques 
tècniques, així com la dotació de recanvis i eines 
legalment exigits per la seva circulació. El lloc de 
lliurament dels vehicles objecte del contracte serà a les 
dependències de l'Ajuntament de Figueres a l'Avinguda 
Salvador Dalí, 107, 17600 FIGUERES. El termini de 
lliurament serà màxim 60 dies des de la firma del 
contracte. 6è.- Aprovar la despesa màxima per un import de 
32.396,70 € sense IVA, més una partida d’IVA de 6.803,30 € 
el que fa un total de 39.200 €. 7è.- Convocar el 
procediment de licitació. 8è.- Autoritzar l’Alcaldia 
Presidència perquè realitzi els actes i gestions que 
calguin perquè s’executin els acords anteriors."  
 
----9. Aportacions i subvencions. S'aprova l'acord de 
col�laboració amb el Club Excursionista Empordanès per 
l’edició de 2016 de la Mostra de Muntanya i  Aventura. 
Després de llegir-la i debatre-la s’ACORDA, per unanimitat 
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dels membres presents amb dret a vot, d’aprovar la proposta 
següent: 

"Es proposa l’aprovació d’un conveni entre 
l’Ajuntament de Figueres i el Club Excursionista Empordanès 
per l’organització de la Mostra de cinema de munanya. Amb 
registre general d’entrada número 21046 de 17 d’octubre de 
2016 el Club Excursionista Empordanès, NIF G17410424 
sol�licita una subvenció a l’Ajuntament de Figueres per tal 
de finançar la programació de l’edició 2016 de la Mostra de 
Muntanya i Aventura i de la resta d’activitats formatives, 
culturals i de natura de l’exercici 2016. La Mostra de 
Muntanya i Aventura edició 2016 es va portar a terme del 17 
al 22 de novembre de 2016, amb sis projeccions de 
documentals i una exposició fets al Teatre Municipal El 
Jardí i la sala La Cate de Figueres. Es proposa l’aprovació 
d’un conveni regulador de la concessió d’una subvenció 
directa de 8.849,33 euros al Club Excursionista Empordanès 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2016 201 33400 
48002 Mostra de Muntanya Club Excursionista. D’acord amb el 
pressupost presentat per l’entitat la subvenció atorgada 
representa el 18,34% del cost total del pressupost 
presentat. En l’expedient consta l’informe del cap del 
servei de cultura favorable a la tramitació i aprovació del 
conveni proposat. 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. És per tot això que 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 
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següents: 1.- Aprovar l'acord de col�laboració entre entre 
Club Excursionista Empordanès,  NIF G17410424, i 
l’Ajuntament de Figueres per l’edició de 2016 de la Mostra 
de Muntanya i  Aventura, segons el text que s’adjunta a 
aquest acord. 2n.- Autoritzar la despesa vuit mil vuit-
cents quaranta-nou Euros amb trenta-tres cèntims (de 
8.849’33 Euros) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
2016.201.33400.48002 Mostra de Muntanya Club Excursionista  
El pagament s’ordenarà un cop l’entitat hagi presentat el 
compte justificatiu que inclourà la següent documentació: - 
Memòria justificativa de les activitats realitzades en 
compliment de la subvenció concedida. - Relació 
classificada de les despeses efectuades, amb identificació 
del proveïdor, número de document, import, concepte i data 
d’emissió de les factures, pel doble de la quantitat 
atorgada. - Factures originals, fotocòpies compulsades o 
documents de valor probatori equivalent que constin en la 
relació a la qual es fa referència al paràgraf anterior. 
4t.- Notificar els presents acords als interessats. 5è.- 
Autoritzar a l’Alcaldia Presidència perquè realitzi tants 
actes i gestions com calguin per a l’execució dels acords 
anteriors. Annex. “CONVENI DE COL�LABORACIÓ ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE FIGUERES I EL CLUB EXCURSIONISTA EMPORDANÈS 
PER L’ORGANITZACIÓ DE LA MOSTRA DE CINEMA DE MUNTAYA I 
AVENTURA I EL FUNCIONAMENT ANUAL DE L’ENTITAT. REUNITS. 
D’una part, l’Il�lustríssima 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, el senyor Jaume 
Sabrià i Serra, amb DNI XXXXXXXXXXX, en representació del 
Club Excursionista Empordanès,  NIF G17410424, amb seu 
social al carrer Poeta Marquina, número 2, de Figueres, CP 
17600. 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. I, el segon, 
en nom i representació del Club Excursionista Empordanès,  
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal 
necessària per a aquest acte i. MANIFESTEN. I. Que 
l’Ajuntament de Figueres en el marc de les competències en 
matèria de cultura i educació dona suport a les activitats 
culturals i formatives que s’organitzen a la ciutat de 
Figueres, especialment des de l’associacionisme, en els 
diferents àmbits de les arts, les ciències i la cultura. 
II. Que l’entitat Club Excursionista Empordanès, 
organitza la Mostra de cinema de Muntanya i Aventura a 
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diferents espais i equipaments de la ciutat, promovent els 
esports de muntanya i aventura i el respecte a la natura i 
el patrimoni de la comarca. III. Que el  Club Excursionista 
Empordanès  va organitzar l’edició de 2016 de la Mostra de 
Muntanya i  Aventura del 17 al 22 de novembre de 2016, amb 
sis projeccions de documentals i una exposició fets al 
Teatre Municipal el Jardí i la sala La Cate de Figueres. 
IV. Que mitjançant instància amb registre general d’entrada 
21046 de 17 d’octubre de 2016, el Club Excursionista 
Empordanès,  NIF G17410424    ha sol�licitat una subvenció 
a l’Ajuntament de Figueres per tal de finançar la 
programació de l’edició 2016 de la Mostra de Muntanya i 
Aventura i de la resta d’activitats formatives, culturals i 
de natura de l’exercici de 2016. PACTES. Primer. Objecte.  
L’objecte d’aquest conveni és establir el marc de 
col�laboració entre l’Ajuntament de Figueres i el Club 
Excursionista Empordanès,  NIF G17410424, per al 
finançament de la Mostra de Muntanya i Aventura del mes de 
novembre i de la resta d’activitats formatives, culturals i 
de natura de l’exercici de 2016. L’edició de 2016 de la 
Mostra de Muntanya i  Aventura que es va realitzar del 17 
al 22 de novembre de 2016, va consistir amb sis projeccions 
de documentals i una exposició fets al Teatre Municipal el 
Jardí i la sala La Cate de Figueres. Aquesta Mostra és una 
activitat de referència dins de l’àmbit excursionista de la 
ciutat i les comarques de Girona. Segon. Compromisos del  
Club Excursionista Empordanès Programar, organitzar i 
gestionar tan artísticament com funcionalment la Mostra de 
Muntanya i Aventura de 2016. Efectuar la gestió econòmica 
de la Mostral i aconseguir altres vies de finançament i 
esponsorització. Organitzar activitats excursionistes, de 
formació dels joves en la natura i el patrimoni, durant 
l’any 2016. Fer constar la col�laboració de l’Ajuntament de 
Figueres, amb l’anagrama corresponent, com a ens 
col�laborador en tot acte de publicitat, informació o 
difusió de la Mostra i de les activitats de l’entitat. 
Tercer. Compromisos de l’Ajuntament de Figueres.  
Col�laborar amb la cessió dels espais necessaris del Teatre 
Municipal el Jardí i la Sala La Cate per les activitats 
realitzades a la ciutat de Figueres pel Club Excursionista 
Empordanès. Col�laborar amb la difusió de les activitats 
musicals de la Mostra de Muntanya i Aventura  mitjançant 
els recursos municipals: web, difusió als mitjans de 
comunicació, xarxes socials. Subvencionar al Club 
Excursionista Empordanès, com a entitat organitzadora de la 
Mostra de Muntanya i Aventura, i per les activitats 
formatives de tot l’exercici amb una aportació de 8.849’33 
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euros,  amb càrrec a la  partida  pressupostària específica 
2016.201.33400.48002 Mostra de Muntanya Club Excursionista, 
d’acord amb el pressupost de despeses presentat per 
l’entitat, de 48.249,33 euros, la subvenció atorgada 
representa el 18’34% del cost total de programació de la 
l’associació. Quart. Quantia de la subvenció i forma de 
pagament dels 8.849’33€. L’Ajuntament de Figueres 
participarà amb una aportació econòmica que es concreta en 
la quantitat de 8.849’33 euros per a l’edició de 2016 de la 
Mostra de Muntanya i Aventura. El pagament de la subvenció 
es farà quan el Club Excursionista Empordanès  presenti la 
documentació justificativa amb la memòria de l’activitat i 
la relació i les factures de les despeses d’organització. 
Cinquè.  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. Sisè. Forma i termini de justificació. La 
documentació a presentar és la següent: Memòria 
justificativa de l’activitat, signada pel representant 
legal del Club Excursionista Empordanès, que acrediti que 
s’ha dut a terme l’activitat prevista. En aquest informe 
s’hi ha d’incorporar la relació d’activitats 
desenvolupades, els resultats obtinguts i l’impacte 
assolit. Compte justificatiu, signat pel representant legal 
del Club Excursionista Empordanès. - Relació classificada 
de les despeses efectuades, amb identificació del 
proveïdor, número de document, import, concepte i data 
d’emissió de la factura. - Factures originals, fotocòpies 
compulsades o documents de valor probatori equivalent que 
constin en la relació a la qual es fa referència al 
paràgraf anterior. - Detall del finançament final de les 
despeses del concepte subvencionat, amb indicació de la 
procedència dels ingressos i subvencions. Les despeses de 
personal propi s’acreditaran mitjançant un certificat 
signat i segellat pel representant legal de l’entitat, on 
figuri la relació del personal, el període, les funcions i 
el percentatge de dedicació al projecte subvencionat de 
cadascun d’ells; aquesta relació haurà d’anar acompanyada 
dels corresponents justificants originals que avalin el 
contingut del certificat. Resten exclosos els salaris i les 
retribucions professionals que no resultin substancials i/o 
directament relacionades amb el desenvolupament del 
projecte subvencionat. L’entitat beneficiària ha de 
presentar el compte justificatiu juntament amb la memòria 
d’activitats i l’informe final de l’actuació a l’Ajuntament 
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de Figueres abans de quatre mesos després de la signatura 
del conveni. La quantitat mínima a justificar serà el doble 
de la subvenció atorgada en el present conveni per 
l’Ajuntament de Figueres. Setè. Comprovació de les 
justificacions. El centre gestor haurà de comprovar que la 
documentació justificativa es presenti en els terminis 
fixats, l’haurà de verificar formalment i, si escau, haurà 
de requerir al beneficiari que dins del termini de 15 dies 
esmeni els defectes, completi la documentació o ampliï la 
informació. Vuitè. Vigència i pròrroga del conveni. El 
present conveni tindrà vigència des del moment de la seva 
signatura fins quatre mesos després de la seva signatura. 
Novè. 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. Desè. Incompliment i resolució. 
L’incompliment d’alguna de les clàusules d’aquest conveni 
en serà causa de rescissió o denúncia de part. Onzè. 
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 es puguin suscitar 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         Pel Club Excursionista  
                                     Empordanès 
L’Alcaldessa Presidenta              El president 
Marta Felip Torres                   Jaume Sabrià i Serra."  
  
----10. Aportacions i subvencions. S'aprova l'acord de 
col�laboració amb la Fundació Música Solidària per tal 
d’organitzar el concert “El Messies” de Händel. Després de 
llegir-la i debatre-la s’ACORDA, per unanimitat dels 
membres presents amb dret a vot, d’aprovar la proposta 
següent: 

"Aprovació d’un conveni de col�laboració entre 
l’Ajuntament de Figueres i la Fundació Música Solidària per 
a l’organització del concert solidari “El Messies” de 
Händel el diumenge 18 de desembre de 2016 al Teatre El 
Jardí de Figueres. D’acord amb l’informe emès pel cap del 
servei de cultura, la Fundació Música Solidària (NIF 



 46 

G66601634), representada pel Sr. Albert Flotats Crispi (NIF 
XXXXXXXXX), com a gerent de la fundació, va proposar 
l’establiment d’un conveni, seguint el que estableixen amb 
altres ajuntament i institucions, per tal de concretar les 
aportacions de les dues institucions al concert, proposant 
organitzar el concert “El Messies” de, a càrrec del Cor i 
l’Orquestra Unesco de Barcelona, dirigits per Gonçal 
Comellas, en el marc del Cicle de música contra la pobresa 
infantil, en benefici de Càritas Alt Empordà Interior, el 
diumenge 18 de desembre a les 18:00h, a la Sala Gran del 
Teatre el Jardí. El conveni preveu una aportació de 
l’Ajuntament a la Fundació Música Solidària de 7.500 euros, 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
2016.201.33400.48004, Subvencions Associacions Culturals, 
que disposa de crèdit suficient per assumir aquesta 
despesa. El conveni també preveu els compromisos 
d’organització de la Fundació Música Solidària i que els 
ingressos per la venda d’entrades del concert es 
traspassaran a l’entitat Càritas Alt Empordà Interior. En 
l’expedient consta l’informe del cap del servei de cultura 
favorable a la tramitació i aprovació del conveni proposat. 
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. És 
per tot això que 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 l'acord de col�laboració entre entre Fundació 
Música Solidària,  NIF 39156319S, i l’Ajuntament de 
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Figueres Figueres per tal d’organitzar el concert “El 
Messies” de Händel, a càrrec del Cor i  l’Orquestra Unesco 
de Barcelona, dirigits per Gonçal Comellas, en el marc del 
Cicle de música contra la pobresa infantil, en benefici de 
Càritas Alt Empordà Interior, segons el text que s’adjunta 
a aquest acord. 2n.- Autoritzar la despesa set mil cinc-
cents Euros (7.500,00 euros) amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 2016.201.33400.48004, Subvencions 
Associacions Culturals. El pagament s’ordenarà un cop 
l’entitat hagi presentat el compte justificatiu que 
inclourà la següent documentació: - Memòria justificativa 
de les activitats realitzades en compliment de la subvenció 
concedida. - Relació classificada de les despeses 
efectuades, amb identificació del proveïdor, número de 
document, import, concepte i data d’emissió de la factura. 
- Factures originals, fotocòpies compulsades o documents de 
valor probatori equivalent que constin en la relació a la 
qual es fa referència al paràgraf anterior. - Detall del 
finançament final de les despeses del concepte 
subvencionat, amb indicació de la procedència dels 
ingressos i subvencions. 4t.- Notificar els presents acords 
als interessats. 5è.- Autoritzar a l’Alcaldia Presidència 
perquè realitzi tants actes i gestions com calguin per a 
l’execució dels acords anteriors. Annex “CONVENI DE 
COL�LABORACIÓ ENTRE LA FUNDACIÓ MÚSICA SOLIDÀRIA I 
L’AJUNTAMENT DE FIGUERES PER ORGANITZAR EL CONCERT “EL 
MESSIES” DE HÄNDEL  AMB EL COR I L’ORQUESTRA UNESCO DE 
BARCELONA, DIRIGITS PER GONÇAL COMELLAS. ENTITATS QUE 
INTERVENEN. FUNDACIÓ MÚSICA SOLIDÀRIA (NIF G66601634), 
representada pel Sr. Albert Flotats Crispi (NIF XXXXXXXXX), 
com a gerent de la fundació. De l’altra, l’AJUNTAMENT de 
FIGUERES, representat per Marta Felip Torres, amb DNI 
XXXXXXXXXX, alcaldessa de l’Ajuntament de Figueres, amb 
domicili a la Plaça de l’Ajuntament número 12, 17600 
Figueres i NIF P-1707200J. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ.  
Primer.- Que la Fundació Música Solidària, com a promotora 
de concerts, organitza el Cicle de Música contra la pobresa 
infantil, i proposa la incorporació d’un dels concerts 
solidaris del cicle a la programació del Teatre el Jardí. 
Segon.- Que l’Ajuntament de Figueres està interessat en 
incorporar aquest tipus d’actuacions solidàries a la seva 
programació. Tercer.- En aquest sentit, es planteja la 
necessitat d’establir un acord de cooperació entre ambdues 
institucions per tal de fixar les condicions d’organització 
del concert programat. Per tot això, ambdues parts, de comú 
acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, 
formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents: 
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PACTES. Primer.- Objecte i contingut. L’objecte d’aquest 
conveni és establir la col�laboració entre la Fundació 
Música Solidària i l’Ajuntament de Figueres per tal 
d’organitzar el concert “El Messies” de Händel, a càrrec 
del Cor i  l’Orquestra Unesco de Barcelona, dirigits per 
Gonçal Comellas, en el marc del Cicle de música contra la 
pobresa infantil, en benefici de Càritas Alt Empordà 
Interior. Segon.- Dates del concert. El concert es durà a 
terme el diumenge 18 de desembre a les 18:00h, a la Sala 
Gran del Teatre el Jardí, en el marc de la programació 
cultural de tardor i hivern de  2016. Tercer.- Compromisos 
de la Fundació Música solidària. La Fundació Música 
Solidària es compromet a: Assumir tota la gestió artística 
del concert: contracte amb l’Orquestra Unesco de Barcelona, 
contracte amb el director Gonçal Comellas, els solistes i 
el repertori escollit perquè aquests puguin actuar al 
Teatre el Jardí. Assumir totes les obligacions i 
responsabilitats que, com a promotor del concert, se’n 
deriven de l’execució del mateix. Assumir la liquidació de 
l’acord de col�laboració tancat amb Càritas de Catalunya. 
Assumir la liquidació amb l’SGAE. Utilitzar el seu TPV per 
a la venda d’entrades. Oferir 10 invitacions a l’Ajuntament 
de Figueres. En el cas que aquestes entrades no s’utilitzin 
es posaran a la venda. Incorporar en tota la informació 
promocional del concert els logotips corresponents de les 
dues institucions: Fundació Música Solidària, Ajuntament de 
Figueres. Quart.- Compromisos de l’Ajuntament de Figueres. 
L’Ajuntament de Figueres es compromet a: Assumir les 
despeses tècniques, de material i de personal que se’n 
derivin: tècnic d’escenari, personal de taquilles, portes i 
sala. Incorporar el concert a la programació del Teatre el 
Jardí, i utilitzar els mateixos mitjans de comunicació i 
difusió que la resta de programació. Vendre les entrades 
del concert a través dels seus canals de venda d’entrades: 
www.figueresaescena.com, i a les taquilles del Teatre el 
Jardí. Incorporar en tota la informació promocional del 
concert els logotips corresponents de les dues 
institucions: Fundació Música Solidària i Ajuntament de 
Figueres. A l’aportació de SET MIL CINC-CENTS euros 
(7.500,00 euros) a Fundació Música Solidària com a 
col�laboració en la realització de l’acte. D’acord amb el 
pressupost de desepeses presentat, 12.440,30 euros, la 
subvenció atorgada representa el 60,2% del cost total  El 
pagament es portarà a terme quan l’entitat  presenti la 
documentació justificativa amb la memòria de l’activitat i 
la relació i les factures de les despeses d’organització. 
Cinquè.- Compte justificatiu. Es consideren despeses 
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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. La 
documentació a presentar és la següent: Memòria 
justificativa de l’activitat, signada pel representant 
legal de l’entitat, que acrediti que s’ha dut a terme 
l’activitat prevista. Compte justificatiu, signat pel 
representant legal de l’entitat, que inclourà: - Relació 
classificada de les despeses efectuades, amb identificació 
del proveïdor, número de document, import, concepte i data 
d’emissió de la factura. - Factures originals, fotocòpies 
compulsades o documents de valor probatori equivalent que 
constin en la relació a la qual es fa referència al 
paràgraf anterior. - Detall del finançament final de les 
despeses del concepte subvencionat, amb indicació de la 
procedència dels ingressos i subvencions. Sisè.- Vigència 
del conveni. Aquest serà vigent única i exclusivament per 
el concert programat per el dia 18 de desembre de 2016. 
Setè.- Causes d’extinció. Aquest conveni es podrà extingir 
per les causes següents: a) Per la realització del seu 
objecte o expiració del seu termini. b) Per resolució. c) 
Per avinença de les parts signatàries. d) Per les causes 
susceptibles de determinar la resolució dels contractes 
administratius. Vuitè.- Modificacions. Perquè tingui 
validesa, qualsevol modificació que alteri el contingut 
d’aquest conveni haurà d’ésser expressada de mutu acord per 
ambdues parts, en un document que s’adjuntarà al conveni i 
en formarà part a tots els efectes. Novè.- Resolució de 
conflictes. Per discrepàncies en l’execució o interpretació 
d’aquest conveni, les parts es comprometen a resoldre-les 
mitjançant els principis de col�laboració i bona fe. No 
obstant, en cas de discrepància irresoluble, les dues parts 
accepten la jurisdicció dels jutjats i tribunals de l’ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu de la ciutat de 
Girona. Desè.- Règim jurídic. 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 i la resta de normativa 
d’aplicació. I, en prova de conformitat, les persones que 
l’atorguen signen aquest document per duplicat en el lloc i 
la data que s’assenyalen. 
Sr. Albert Flotats Crispi      Sra.  Marta Felip Torres 
Gerent de la Fundació Música     Alcaldessa de l’Ajuntament 
Solidària                        de Figueres.” 
      



 50 

----11. Aportacions i subvencions. S'aprova l'acord de 
col�laboració amb la Casa Cultural de Andalucía de l’Alt 
Empordà pel finançament de les activitats del “Festival de 
Otoño”. Després de llegir-la i debatre-la s’ACORDA, per 
unanimitat dels membres presents amb dret a vot, d’aprovar 
la proposta següent: 

"Es proposa l’aprovació d’un conveni de col�laboració 
entre l’Ajuntament de Figueres i la Casa Cultural de 
Andalucía pel finançament de les activitats del “Festival 
de Otoño”. D’acord amb l’informe emès pel cap del servei de 
cultura, l’entitat Casa Cultural de Andalucía, amb NIF 
G17274952 va entrar al registre de l’Ajuntament dues 
sol�licituds de subvenció: en data 11 de novembre de 2016 i 
amb registre general d’entrada es va sol�licitar una ajuda 
econòmica pels actes culturals del Festival de Otoño del 19 
de novembre; i en data 23 de novembre de 2016 i amb 
registre general d’entrada 23872, sol�licitant l’ajuda per 
l’acte del 19 de novembre i adjuntant dues factures de 
despeses de l’activitat que sumen un total de 877’04 euros. 
La regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Figueres 
considera interessant que la Casa Cultural de Andalucía 
mantingui les activitats de promoció de la cultura popular 
andalusa i per tant proposa una col�laboració amb el 
finançament de les activitats de cultura popular de 
l’entitat atorgant una ajuda de 500 euros per tal que 
l’entitat pugui mantenir aquest funcionament mitjançant 
l’aprovació d’un conveni. El pressupost municipal disposa 
de la partida pressupostària de Subvencions a les 
Associacions Culturals,codi, que disposa de crèdit 
suficient per assumir els 500 euros de la subvenció 
proposada. El conveni preveu una aportació de l’Ajuntament 
a l’entitat de 500 euros, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 2016.201.33400.48004, que disposa de crèdit 
suficient per assumir aquesta despesa. En l’expedient 
consta l’informe del cap del servei de cultura favorable a 
la tramitació i aprovació del conveni proposat. 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 
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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. És per tot això que 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 l'acord de col�laboració entre entre 
Casa Cultural de Andalucía de l’Alt Empordà, (NIF 
G17274952) i l’Ajuntament de Figueres pel finançament de 
les activitats del “Festival de Otoño”, segons el text que 
s’adjunta a aquest acord. 2n.- Autoritzar la despesa  cinc-
cents Euros (500,00 euros) amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 2016.201.33400.48004. El pagament s’ordenarà 
un cop l’entitat hagi presentat el compte justificatiu que 
inclourà la següent documentació: - Memòria justificativa 
de les activitats realitzades en compliment de la subvenció 
concedida. - Relació classificada de les despeses 
efectuades, amb identificació del proveïdor, número de 
document, import, concepte i data d’emissió de la factura. 
- Factures originals, fotocòpies compulsades o documents de 
valor probatori equivalent que constin en la relació a la 
qual es fa referència al paràgraf anterior. - Detall del 
finançament final de les despeses del concepte 
subvencionat, amb indicació de la procedència dels 
ingressos i subvencions. 3r.- Notificar els presents acords 
als interessats. 4t.- Autoritzar a l’Alcaldia Presidència 
perquè realitzi tants actes i gestions com calguin per a 
l’execució dels acords anteriors. Annex. “CONVENI DE 
COL�LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE FIGUERES I LA CASA 
CULTURAL DE ANDALUCÍA DE L’ALT EMPORDÀ PEL FINANÇAMENT DE 
LES ACTIVITATS DEL “FESTIVAL DE OTOÑO”. REUNITS. D’una 
part, l’Il�lustríssima senyora Marta Felip Torres, amb DNI 
XXXXXXXXXX, 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, el senyor 
Antonio de la Torre Mendoza, amb DNI XXXXXXXXX, president 
de l’entitat Casa Cultural de Andalucía de l’Alt Empordà 
(NIF G17274952), amb seu social al Centre Cultural Molí de 
l’Anguila, al carrer Via Làctia, s.n. de Figueres. ACTUEN.  
La primera, en nom i representació de l’Ajuntament de 
Figueres, en virtut de les facultats atribuïdes per 
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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. I, el segon, en nom i 
representació de la Casa Cultural de Andalucía,  Ambdues 
parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària 
per a aquest acte i. MANIFESTEN. I. Que l’Ajuntament de 
Figueres en el marc de les competències en matèria de 
cultura i educació dona suport a les activitats culturals i 
formatives que s’organitzen a la ciutat de Figueres, 
especialment des de l’associacionisme, especialment en 
l’àmbit de la cultura popular i tradicional. II. Que 
l’entitat Casa Cultural de Andalucía, organitza diferents 
activitats de foment i divulgació de la cultura popular i 
tradicional d’Andalusia, entre elles el Festival de Otoño. 
III. Que la Casa Cultural de Andalucía  va organitzar 
l’edició de 2016 del Festival de Otoño el dia 19 de 
novembre amb actuacions de música i ball tradicional i 
ofrenes florals a la seu de l’entitat. IV. Que mitjançant 
instàncies amb registre general d’entrada 22939, de 11 de 
novembre, i 23872, de 23 de novembre, la Casa Cultural de 
Andalucía ha sol�licitat una subvenció a l’Ajuntament de 
Figueres per tal de finançar la programació de l’edició 
2016 de les activitats de l’entitat. PACTES. Primer. 
Objecte. L’objecte d’aquest conveni és establir el marc de 
col�laboració entre l’Ajuntament de Figueres i la Casa 
Cultural de Andalucía per al finançament de les activitats 
de cultura popular i tradicional andalusa que organitza 
l’entitat. Segon. Compromisos de la Casa Cultura de 
Andalucía. Programar, organitzar i gestionar tan 
artísticament com funcionalment activitats de cultura 
popular i tradicional andalusa, efectuar la gestió 
econòmica de les activitats i aconseguir altres vies de 
finançament i esponsorització. Fer constar la col�laboració 
de l’Ajuntament de Figueres, amb l’anagrama corresponent, 
com a ens col�laborador en tot acte de publicitat, 
informació o difusió de la Mostra i de les activitats de 
l’entitat. Tercer. Compromisos de l’Ajuntament de Figueres 
Col�laborar amb la cessió dels espais necessaris, en aquest 
cas el Molí de l’Anguila, tal com està regulat en el 
conveni d’usos de l’espai ja establert entre l’entitat i 
l’Ajuntament. Col�laborar amb la difusió de les activitats 
de l’entitat  mitjançant els recursos municipals: web, 
difusió als mitjans de comunicació, xarxes socials. 
Subvencionar a la Casa Cultural de Andalucía, per les 
activitats de l’any 2016, amb aportació de 500 euros,  amb 
càrrec a la  partida  pressupostària Subvencions 
Associacions Cultural, codi 2016.201.33400.48004, d’acord 
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amb les despeses presentades per l’entitat que sumen 877’04 
euros.  Quart. Quantia de la subvenció i forma de pagament 
dels 500 €. L’Ajuntament de Figueres participarà amb una 
aportació econòmica que es concreta en la quantitat de 500 
euros per al finançament de les activitats  de 2016 de la 
Casa Cultural de Andalucía. El pagament de la subvenció es 
farà quan se signi el conveni, considerant que l’entitat ha   
presentat les factures que justifiquen l’activitat, així 
com una instància sol�licitant el pagament. Cinquè. 
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. Sisè. Forma i 
termini de justificació. La documentació a presentar és la 
següent: Memòria justificativa de l’activitat, signada pel 
representant legal de la  Casa Cultural de Andalucía , que 
acrediti que s’ha dut a terme l’activitat prevista. En 
aquest informe s’hi ha d’incorporar la relació d’activitats 
desenvolupades, els resultats obtinguts i l’impacte 
assolit. Compte justificatiu, signat pel representant legal 
de la Casa Cultural de Andalucía. - Factures originals, 
fotocòpies compulsades o documents de valor probatori 
equivalent que constin en la relació a la qual es fa 
referència al paràgraf anterior. - Detall del finançament 
final de les despeses del concepte subvencionat, amb 
indicació de la procedència dels ingressos i subvencions. 
Les despeses de personal propi s’acreditaran mitjançant un 
certificat signat i segellat pel representant legal de 
l’entitat, on figuri la relació del personal, el període, 
les funcions i el percentatge de dedicació al projecte 
subvencionat de cadascun d’ells; aquesta relació haurà 
d’anar acompanyada dels corresponents justificants 
originals que avalin el contingut del certificat. Resten 
exclosos els salaris i les retribucions professionals que 
no resultin substancials i/o directament relacionades amb 
el desenvolupament del projecte subvencionat. L’entitat 
beneficiària ha de presentar el compte justificatiu 
juntament amb la memòria d’activitats i l’informe final de 
l’actuació a l’Ajuntament de Figueres abans de quatre mesos 
després de la signatura del conveni. La quantitat mínima a 
justificar serà el doble de la subvenció atorgada en el 
present conveni per l’Ajuntament de Figueres. Setè. 
Comprovació de les justificacions. El centre gestor haurà 
de comprovar que la documentació justificativa es presenti 
en els terminis fixats, l’haurà de verificar formalment i, 
si escau, haurà de requerir al beneficiari que dins del 



 54 

termini de 15 dies esmeni els defectes, completi la 
documentació o ampliï la informació. Vuitè. Vigència i 
pròrroga del conveni. El present conveni tindrà vigència 
des del moment de la seva signatura fins quatre mesos 
després de la seva signatura. Novè. 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. Desè. Incompliment i resolució. L’incompliment 
d’alguna de les clàusules d’aquest conveni en serà causa de 
rescissió o denúncia de part. Onzè. 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 es puguin suscitar 
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  la  Casa  Cultural  de  
                                Andalucía 
L’Alcaldessa Presidenta         El president  
Marta Felip Torres             Antonio De la Torre Mendoza” 
 
12. Ensenyament. S'aprova un conveni amb UNICEF Comité 
Español de reconeixement de Figueres com a ciutat amiga de 
la infància. Després de llegir-la i debatre-la s’ACORDA, 
per unanimitat dels membres presents amb dret a vot, 
d’aprovar la proposta següent: 

"L’Ajuntament de Figueres va sol.licitar a la UNICEF 
Comité Español  iniciar els tràmits per a l’obtenció del 
Segell de Reconeixement Ciutat Amiga de la Infància , així 
com el posterior suport i col.laboració per al 
desenvolupament, la millora contínua i la innovació en 
polítiques d’infància i adolescència en la nostra ciutat. 
Es va ratificar en el Ple de l’Ajuntament , en sessió de 
data 7 d’abril de 2016. En data 18 d’octubre de 2016 la 
UNICEF va enviar per correu electrònic l’Informe tècnic 
d’avaluació i va comunicar que la Secretaria Permanent, 
reunida el 13 d’octubre de 2016, va acordar galardonar 
l’Ajuntament de Figueres amb el Segell de Reconeixement de 
Ciutat Amiga de la Infància.L’Alcaldessa i la Regidora 
d’Educació, Infància i Joventut van recollir el guardó a 
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Santander el dia 15 de novembre. La UNICEF ha enviat un 
document anomenat Conveni entre l’ajuntament de figueres i 
unicef:  reconeixement de Figueres com a Ciutat amiga de la 
infància. La signatura d’aquest conveni no comporta cap 
despesa per a l’Ajuntament de Figueres. En l’expedient 
consta informe de la Cap de Secció d’Educació favorable a 
l’aprovació d’aquest conveni. En l’expedient consten 
l’informe de la cap del servei d’educació i de la tècnic 
d’administració general. 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 col�laboració 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. 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 la UNICEF 
Comité Español  i l’Ajuntament de Figueres segons el text 
que es transcriu literalment com l’annex dels presents 
acords. 2n- Notificar els presents acords als interessats. 
3r.- Autoritzar a l’Alcaldia Presidència perquè realitzi 
tants actes i gestions com calguin per a l’execució dels 
acords anteriors. Annex. “CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
FIGUERES I UNICEF:  RECONEIXEMENT DE FIGUERES COM A CIUTAT 
AMIGA DE LA INFÀNCIA. Figueres........................  de 
2016.  REUNITS. D’una part, la senyora Marta Felip i 
Torres, Alcaldessa de l’Ajuntament de Figueres, amb DNI  
XXXXXXXXX que actua en representació de l’Ajuntament de 
Figueres amb domicili a la Plaça de l’Ajuntament i NIF, P-
1707200J, que actua 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. I d’una altra, la Sra. Anna Folch 
i Filella, Presidenta d’UNICEF Comitè Catalunya, amb DNI 
XXXXXXXXXX en representació de l’entitat d’UNICEF Comité 
Español, amb NIF G-84451087, que actua en nom i 
representació d’aquesta entitat. Ambdues parts, en 
l’exercici de les funcions que els han estat legalment 
atribuïdes, reconeixent recíprocament la capacitat legal 
necessària per subscriure aquest document, MANIFESTEN. Que 
d’acord amb la documentació presentada per l’Ajuntament de 
Figueres i d’acord amb els requisits previstos a la 
convocatòria de Reconeixement de “Ciutats Amigues de la 
Infància” de l’any 2016, UNICEF Comité Español ha decidit 
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reconèixer a Figueres com  Ciutat Amiga de la Infància, 
reconeixement que és acceptat i assumit per Anna Folch 
Filella. Que, en conseqüència,  és voluntat d’ambdues parts 
recollir per escrit els compromisos adquirits, per la qual 
cosa, ACORDEN.  Que l’Ajuntament de Figueres podrà fer ús 
públic del Segell de Reconeixement Ciutat Amiga de la 
Infància per tal d’informar, sensibilitzar i dinamitzar a 
la ciutadania, promoure la participació infantil, actuar a 
favor de la infància en tots els àmbits possibles conforme 
a les seves competències i prestigiar la seva activitat 
institucional. Que el present conveni ratifica el 
reconeixement atorgat al ’Ajuntament de Figueres com a 
Ciutat Amiga de la Infància i entra en vigor el dia de la 
seva signatura. La seva vigència s’estendrà   des de la 
data de la signatura del Conveni i durant quatre anys, 
sense perjudici de la facultat de qualsevol de les parts a 
promoure la seva finalització de forma unilateral en 
qualsevol moment, informant dels motius d’aquesta decisió.  
Que dos anys després de la signatura del Conveni, 
l’Ajuntament de Figueres es compromet a elaborar i 
presentar un informe intermedi, en el format establert per 
UNICEF Comité Español, en compliment del que disposa el 
procediment del Programa que l’Ajuntament de Figueres 
declara conèixer. Que l’Ajuntament de Figueres  i UNICEF 
Comité Español es comprometen a mantenir canals   
d’informació, diàleg i col�laboració eficaços, als efectes 
de desenvolupar, millorar de forma contínua i innovar en 
les polítiques locals d’infància i adolescència. Que 
l’ajuntament de Figueres col�laborarà en les campanyes de 
sensibilització i donarà suport  en les situacions 
d’emergència que realitzi UNICEF Comité Español. UNICEF 
Comité Español es compromet a informar l’Ajuntament de 
Figueres de totes les accions que es realitzin en el marc 
del Programa Ciutats Amigues de la Infància. Que 
l’Ajuntament de Figueres promourà en el seu municipi i en 
tots els centres educatius la celebració del Dia Universal 
de la Infància (20-N) i donarà visibilitat a aquesta data 
en l’agenda local. Que l’Ajuntament de Figueres incentivarà 
el registre dels centres educatius al programa educatiu 
d’UNICEF Comité Español a través de la seva pàgina web 
(www.unicef.es/educa) on  es tindrà accés de forma gratuïta 
a materials, recursos, serveis i propostes educatives sobre 
els drets d’infància. Que en la seva promoció de la 
participació infantil, l’Ajuntament de Figueres promourà la 
connexió entre municipi, centres educatius i altres 
associacions per desenvolupar el concepte de Ciutadania 
Global, formació des del programa Ciutats Amigues de la 
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Infància i Educació  en Drets de la Infància. Que 
l’Ajuntament de Figueres es compromet a adherir-se a la 
iniciativa del Pacte d’Estat per la infància, impulsada per 
UNICEF, promovent la proposta en els diferents espais amb 
la finalitat d’incrementar les adhesions d’altres 
administracions i entitats, com també a realitzar tots els 
esforços possibles per promoure els programes d’acció per i 
amb infància i les famílies,  fent especial atenció als 
col�lectius més vulnerables i en situació de risc 
d’exclusió social. Que el Segell de Reconeixement podrà ser 
retirat a un govern local si existeix evidència, globalment 
considerada,  que la seva política d’actuació en matèria 
d’infància entre en oberta i reiterada contradicció amb la 
Convenció sobre els Drets de l’Infant o amb el present 
conveni. I, en prova de conformitat, les parts signen el 
present document per triplicat i a un únic efecte, al lloc 
i data indicats a l’encapçalament. 
Anna Folch i Filella                 Marta Felip i Torres 
Presidenta d’UNICEF             Alcaldessa de l’Ajuntament 
Comitè Catalunya                de Figueres  
En nom i representació” 
d’UNICEF Comité Español. 
 
----13. Aportacions i subvencions. S'aprova un acord de 
col�laboració amb l'Associació ConArte Internacional per al 
projecte "Planters". Després de llegir-la i debatre-la 
s’ACORDA, per unanimitat dels membres presents amb dret a 
vot, d’aprovar la proposta següent: 

"Es proposa l’aprovació d’un conveni regulador d’una 
subvenció directa entre l’Ajuntament de Figueres i 
l’Associació ConArte Internacional per a la implementació a 
Figueres del projecte Planters pel períde setembre-desembre 
2016. En data 26 de gener de 2015 la Junta de Govern Local, 
per delegació de l’Alcaldia, va aprovar un conveni de 
col�laboració entre ConArte Internacional i l’Ajuntament de 
Figueres per a la realització del projecte “Planters” amb 
vigència fins a la finalització del curs escolar. En data 3 
de setembre de 2015 el ple municipal va aprovar un segon 
conveni de col�laboració entre ConArte Internacional i 
l’Ajuntament de Figueres per a la realització del projecte 
“Planters” durant el curs 2015-2016 en els mateixos termes 
que l’anterior. El servei d’Educació  valora la 
conveniència de mantenir la col�laboració amb l’entitat per 
a donar continuïtat al projecte, per això es proposa la 
signatura d’un nou conveni de col�laboració  pels mesos de 
setembre a desembre de 2016. El conveni suposa l’atorgament  
d’una subvenció directa de 12.856,76 euros pel 
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desenvolupament del projecte Planters a les escoles Anicet 
de Pagès i Pous i Pagès. Aquesta subvenció anirà amb càrrec 
a la partida pressupostària 2016 202 3260048007 subvenció 
projecte educatiu ConArte. La durada del conveni 
s’estableix fins a 31 de desembre de 2016. En l’expedient 
consta l’informe de la cap del servei d’educació en el qual 
manifesta la conveniència d’aprovar el conveni proposat i 
assenyala la necessitat que el percentatge de l’activitat 
subvencionada suposa quasi el 100% del pressupost de 
despeses presentat per l’entitat atesa la importància que 
el projecte té a efectes de la integració social a través 
de l’aprenentatge musical dels infants. 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. 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: 1.- Aprovar l'acord de col�laboració entre 
entre l'Associació ConArte Internacional, amb NIF 
G55189260, i l’Ajuntament de Figueres per al projecte 
"Planters",  segons el text que s’adjunta a aquest acord. 
2n.- Autoritzar la despesa dotze mil vuit-cents cinquanta-
sis euros (12.856,00 Euros) amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 2016 202 32600 48007 subvenció projecte 
educatiu ConArte. El pagament s’ordenarà un cop l’entitat 
hagi presentat el compte justificatiu que inclourà la 
següent documentació: - Memòria justificativa de les 
activitats realitzades en compliment de la subvenció 
concedida. - Relació classificada de les despeses 
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efectuades, amb identificació del proveïdor, número de 
document, import, concepte i data d’emissió de les 
factures, pel doble de la quantitat atorgada. - Factures 
originals, fotocòpies compulsades o documents de valor 
probatori equivalent que constin en la relació a la qual es 
fa referència al paràgraf anterior. 4t.- Notificar els 
presents acords als interessats. 5è.- Autoritzar a 
l’Alcaldia Presidència perquè realitzi tants actes i 
gestions com calguin per a l’execució dels acords 
anteriors. Annex. CONVENI PER REGULAR UNA SUBVENCIÓ DIRECTA 
A L’ASSOCIACIÓ CONARTE INTERNACIONAL PEL PROJECTE 
“PLANTERS”. Figueres,        de                     de  
2016.   R E U N I T S. D’una banda, l’il�lustríssima Sra. 
Marta Felip Torres, en la seva condició d’Alcaldessa-
Presidenta de l’AJUNTAMENT DE FIGUERES, de conformitat amb 
l’article 53.1.a 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, amb domicili 
fiscal Plaça de l’Ajuntament número 12 de Figueres, i NIF P 
1707200J. De l’altra, la Sra. Gemma Carbó Ribugent, en la 
seva condició de Presidenta de l’Associació ConArte 
Internacional, amb domicili fiscal a Barri Puig Roig, núm. 
31. Mas Pou de Ses Garites – Els Masos de Pals. 17256 Pals 
(Girona) i NIF G55189260. Els reunits, en la condició que 
ostenten, M A N I F E S T E N. Primer. Que ConArte 
Internacional es constitueix a Girona el desembre de 2013, 
fruit de la cooperació establerta des de la càtedra UNESCO 
de Polítiques Culturals i Cooperació, de la Universitat de 
Girona amb el Consorci Internacional Art i Escola de Mèxic.  
Segon.  Que ConArte Internacional, amb el suport dels 
Festivals de Teatre Temporada Alta i de Música de 
Torroella, de la Fundació Daniel i Nina Carasso va 
començar, el setembre de 2014 a desenvolupar els projectes 
d’educació artística “Planters” amb els següents objectius: 
Implementar  i evaluar projectes pedagògics artístics 
bianuals en 3 escoles i 3 IES de Salt i Torroella-
L’Estartit, establint partenariats actius amb els Festivals 
de Teatre Temporada Alta i Festival de Música de Torroella 
de Montgrí. Promoure la innovació educativa a través dels 
Partenariats ConArte entesos com a projectes pilot que 
afavoreixen la vinculació entre educació i arts  
extrapolables a altres centres del territori o a realitats 
comunitàries. Aconseguir una millora del clima escolar i un 
augment de les capacitats d’aprenentatge en els 
beneficiaris del projecte pertanyents als centres educatius 
participants. Posar en marxa processos de formació de 
formadors (artistes i educadors) en l’àmbit de les 
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capacitats educatives de les arts. Coordinar i dissenyar 
l’estratègia i el treball pedagògic basat en la presència 
regular d’artistes en els centres educatius al llarg de dos 
anys juntament amb el professorat d’aquests centres i les 
produccions artístiques resultants. Impulsar activitats 
puntuals en els centres educatius vinculats als Festivals i 
dirigides a i amb la participació de les comunitats 
educatives. Incrementar el públic jove en els festivals de 
teatre de Girona i de música de Torroella de Montgrí. 
Analitzar l’impacte en el procés establert considerant 
indicadors ex – ante, durant i ex – post i realitzant un 
estudi d’impacte. Gestionar el coneixement adquirit i 
sistematitzar les pràctiques per a garantitzar la 
transferència dels aprenentatges. Tercer. Que el projecte 
Planters per a les escoles de Figueres, on hi consten els 
objectius, metodologia, recursos i pressupost de 
l’activitat a realitzar, s’adjunta com annex a aquest 
conveni. Quart. Que el Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya, a través de la seva delegació 
territorial a Girona, recolza el desenvolupaments dels 
projectes “Planters” d’educació artística a les escoles 
públiques de les comarques gironines. Aquest conveni s’està 
tramitant. Cinquè. Que l’Ajuntament de Figueres, en el marc 
del Pla Educatiu d’Entorn i a través de la regidoria 
d’educació, veu amb interés la implementació de projectes 
Planters a les escoles Pous i Pagès i Anicet de Pagès de 
Figueres. D’acord amb aquests antecedents i a fi de 
garantir el desenvolupament de la col�laboració entre 
ambdues parts, aquestes subscriuen aquest conveni amb 
subjecció a les següents: C L À U S U L E S. Primera. 
Objecte del conveni. És objecte d’aquest conveni la 
col�laboració de l’AJUNTAMENT DE FIGUERES amb l’ ASSOCIACIÓ 
CONARTE INTERNACIONAL per l’organització i desenvolupament 
del projecte “Planters” a dos centres educatius de 
Figueres: Escola Pous i Pagès i Escola Anicet de Pagès. 
Segona. Termini i vigència. El termini d’aquest conveni 
s’estableix a partir de la data de la seva signatura i fins 
el 31 de desembre de 2016. Tercera. Compromisos de ConArte 
Internacional. Desenvolupar totes les accions que es 
preveuen en el projecte “Planters”, d’acord amb les 
condicions i terminis establerts en el projecte que 
s’adjunta a aquest conveni com a annex. En aquest sentit, 
caldrà que tot el personal implicat en la realització del 
projecte compleixi les condicions que marca la normativa 
vigent en matèria laboral i que estiguin al corrent en 
matèria tributària. Crear un fitxer de recollida de les 
dades personals dels nens/nenes que participin en el 
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projecte i facilitar-lo a l’Ajuntament de Figueres a 
efectes del que preveu la Llei Orgànica 15/1999 de 
protecció de dades (article 20, creació fitxers). Així 
mateix, caldrà autorització paterna en el cas dels menors. 
Establir reunions de seguiment amb l’equip tècnic de l’Àrea 
d’Educació i Cultura, així com amb els educadors que 
col�laboraran en el desenvolupament del projecte. Disposar 
d’una pòlissa de responsabilitat civil actualitzada, que es 
lliurarà a l’Àrea de Serveis a les Persones de l’Ajuntament 
(rebut d’actualització de pagament), que cobreixi les 
activitats conveniades en aquest document. En cas que 
ConArte Internacional disposi d’imatges o fotografies de la 
seva propietat, obtingudes en el desenvolupament d’aquest 
projecte, i que tinguin un interès especial per a fins 
únicament de divulgació o investigació, aquesta cedirà 
gratuïtament a l’Ajuntament de Figueres el dret de 
reproducció d’aquestes imatges o fotografies, d’acord amb 
el que estableix l’article 18 de la Llei de Propietat 
Intel�lectual i prèvia consulta. No obstant això, ConArte 
serà sempre titular dels drets de propietat intel�lectual.  
Tenir en compte, per la correcta difusió a la ciutat, 
incloure l’anagrama de l’Ajuntament de Figueres. Caldrà fer 
constar en el material gràfic o de qualsevol altre mitjà de 
difusió de l’esmentat projecte la següent inscripció, ben 
visible: “En conveni amb l’Ajuntament de Figueres”. En el 
cas que alguna altra administració col�labori en aquestes 
activitats subvencionades per l’Ajuntament de Figeures, el 
seu anagrama només hi constarà quan la quantitat econòmica 
aportada sigui igual o més gran que la de l’Ajuntament de 
Figueres. Quarta. Compromisos de l’Ajuntament de Figueres 
Aprovar l’ajut econòmic de 12.856,00 euros per a l’execució 
del projecte “Planters” a Figueres durant el mesos de 
setembre a desembre de 2016. Aquesta quantitat anirà 
destinada als següents conceptes i activitats: Honoraris 
professionals per a la coordinació, elaboració i 
desenvolupament del projecte. Desplaçaments, dietes i 
transport. Fer efectiu l’import de la subvenció 100% al 
finalitzar l’activitat, prèvia presentació de la 
documentació justificativa, d’acord amb allò establert a la 
clàusula cinquena. La partida pressupostària d’on s’ha de 
contreure és la 2016 202 32600 48007 subvenció projecte 
educatiu CONARTE. Cinquena. Presentació de la documentació 
justificativa.  D’acord amb el que s’estableix al Decret 
179/1995, de 13 de juny, Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals de Catalunya, el beneficiari de la 
subvenció haurà de justificar la subvenció rebuda, amb la 
següent documentació: - Memòria del projecte subvencionat 
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amb inclusió d’un informe sobre els objectius assolits, 
grau de participació, etc, així com exemplars de tot el 
material gràfic (tríptics, cartells, etc.) que s’editin. - 
Presentació de les factures originals, fotocòpies 
compulsades o documents de valor probatori equivalent de 
les despeses realitzades, per un import total a l’activitat 
subvencionada i informe del resum de les despeses i 
ingressos globals. - La justificació del projecte realitzat 
objecte de l’ajuda econòmica relativa a aquest conveni de 
col�laboració haurà de guardar relació directa amb aquest.  
- No s’acceptaran factures que siguin emeses per: -  
Membres de la Junta de govern de l’associació. - Ni les que 
emetin els que tinguin grau de parentiu per consanguinitat, 
cònjuges o persones amb qui es mantingui relació de 
convivència anàloga o afinitat de segon grau amb els 
representants/apoderats d’aquesta, per la prestació de 
serveis a la pròpia associació subvencionada, en virtut 
dels principis de deontologia professional. 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. En cap cas el 
cost de l’adquisició de les despeses subvencionables pot 
ser superior al valor normal del mercat. Aquesta 
justificació s’haurà de presentar tres mesos després que 
s’hagi conclòs l’activitat. Es considera despesa 
subvencionable la despesa realitzada entre la data d’inci 
de l’activitat i abans de la finalització del període de 
justificació establert. El centre gestor haurà de comprovar 
que la documentació justificativa es presenti en els 
terminis fixats, l’haurà de verificar formalment i, si 
escau, haurà de requerir al beneficiari que dins del 
termini de 15 dies esmeni els defectes, completi la 
documentació o ampliï la informació. En cas d’anul�lació, 
revocació o revisió de la subvenció, quan a causa d’un 
d’aquests supòsits l’import de la subvenció definitiva 
sigui inferior a l’import pagat, el perceptor estarà 
obligat a reintegrar-ne l’excés. Així mateix, seran motius 
de reintegrament: el fet d’haver percebut la subvenció 
falsejant les condicions exigides o amagant les qua 
haguessin impedit la seva concessió; l’incompliment total o 
parcial de l’objectiu de l’activitat o del projecte; 
l’incompliment de l’obligació a justificar en els terminis 
establerts; la resistència o obstrucció de les actuacions 
de comprovació i de control financer; així com la resta de 
supòsits previstos en la normativa de la Llei General de 
Subvencions (Llei 38/2003, de 17 de novembre). Sisena. 
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Causes de resolució del conveni.  Seran causes de resolució 
del conveni: - Mutu acord de les parts, que es manifestarà 
per escrit. - Denúncia d’una de les parts, amb un preavís 
en cap cas inferior a 3 mesos. - L’incompliment manifest de 
les seves clàusules. - La impossibilitat manifesta, legal o 
material, de dur a terme el compliment de les seves 
previsions. - Les generals establertes en la legislació 
vigent. Setena. Règim jurídic i resolució de litigis. 1.- 
Aquest conveni tè caràcter administratiu. Atesa la seva 
naturalesa subvencional el seu règim jurídic és el que 
s’estableix a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 
de Subvencions i al Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, 
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003 així com 
a allò establert al Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis. 
2.- Els litigis que es puguin plantejar en relació amb la 
interpretació, modificació, execució i/o resolució del 
Conveni seran resoltes per mutu acord de les parts. No 
obstant això, en cas de persistència del desacord les parts 
es sotmeten a la jurisdicció contenciosa administrativa. I, 
per acord de les dues parts actuants, signen aquest conveni 
en el lloc i la data que figuren a l’encapçalament. 
PER L’AJUNTAMENT DE FIGUERES      PER L’ASSOCIACIÓ CONARTE     
                                  INTERNACIONAL 
Sra. Marta Felip Torres           Sra. Gemma Carbó Ribugent 
Alcaldessa de Figueres      Directora ConArte  
                                  Internacional" 
 
----14. Aportacions i subvencions. S'aprova un acord de 
col�laboració amb la Fundació Privada per a la Promoció 
dels Oficis de Figueres per la implementació i 
desenvolupament del Cicle formatiu de formació professional 
de grau mitjà de manteniment electromecànic. Després de 
llegir-la i debatre-la s’ACORDA, per unanimitat dels 
membres presents amb dret a vot, d’aprovar la proposta 
següent: 

"Es proposa l’aprovació  d’un conveni de col�laboració 
entre l’Ajuntament de Figueres i la Fundació Privada per la 
Promoció dels Oficis per la implementació i desenvolupament 
del Cicle formatiu de formació professional de grau mitjà 
de manteniment electromecànic. D’acord amb l’informe emès 
per la cap del servei d’educació, la Fundació Privada per a 
la Promoció dels Oficis, amb NIF G17972381, va presentar 
una isntància el dia 24 d’octubre de 2016 amb registre 
general d’entrada númeor 21.499 en la qual exposaven que 
han signat un conveni amb el Departament d’Ensenyament de 
la Generalitat de Catalunya pel desenvolupament del Cicle 
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Formatiu de Formació Professional de Grau Mitjà de 
Manteniment Electromecanic a l’Institut Narcís Monturiol de 
Figueres i que aquest cicle formatiu ha començat a l’inici 
del curs escolar 2016-2017; que per realitzar aquests 
estudis, que necessiten d’eines i maquinària de molta 
envergadura i molt voluminosa no hi ha suficient espai al 
centre i han hagut de llogar una nau industrial i per tot 
això demanen que l’Ajuntament col�labori econòmicament en 
la implantació d’aquest cicle. Des del Servei d’Educació es 
va sol�licitar la següent documentació, necessària per a 
poder iniciar aquest expedient: - Còpia del contracte 
d’arrendament de la nau industrial. - Còpia del conveni que 
la Fundació Privada per a la Promoció dels Oficis ha signat 
amb el Departament d’Ensenyament. - Pressupost d’ingressos 
i despeses. Es disposa de la documentació requerida menys 
del conveni que han signat amb el Departament 
d’Ensenyament. Atès que l’equip de govern està molt 
interessat en col�laborar en la implantació d’aquest cicle 
formatiu a Figueres i hi ha una partida en el pressupost a 
tal efecte, és la 16 202 3260048012, Subvenció lloguer nau 
cicle formatiu d’electromecànica, amb la quantitat de sis 
mil (6.000) euros es considera oportú aprovar un conveni de 
col�laboració mitjançant el qual es vehiculi aquesta 
subvenció. D’acord amb el pressupost de despeses presentat 
per la Fundació per aquest 2016 per a la implementació i 
desenvolupament del cicle (56.490 euros), la subvenció que 
s’atorga correspon al 10,62%de l’activitat subvencionada. 
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 
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aplicables de conformitat amb allò disposat a la llei. 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: 1.- 
Aprovar l'acord de col�laboració entre Fundació Privada per 
a la Promoció dels Oficis de Figueres, amb CIF G-17972381, 
i l’Ajuntament de Figueres per la implementació i 
desenvolupament del Cicle formatiu de formació professional 
de grau mitjà de manteniment electromecànic,  segons el 
text que s’adjunta a aquest acord. 2n.- Autoritzar la 
despesa de sis mil euros (6.000,00 Euros) amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 16 202 3260048012, Subvenció 
lloguer nau cicle formatiu d’electromecànica. El pagament 
s’ordenarà un cop l’entitat hagi presentat el compte 
justificatiu que inclourà la següent documentació: - 
Memòria justificativa de les activitats realitzades en 
compliment de la subvenció concedida. - Relació 
classificada de les despeses efectuades, amb identificació 
del proveïdor, número de document, import, concepte i data 
d’emissió de les factures, pel doble de la quantitat 
atorgada. - Factures originals, fotocòpies compulsades o 
documents de valor probatori equivalent que constin en la 
relació a la qual es fa referència al paràgraf anterior. 
3r.- Notificar els presents acords als interessats. 4t.- 
Autoritzar a l’Alcaldia Presidència perquè realitzi tants 
actes i gestions com calguin per a l’execució dels acords 
anteriors. Annex. “CONVENI REGULADOR DE LA SUBVENCIÓ 
DIRECTA A LA FUNDACIÓ PRIVADA PER A LA PROMOCIÓ DELS OFICIS 
EN MOTIU DE LA IMPLEMENTACIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL CICLE 
FORMATIU DE FORMACIÓ PROFESSIONAL DE GRAU MITJÀ DE 
MANTENIMENT ELECTROMECÀNIC A L’INSTITUT NARCÍS MONTURIOL DE 
FIGUERES. Figueres, 7 de desembre de 2016. REUNITS. D’una 
part, la Il�lustríssima senyora Marta Felip Torres, amb DNI 
XXXXXXXXX, alcaldessa de l’Ajuntament de  Figueres, en 
exercici de les facultats que li confereix l’article 53.1.a 
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, amb domicili a la Plaça de l’Ajuntament 
número 12, 17600 Figueres i NIF P-1707200J. I d'altra part, 
August Conesa Compte, amb DNI XXXXXXXXXX en representació 
de la Fundació Privada per a la Promoció dels Oficis de 
Figueres, amb CIF G-17972381 amb domicili al carrer 
Alemanya, número 14, 17600 Figueres. Ambdues parts es 
reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per a 
aquest acte i.  MANIFESTEN. 1. Que la formació professional 
dual aposta per augmentar la col�laboració entre els 
centres de formació professional i les empreses, en el 
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procés formatiu dels alumnes amb l'objectiu de donar 
resposta a les necessitats del mercat laboral. 2. Que 
l’Ajuntament de Figueres està molt interessat en la 
implantació a la ciutat d’una gamma el més àmplia millor 
d’estudis possibles i concretament d’estudis de 
qualificació professional específica. 3.- Que l’Institut 
Narcís Monturiol de Figueres juntament amb la Fundació 
Privada per a la Promoció dels Oficis de Figueres han 
treballat per a la posada en marxa i implementació a partir 
del mes de setembre de 2016 del Cicle Formatiu de formació 
professional de grau mitjà de manteniment electromecànic en 
modalitat dual. 3. Que aquests estudis capaciten per muntar 
i mantenir maquinària i equips industrials i línies 
automatitzades de producció d'acord amb els reglaments i 
les normes establertes, seguint els protocols de qualitat, 
seguretat i prevenció de riscos laborals i respecte 
ambiental. Tenen una durada de 2.000 hores (1.650 en un 
centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes 
en dos cursos acadèmics. L’ordre que regula aquest cicle és 
l’Ordre ENS/227/2016, de 24 d'agost, per la qual 
s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà 
de manteniment electromecànic (DOGC núm. 7200, de 
7.9.2016). 6. Que per a la realització d’aquests estudis és 
necessari disposar d’un local en que es pugui realitzar la 
part teòrica i la part pràctica, i que a les instal�lacions 
de l’Institut Narcís Monturiol no és possible enquibir. 7. 
L’Ajuntament té la voluntat de participar en el 
desenvolupament d’aquest cicle mitjançant l’establiment  
d’un conveni amb la Fundació Privada per a la Promoció dels 
Oficis regulador de l’atorgament d’una subvenció directa 
per contribuir a les despeses relatives al lloguer de 
l’aula taller necessària per al desenvolupament del cicle 
formatiu. 8. Que la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions disposa en el seu article 22.2.b que 
podran concedir-se de forma directa, amb caràcter 
excepcional, aquelles subvencions  que estiguin previstes 
en els Pressupostos Generals de les Entitats locals. 9. 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. 10.Així doncs, de conformitat amb allò establert a 
les citades disposicions i  per tal de concretar la 
col�laboració de l’Ajuntament de Figueres amb la Fundació 
Privada per a la Promoció dels Oficis ambdues parts acorden 
subscriure el present conveni que es regeix pels següents. 
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PACTES. Primer. Objecte. L’objecte d’aquest conveni és 
establir el marc de col�laboració entre l’Ajuntament de 
Figueres i la Fundació Privada per a la Promoció dels 
Oficis per a l’establiment i manteniment del cicle formatiu 
de grau mitjà de manteniment electromecànic a l’institut 
Narcís Monturiol de Figueres. El marc de col�laboració 
queda delimitat en el sosteniment i posada en marxa de 
l’aula –taller situada a la nau industrial amb referència 
cadastral número 7999510DG9779N0001EP i situada al Passeig 
de Vilatenim número 19 de Figueres.   Segon. Compromisos de 
la Fundació Privada per a la Promoció dels Oficis.  La 
Fundació Privada per a la Promoció dels Oficis és 
responsable de llogar la nau en la qual es portaran a terme 
les pràctiques, pagar-ne el lloguer i pagar els 
subministraments a les diferents companyies i totes les 
despeses que comporti el sosteniment de la mateixa. També 
és responsable d’utilitzar la nau en els termes que marqui 
la corresponent llicència municipal. Tercer. Compromisos de 
l’Ajuntament de Figueres i quantia de la subvenció. 
L’Ajuntament de Figueres vol col�laborar econòmicament 
assumint les despeses de lloguer de la nau i de part dels 
subministraments. Per aquest motiu se subvenciona a la 
Fundació Privada per a la Promoció dels Oficis amb una 
aportació de 6.000 euros, l’any 2016, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 162023260048012  SUBVENCIÓ 
LLOGUER NAU CICLE FORMATIU ELECTROMECÀNICA. D’acord amb els 
pressupost presentat per la Fundació (63.490 euros) la 
subvenció que s’atorga correspon al 9,45% de l’activitat 
subvencionada. Quart. Forma de pagament.  Pel que fa al 
pagament de la subvenció l’ any 2016 es pagarà el 100% de 
la quantitat atorgada en el moment de la presentació del 
compte justificatiu, en els termes que s’estableixen en el 
punt sisè.  La quantitat màxima que s’atorgarà l’any 2016 
és de sis mil (6.000) euros. Cinquè.  Conceptes de les 
despeses subvencionables. Es consideren despeses 
subvencionables per a l’any 2016 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 
i que són: rebuts del lloguer de la nau,  de despeses dels 
subministraments i despeses de condicionament, si és el 
cas. Sisè. Forma i termini de justificació. La documentació 
a presentar és la següent: Memòria justificativa de 
l’activitat, signada pel representant legal del promotor, 
que acrediti que s’ha dut a terme l’activitat prevista. En 
aquest informe s’hi ha d’incorporar la relació d’activitats 
desenvolupades, els resultats obtinguts i l’impacte 
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assolit. Compte justificatiu, signat pel representant legal 
del promotor, que constarà de la següent documentació: 
Relació classificada de les despeses efectuades, amb 
identificació del proveïdor, número de document, import, 
concepte i data d’emissió de la factura. Factures 
originals, fotocòpies compulsades o documents de valor 
probatori equivalent que constin en la relació a la qual es 
fa referència al paràgraf anterior. Detall del finançament 
final de les despeses del concepte subvencionat, amb 
indicació de la procedència dels ingressos i subvencions. 
Les despeses de personal propi, si escau, s’acreditaran 
mitjançant un certificat signat i segellat pel representant 
legal de l’entitat, on figuri la relació del personal, el 
període, les funcions i el percentatge de dedicació al 
projecte subvencionat de cadascun d’ells; aquesta relació 
haurà d’anar acompanyada dels corresponents justificants 
originals que avalin el contingut del certificat. Resten 
exclosos els salaris i les retribucions professionals que 
no resultin substancials i/o directament relacionades amb 
el desenvolupament del projecte subvencionat. L’entitat 
beneficiària ha de presentar el compte justificatiu 
juntament amb la memòria d’activitats i l’informe final de 
l’actuació a l’Ajuntament de Figueres, com a màxim el 31 de 
gener de 2017. Setè. Comprovació de les justificacions. El 
centre gestor haurà de comprovar que la documentació 
justificativa es presenti en els terminis fixats, l’haurà 
de verificar formalment i, si escau, haurà de requerir al 
beneficiari que dins del termini de 15 dies esmeni els 
defectes, completi la documentació o ampliï la informació. 
L’incompliment de l’objecte de la subvenció per causes 
directament imputables al beneficiari, així com la resta de 
les causes previstes a l’article 37 de la Llei General de 
Subvencions, podrà donar lloc a la revocació de la 
subvenció. Vuitè. Responsabilitats. El present conveni no 
podrà considerar-se com a constitució de societat o 
associació entre les parts, les quals assumeixen només les 
obligacions que se'n deriven, limitant-se la 
responsabilitat de cadascuna de les parts al que resulti 
del que s'estableix en les seves clàusules. Els acords 
presos per cadascuna de les parts amb tercers seran 
absolutament aliens a l'altra part. Entre les parts no 
existeix cap relació de solidaritat, ni de subsidiarietat, 
de manera que cadascuna respondrà de manera individual per 
la seva actuació. Novè. Vigència i pròrroga del conveni.  
Aquest conveni té vigència fins el 31 de desembre de 2016 i 
es podrà prorrogar anualment per acord explícit de les 
parts. Desè. Declaració responsable. La Fundació Privada 
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per a la Promoció dels Oficis, mitjançant el seu 
representant legal, ha acreditat el compliment dels 
requisits necessaris per a ser beneficiària d’una 
subvenció, mitjançant la presentació de les declaracions 
responsables corresponents, previstes a la normativa 
aplicable en matèria de subvencions que s’adjunta. Onzè. 
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. Dotzè. Causes de resolució. Seran 
causes de resolució del conveni: Mutu acord de les parts, 
que es manifestarà per escrit. Denúncia d’una de les parts, 
amb un preavís en cap cas inferior a 3 mesos. 
L’incompliment manifest de les seves clàusules. La 
impossibilitat manifesta, legal o material, de dur a terme 
el compliment de les seves previsions. La utilització de la 
nau amb finalitats alienes al cicle formatiu. No complir 
amb la normativa i les obligacions que comporti la 
corresponent llicència  municipal d’activitat relativa a 
l’aula taller. Les generals establertes en la legislació 
vigent. Tretzè. 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 i la resta de normativa 
d’aplicació. 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 prèviament per les 
parts. 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 la Fundació Privada per  
                                a la Promoció dels Oficis, 
L’alcaldessa presidenta    El representant   
Marta Felip Torres      August Conesa Compte” 
 
----15. Aportacions i subvencions. S'aprova un  acord de 
col�laboració amb el Consell Local de Joventut de Figueres 
per a l’obertura d’una aula d’estudi universitari.  Després 
de llegir-la i debatre-la s’ACORDA, per unanimitat dels 
membres presents amb dret a vot, d’aprovar la proposta 
següent: 

"Amb data 28 de novembre de 2016 i registre general 
d’entrada 24.166 el Consell Local de Joventut de Figueres, 
amb NIF G55083695 presenta el projecte d’aula per a 
estudiants universitaris durant els dies festius. Adjunten 
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la memòria de l’activitat en la qual s’hi descriuen els 
objectius i el pressupost. 2.- D’acord amb l’informe emès 
pel coordinador del servei de joventut es considera 
pertinent l’aprovació d’un conveni regulador d’una 
subvenció directa de 2.500 euros, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 16 204 32600 48000 aules estudis 
universitaris, per a la posada en funcionament de l’Aula 
d’estudi universitari durant els períodes festius de 2017. 
Així mateix el conveni preveu la cessió gratuïta i a 
precari de l’ús de la delegació local del Col�legi Oficial 
d’Arquitectes de Catalunya per a poder portar a terme 
l’activitat proposada. L’Ajuntament de Figueres disposa del 
dret d’ús del referit espai, situat a la plaça de 
l’esglèsia número 6, en virtut d’un contracte d’arrendament 
signat en data 17 de novembre de 2014 i amb vigència durant 
10 anys. Així, d’acord amb el pacte primer del mencionat 
contracte, l’Ajuntament pot instal�lar al local qualsevol 
oficina o servei municipal o de comeptència municipal així 
com pot cedir total o parcialment el seu ús a entitats 
sense finalitat de lucre, associacions veïnals, de 
comerciants o altres similars per a la defensa dels 
interessos generals o sectorials dels veïns i que estiguin 
inscrites en el Registre municipal d’entitats. 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. Els articles 75 i 
76 del Decret 388/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova 
el Reglament dels béns dels ens locals, determinen el règim 
jurídic de les cessions d’ús gratuïtes i a precari dels 
béns patrimonials a entitats privades sense ànim de lucre 
que els destinin a finalitats d’utilitat pública o interès 
social en benefici d’interessos de caràcter local. D’acord 
amb 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 
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reguladors de la concessió de subvencions, atorgament de 
tot tipus de subvencions, aportacions i ajuts de contingut 
econòmic o d’altra naturalesa a favor d’entitats públiques 
o privades i de particulars que realitzin activitats que 
complementin o supleixin les competències locals i que 
afectin a més d’una àrea municipal. És per tot això que la 
regidora delegada del servei de Joventut i Infància proposa 
a la Junta de Govern Local que, per delegació de l'Alcaldia 
Presidència, s'adoptin els acords següents: 1.- Aprovar 
l'acord de col�laboració entre l’Ajuntament de Figueres i 
el Consell Local de Joventut de Figueres, amb NIF 
G55083695, per a l’obertura d’una aula d’estudi 
universitari, segons el text que s’adjunta a aquest acord.  
2n.- Autoritzar la despesa dos mil cinc-cents euros 
(2.500,00 Euros) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
2016 204 32600 48000, Aules estudi universitaris. El 
pagament s’ordenarà un cop l’entitat hagi presentat el 
compte justificatiu que inclourà la següent documentació: - 
Memòria justificativa de les activitats realitzades en 
compliment de la subvenció concedida. - Relació 
classificada de les despeses efectuades, amb identificació 
del proveïdor, número de document, import, concepte i data 
d’emissió de les factures, pel doble de la quantitat 
atorgada. - Factures originals, fotocòpies compulsades o 
documents de valor probatori equivalent que constin en la 
relació a la qual es fa referència al paràgraf anterior. 
4t.- Notificar els presents acords als interessats. 5è.- 
Autoritzar a l’Alcaldia Presidència perquè realitzi tants 
actes i gestions com calguin per a l’execució dels acords 
anteriors. Annex. CONVENI DE COL�LABORACIÓ ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE FIGUERES I EL CONSELL LOCAL DE JOVENTUT DE 
FIGUERES PER A L’OBERTURA D’UNA AULA D’ESTUDI PER A 
ESTUDIANTS UNIVERSITARIS. Figueres,          de novembre de 
2016. REUNITS. D’una part, l’Il�lustríssima senyora Marta 
Felip Torres, amb XXXXXXXX, alcaldessa de l’Ajuntament de 
Figueres, NIF , amb domicili a la Plaça de l’Ajuntament 
número 12, 17600 Figueres i NIF P-1707200J. I d'altra part, 
el senyor Arnau Callol Albert amb NIF XXXXXXX, en 
representació de Consell Local de  Joventut de Figueres, 
NIF G55083695, amb seu social al carrer Anicet de Pagès 2 
de Figueres. 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 del Consell Local de 
Joventut de Figueres. Ambdues parts es reconeixen mútuament 
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la capacitat legal necessària per a aquest acte i. 
MANIFESTEN. Que l’Ajuntament de Figueres en el marc de les 
competències en matèria de joventut i educació dóna suport 
a les activitats culturals i formatives que s’organitzen a 
la ciutat de Figueres en matèria cultural i educativa. Que 
l’entitat Consell Local de Joventut de Figueres, en tant 
que associació que aglutina els interessos i inquietuds de 
les associacions juvenils de la ciutat ha presentat un 
projecte d’aula d’estudi universitari per a joves que 
durant els períodes festius no tenen on anar a estudiar. 
Que mitjançant instància amb registre general d’entrada 
24166 de 28 de novembre de 2016 l’entitat Consell Local de 
Joventut de Figueres ha sol�licitat una subvenció a 
l’Ajuntament de Figueres per tal de finançar l’esmentada 
aula d’estudi universitari. Que mitjançant contracte privat 
d’arrendament de data 17 de novembre de 2014 i amb una 
durada de 10 anys l’Ajuntament de Figueres disposa de l’ús 
d’un local situat a la Plaça de l’Església número 6 de 
Figueres apte per a poder-hi portar a terme l’activitat 
d’aula d’estudi proposada pel Consell Local de Joventut. 
PACTES. Primer. Objecte. L’objecte d’aquest conveni és 
establir el marc de col�laboració entre l’Ajuntament de 
Figueres i l’entitat Consell Local de Joventut de Figueres 
per a l’obertura d’una aula d’estudi universitari al llarg 
dels períodes festius de l’any. Segon. Compromisos del 
Consell Local de Joventut de Figueres. Gestionar l’aula 
d’estudi universitari, tant a nivell d’horaris, dies, 
obertura i tancament de l’espai així com encarregant-se de 
la publicitat. Fer constar la col�laboració de l’Ajuntament 
de Figueres, amb l’anagrama corresponent, com a ens 
col�laborador en tot acte de publicitat, informació o 
difusió que en faci. Tercer. Compromisos de l’Ajuntament de 
Figueres. a) Cedir gratuïtament i a precari l’ús de l’espai 
de la delegació local del Col�legi Oficial d’Arquitectes de 
Catalunya, situat a la plaça de l’Església, número 6  que 
té arrendat l’ajuntament de Figueres segons contracte 
privat signat el 17 de novembre de 2014 d’acord els dies i 
franges horàries assenyalades en la proposta de l’entitat 
fins a juny de 2017 i que són els següents: - Període de 
Nadal: Caps de setmana 10 i 11, 17 i 18 de desembre, 7 i 8, 
14 i 15 de gener. De 9 a 14 hores i de 16 a 20 hores. Del 
24 de desembre al 5 de gener. De 9 a 14 hores i de 16 a 20 
hores. Excepte el 25 de desembre i 1 de gener (tancat tot 
el dia) i 31 de desembre (només matí). - Període de Setmana 
Santa: Del 8 al 17 d’abril. De 9 a 14 hores i de 16 a 20 
hores. - Període de juny. Caps de setmana 3 i 4, 10 i 11, 
17 i 18, 24 i 25 de juny. De 9 a 14 hores i de 16 a 20 
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hores. Excepte 24 de juny (matí tancat). 26,27,28 i 29 de 
juny. De 9 a 14 hores i de 16 a 20 hores. Caps de setmana. 
15 caps de setmana de febrer a maig. De 9 a 14 hores i de 
16 a 20 hores. b) Col�laborar amb la difusió de l’aula 
d’estudi. c) Subvencionar el Consell Local de Joventut de 
Figueres amb una aportació de 2.500 euros amb càrrec a la 
partida pressupostària 16 204 32600 48000, Aules estudi 
universitaris D’acord amb el pressupost de despeses 
presentat per l’entitat de 3.000 euros. Quart. Quantia de 
la subvenció i forma de pagament dels 2.500,00€.  
L’Ajuntament de Figueres participarà amb una aportació 
econòmica que es concreta en la quantitat de 2.500 € per a 
l’obertura de l’aula d’estudis per a universitaris. D’acord 
amb el pressupost de despeses presentat per l’entitat, la 
subvenció atorgada correspon al 83,3% de l’activitat 
subvencionada. El pagament de la subvenció es farà quan 
l’entitat presenti la documentació justificativa amb la 
memòria de l’activitat i la relació i les factures de les 
despeses d’organització. Cinquè.  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. Sisè. Forma i termini de 
justificació. La documentació a presentar és la següent: 
Memòria justificativa de l’activitat, signada pel 
representant legal l’entitat, que acrediti que s’ha dut a 
terme l’activitat prevista. En aquest informe s’hi ha 
d’incorporar la relació d’activitats desenvolupades, els 
resultats obtinguts i l’impacte assolit. Compte 
justificatiu, signat pel representant legal de l’entitat, 
que constarà de la següent documentació: - Relació 
classificada de les despeses efectuades, amb identificació 
del proveïdor, número de document, import, concepte i data 
d’emissió de la factura. - Factures originals, fotocòpies 
compulsades o documents de valor probatori equivalent que 
constin en la relació a la qual es fa referència al 
paràgraf anterior. - Detall del finançament final de les 
despeses del concepte subvencionat, amb indicació de la 
procedència dels ingressos i subvencions. Les despeses de 
personal propi s’acreditaran mitjançant un certificat 
signat i segellat pel representant legal de l’entitat, on 
figuri la relació del personal, el període, les funcions i 
el percentatge de dedicació al projecte subvencionat de 
cadascun d’ells; aquesta relació haurà d’anar acompanyada 
dels corresponents justificants originals que avalin el 
contingut del certificat. Resten exclosos els salaris i les 
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retribucions professionals que no resultin substancials i/o 
directament relacionades amb el desenvolupament del 
projecte subvencionat. L’entitat beneficiària ha de 
presentar el compte justificatiu juntament amb la memòria 
d’activitats i l’informe final de l’actuació a l’Ajuntament 
de Figueres abans del dia 31 de desembre de 2017. Setè. 
Comprovació de les justificacions. El centre gestor haurà 
de comprovar que la documentació justificativa es presenti 
en els terminis fixats, l’haurà de verificar formalment i, 
si escau, haurà de requerir al beneficiari que dins del 
termini de 15 dies esmeni els defectes, completi la 
documentació o ampliï la informació. Vuitè. Vigència i 
pròrroga del conveni. El present conveni tindrà vigència 
des del moment de la seva signatura fins el 30 de desembre 
de 2017. Novè. 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. Desè. Incompliment i 
resolució. L’incompliment d’alguna de les clàusules 
d’aquest conveni en serà causa de rescissió o denúncia de 
part. Onzè. 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 i el Decret 336/1988, de 17 
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni 
dels béns dels ens locals. 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 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 Pel Consell Local de Joventut 
L’Alcaldessa Presidenta  El representant   
Marta Felip Torres   Arnau Callol Albert." 
 
----16. 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: 
 
---- Urbanisme. S'aprova definitivament la modificació del 
projecte d’urbanització continguda al document modificació 
del projecte “Modificació del projecte d’urbanització del 
carrer Joan Arderius”. Després de llegir-la i debatre-la 
s’ACORDA, per unanimitat dels membres presents amb dret a 
vot, d’aprovar la proposta següent: 
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 "La Junta de Govern Local, en sessió de 21 de novembre 
de 2016 va adoptar els acords següents: “La Junta de Govern 
Local en sessió de 29 d’agost d’enguany va adoptar la 
proposta següent, que en la seva part resolutiva és com 
segueix: “(..)1r.- Aprovar inicialment la modificació del 
projecte d’urbanització continguda al document “Modificació 
del projecte Modificació del projecte d’urbanització del 
carrer Joan Arderius” redactat per l’arquitecte director de 
les obres, segons el document adjunt i registrat d’entrada 
a l’Ajuntament amb el núm. 17313 del 22 d’agost d’enguany i 
que ha estat informat favorablement per l’arquitecte 
municipal. 2n.- Sotmetre a informació pública aquesta 
modificació del projecte d’urbanització i l’expedient per 
termini d’un mes mitjançant la publicació de l’edicte 
corresponent al Butlletí Oficial de la Província i publicar 
al web municipal el document tècnic modificat, per a 
facilitar-ne la seva consulta. 3r.-  Notificar aquests 
acords als propietaris registrals de les unitats d’actuació 
UA1, UA2 i UA3 del carrer Joan Arderius i obrir un període 
d’audiència d’un mes, als efectes de que puguin plantejar 
les al�legacions que considerin adients, tot posant de 
manifest, per a la seva consulta, aquest expedient i els 
documents tècnics als que es refereix aquest acord i 
aquells altres expedients que hi guarden relació i que 
poden afectar llurs legítims interessos. 4r.- Notificar 
aquests acords al contractista de les obres Rubau Tarrés, 
S.A.U i a ADIF (Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias) i obrir un període d’audiència d’un mes, als 
efectes de que puguin plantejar les al�legacions que 
considerin adients, en els mateixos termes anteriors. 5è.- 
Facultar l’Alcaldia presidència per a l’adopció de tants 
actes i gestions com calguin per a l’execució dels acords 
anteriors.(...)” L’expedient s’ha sotmès a informació 
pública per termini d’un mes i a la notificació dels 
interessats, per igual termini, sense que s’hagin formulat 
al�legació. L’informe de l’arquitecte municipal de 30 de 
setembre d’enguany, aclareix  els aspectes tècnics 
relacionats amb l’evacuació de les aigües plujanes en 
aquest àmbit. I, amb escrit registrat d’entrada núm. 20641 
de l’11 d’octubre d’enguany ADIF emet informe sobre el 
projecte d’urbanització modificat en el que assenyala que 
no formula al�legacions, tot i així demana que es 
complimentin les observacions fetes i que es demani la 
preceptiva autorització administrativa de les obres que 
afectin la zona d’influència del ferrocarril. D’acord amb 
l’anterior, atès el que disposa el Decret 305/2006, de 18 
de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
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d’urbanisme (articles 96 a 98 i 110) que desenvolupa  el 
règim previst al Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme 
(bàsicament a l’article 89 apartat 6 i a article 91, 
apartats 7 i 8) aquesta alcaldia presidència proposa a la 
Junta de Govern Local, que per delegació de l’alcaldia 
presidència, adopti els acords següents: 1r.- Aprovar 
definitivament la modificació del projecte d’urbanització 
continguda al document “Modificació del projecte 
Modificació del projecte d’urbanització del carrer Joan 
Arderius” redactat per l’arquitecte director de les obres, 
segons el document adjunt i registrat d’entrada a 
l’Ajuntament amb el núm. 17313 del 22 d’agost d’enguany. 
2n.- Acordar sol�licitar l’autorització a l’Administrador 
de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) complimentant les 
observacions contingudes a l’informe registrat d’entrada de 
l’11 d’octubre d’enguany. 3r.- Notificar en legal forma 
l’anterior als interessats i a l’empresa contractista de 
les obres i publicar l’acord d’aprovació definitiva 
mitjançant l’edicte corresponent al Butlletí Oficial de la 
Provincia de Girona. 4rt.- Publicar aquest projecte al 
portal de la transparència, per al seu accés i consulta 
pública, d’acord amb el que disposa l’article 10,1,d) de la 
Llei 19/2014 del 29 de desembre, de transparència, accés a 
la informació i bon govern.” Amb l’escrit registrat 
d’entrada núm. 25307 del dia 13 de desembre d’enguany, 
l’arquitecte redactor del projecte d’urbanització, Sr. 
Angel-Luís Fernández-Liedo, porta dos exemplars del 
projecte i un informe en el que s’assenyala que: ‘’Com a 
resultat de la presentació de la documentació per 
l’aprovació de la modificació de: ‘’Modificació del 
Projecte d’Urbanització del carrer Joan Arderius’’ es van 
detectar vàries qüestions que és oportú corregir, ja que 
afecten a documents que seran molt utilitzats durant 
l’execució de l’obra per a certificacions, relacions 
valorades, etc. Així, es va veure que la partida de 
Seguretat i Salut laboral estava duplicada, al pressupost 
del Projecte d’Urbanització constava la partida 1.12.1 
(Partida alçada d’abonament íntegre per la seguretat i 
salut en obra) amb un valor de 6.000’00 €; i a la separata 
de l’Estudi de Seguretat i Salut com a pressupost total del 
mateix amb un valor de 9.321’76 €. Per tal d’eliminar 
aquesta duplicitat, mantenim la quantitat de 9.321’76 € 
(corresponents al pressupost de l’Estudi de Seguretat i 
Salut) i la incloem com a valor a la partida 1.12.1 del 
Projecte d’Urbanització, modificant els 6.000’00 € inicials 
d’aquesta partida. Amb totes les dades a l’abast, també 
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s’ha detectat que la baixa de subhasta presentada per 
l’empresa adjudicatària no era del 31’21 %, sinó del 31’20 
%. Aquesta diferència es regularitza a la Certificació 
d’Obra núm. 3. Així mateix, s’han observat errors 
informàtics i errades de sintaxis: el text del preu 
contradictori P.C. 11, que estava inclòs al capítol 1.5. 
Xarxa de Sanejament de Plujanes, es va esborrar a tots els 
apartats però el seu import es va mantenir, i per evitar 
confusions amb el document, es torna a incloure el text 
allà on s’havia esborrat; i es fa una nova redacció 
recollint i eliminant totes les errades detectades. Tot 
això és el que s’informa, segons el meu criteri i lleial 
saber i entendre, als efectes oportuns, a Figueres, a dos 
de desembre de dos mil setze.’’ D’acord amb l’anterior, 
l’arquitecte municipal informa favorablement l’aprovació de 
les correccions d’errors i del projecte aportat per 
l’arquitecte Sr. Fernández-Liedo. Vist l’informe jurídic i 
atès el que disposa l’article 74.2 de la Llei 26/ 2010, del 
3 d’agost de règim jurídic i procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, en relació amb el 
que disposa també l’article 109.2 de la Llei 39/2015 de l’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, i atès el que disposa el Decret 
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
de la Llei d’urbanisme (articles 96 a 98 i 110) que 
desenvolupa  el règim previst al Decret Legislatiu 1/2010, 
de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme (bàsicament a l’article 89 apartat 6 i a 
article 91, apartats 7 i 8) aquesta alcaldia presidència 
proposa a la Junta de Govern Local, que per delegació de 
l’alcaldia presidència, adopti els acords següents: 1r.- 
Aprovar definitivament la modificació del projecte 
d’urbanització continguda al document modificació del 
projecte “Modificació del projecte d’urbanització del 
carrer Joan Arderius” redactat per l’arquitecte Sr. Angel-
Luis Fernández –Liedo  segons el document adjunt a aquesta 
proposta i aportat amb l’escrit registrat d’entrada a 
l’Ajuntament amb el núm. 25307 del dia 13 de desembre 
d’enguany i que incorpora les correccions d’errors al 
document tècnic aprovat definitivament en sessió de la 
Junta de Govern Local el dia 21 de novembre de 2016. 2n.- 
Acordar sol�licitar l’autorització a l’Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) complimentant les 
observacions contingudes a l’informe registrat d’entrada de 
l’11 d’octubre d’enguany. 3r.- Notificar en legal forma 
l’anterior als interessats i a l’empresa contractista de 
les obres i publicar l’acord d’aprovació definitiva 
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mitjançant l’edicte corresponent al Butlletí Oficial de la 
Província de Girona. 4rt.- Publicar aquest projecte al 
portal de la transparència, per al seu accés i consulta 
pública, d’acord amb el que disposa l’article 10,1,d) de la 
Llei 19/2014 del 29 de desembre, de transparència, accés a 
la informació i bon govern." 
 
---- Seguidament, essent les catorze hores i vint-i-vuit 
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. 
 
---- Habitatges. S'aprova un conveni de col�laboració amb 
el Consell Comarcal de l'Alt Empordà per a l’Oficina Local 
d’Habitatge de l’Alt Empordà. Després de llegir-lo i 
debatre'l s'ACORDA, per unanimitat dels membres presents 
amb dret a vot, d'aprovar el dictamen següent: 
 "Mitjançant un conveni de col�laboració i d’encàrrec 
de gestions entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i 
el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, relatiu a l’Oficina 
Local d’Habitatge de l’Alt Empordà, de data 1 de juny de 
2012, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà va assumir 
l’assessorament i la gestió dels serveis en matèria 
d’habitatge. En idèntica data es va signar el conveni de 
col�laboració entre ambdues administracions relatiu al 
programa de mediació per al lloguer social d’habitatges amb 
l’objectiu d’impulsar el programa de mediació i de cessió 
d’habitatges per al lloguer social a la comarca de l’Alt 
Empordà per mitjà de la borsa de mediació que disposa l’ens 
supramunicipal. El Consell Comarcal de l’Alt Empordà, en 
data 6 de juny de 2013, va signar un tercer conveni amb 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per oferir el servei 
d’assessorament sobre el deute hipotecari. En data 25 de 
novembre de 2013 l’Ajuntament de Figueres i el Consell 
Comarcal de l’Alt Empordà varen signar un conveni de 
col�laboració mitjançant el qual es va desenvolupar un 
procediment tècnic de col�laboració entre les dues 
administratius per tal millorar la coordinació i 
col�laboració entre l’Oficina Local d’Habitatge de l’Alt 
Empordà i l’Ajuntament de Figueres respecte als usuaris de 
la ciutat de Figueres i es considera adient donar 
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continuïtat a aquesta col�laboració mitjançant l’aprovació 
d’un nou conveni en idèntics termes. D’acord amb la 
clàusula segona el Consell Comarcal facilitarà l'accés 
informàtic als tècnics municipals per tal que aquests 
puguin accedir a les dades dels usuaris de Serveis Socials 
de Figueres que tramitin ajuts socials vinculats a 
l'habitatge. Aquests aplicatius són els que donen accés a: 
- Ajuts d'especial urgència. - Prestacions permanents per 
al pagament del lloguer. - Servei de mediació per al 
lloguer social així com facilitar l'accés a les dades dels 
expedients al quals no sigui possible l'accés a l'aplicatiu 
informàtic com: - Ofideute. - Registre de sol�licitants 
d'Habitatge de Protecció Oficial. El Consell Comarcal de 
l'Alt Empordà també facilitarà els espais corresponents a 
l'oficina local d'habitatge per tal que els tècnics de 
l'Ajuntament desenvolupin la seva tasca per l'atenció als 
usuaris de Figueres i els seus expedients. D’acord amb la 
clàusula tercera l’Ajuntament de Figueres, per la seva 
part, destinarà dos tècnics municipals, adscrits al Servei 
de Benestar Social, per treballar en col�laboració i 
coordinadament amb l’Oficina local d’habitatge amb les 
següents funcions: - Fer el seguiment dels expedients dels 
usuaris de Serveis Socials de Figueres que sol�liciten els 
serveis d’Ofideute. - Fer el seguiment dels expedients dels 
usuaris de Serveis Socials de Figueres que tramiten: -Ajuts 
d'especial Urgència. -Ajuts Implícits. -Petició per la Mesa 
d'Emergències. -Habitatges de Protecció Oficial. - Fer el 
seguiment dels usuaris de de Serveis Socials Figueres que 
tramiten un expedient al Fons Social d’Habitatge al qual 
l’Ajuntament està adherit. - Fer el seguiment dels usuaris 
de Serveis Socials de Figueres que sol�liciten Habitatge de 
la Borsa de lloguer social. El conveni preveu una durada 
d’un any prorrogable per acord exprés de les parts. El Cap 
del Servei de Benestar Social, ha emès informe favorable a 
la signatura de l’esmentat conveni. Són d’aplicació els 
articles  312 del Reglament d’obres, activitats i serveis 
de les entitats públiques, aprovat pel Decret 179/1995, de 
13 de juny, l’article 108.3 de la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya  i l’article 86 de 
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, 
respecte a la possibilitat de subscriure convenis i 
protocols amb altres amdinistracions públiques en l’àmbit 
de les competències respectives per la consecució de 
finalitats d’interès comú; i l’article 21 de la Llei 
orgància 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades 
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de caràcter personal, respecte a la possibilitat de 
comunicació de dades entre administracions públiques. La 
Junta de Govern Local és l’òrgan competent, per delegació 
del ple, per a l’aprovació dels convenis 
interadministratius, tret dels que tinguin per objecte la 
transferència de funcions o d’activitats a altres 
administracions públiques, d’acord amb l’acord de ple de 
data 3 de febrer de 2012. 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 el conveni de col�laboració entre 
l’Ajuntament de Figueres i Consell Comarcal de l'Alt 
Empordà per a l’Oficina Local d’Habitatge de l’Alt Empordà, 
i que es transcriu literalment com l’annex dels presents 
acords. 2n. Notificar la present resolució a l’interessat. 
3r.- Autoritzar a l’Alcaldia Presidència perquè realitzi 
tants actes i gestions com calguin per a l’execució de 
l'acord anterior. Annex: CONVENI DE COL�LABORACIÓ ENTRE EL 
CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ I L’AJUNTAMENT DE 
FIGUERES PER L’OFICINA LOCAL D’HABITATGE DE L’ALT EMPORDÀ, 
Figueres,    de         de 2016. REUNITS. D’una part, la 
Il�lustríssima senyora Marta Felip Torres, alcaldessa de 
l’Ajuntament de  Figueres, en exercici de les facultats que 
li confereix l’article 53.1.a 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. I de l'altra part, 
l’Il�lustríssim senyor Ferran Roqué Padrosa,                                
president del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, actuant 
d’acord amb l’article 13.1.a del Decret Legislatiu 4/2003 
de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei sobre l’organització comarcal de Catalunya, i facultat 
per la signatura del present conveni mitjançant acord de 
Ple de la corporació de data 7 de juliol de 2011. Ambdues 
parts es reconeixen mútuament capacitat per a aquest acte 
i. MANIFESTEN. La Llei 13/2009, de 22 de juliol, defineix 
que són objectius de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, 
l'execució i la gestió de les polítiques d'habitatge que 
són competència de la Generalitat i, especialment les 
relatives a les actuacions públiques que en matèria 
d'habitatge han de garantir la proximitat al territori, amb 
una gestió integrada de les actuacions públiques de 
conformitat amb els principis de subsidiarietat, 
coordinació, cooperació i col�laboració amb els ens locals. 
 Mitjançant el conveni de col�laboració i d'encàrrec de 
gestions entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i el 
Consell Comarcal de l'Alt Empordà relatiu a l'Oficina Local 
d'Habitatge situada en aquesta comarca, de data 1 de juny 
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de 2012, el Consell Comarcal de l'Alt Empordà assumeix 
l'assessorament i la gestió de serveis en matèria 
d'habitatge, per mitjà de l'Oficina Local d'Habitatge 
d'àmbit comarcal, amb la finalitat de facilitar a la 
ciutadania la proximitat de les gestions i serveis relatius 
a l'habitatge. També el primer de juny de 2012, se signa el 
conveni de col�laboració entre l'Agència de l'Habitatge de 
Catalunya i el Consell Comarcal de l'Alt Empordà relatiu al 
programa de mediació per al lloguer social d'habitatges, 
amb l'objectiu d'impulsar el programa de mediació i de 
cessió d'habitatges per al lloguer social en la comarca de 
l'Alt Empordà, per mitjà de la Borsa de mediació que 
disposa el Consell Comarcal. El Consell Comarcal de l’Alt 
Empordà, en data 6 de juny de 2013 va signar un conveni amb 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per oferir el servei 
d’assessorament sobre el deute hipotecari (Ofideute), amb 
la finalitat d’atendre les consultes de la ciutadania 
respecte a les dificultats relacionades amb el pagament 
dels seus préstecs hipotecaris destinats a la compra del 
seu habitatge habitual i sobre les seves responsabilitats 
contractuals. També els ofereix la possibilitat de 
intercedir entre les famílies i les entitats financeres 
titulars dels préstecs, per arbitrar solucions 
proporcionades i adaptades a la capacitat actual de 
pagament dels afectats, que possibilitin el retorn del 
crèdit, i evitar la pèrdua de l’habitatge; o arribar, sinó, 
a la resolució no onerosa del préstec. Que una de les 
finalitats de l’Oficina local d’habitatge és afavorir la 
integració social de les persones i famílies de la comarca 
de l’Alt Empordà, a través de l’arrelament en el territori 
facilitant l’accés i el manteniment d’un habitatge digne. 
Amb aquest objectiu els serveis que des de l’Oficina local 
d’habitatge s’ofereixen són: Cèdules d’Habitabilitat per 
acreditar el compliment dels nivells mínims d’habitabilitat 
exigibles als habitatges, tant de nova ocupació (cèdula de 
nova ocupació), com d’habitatge usat (cèdula d’habitatge 
usat). Registre de sol�licitants d’Habitatges de Protecció 
Oficial al qual s’han d’inscriure totes les persones que 
desitgin optar a un habitatge de protecció oficial. 
Programa Mediació per al Lloguer Social, en el qual el 
propietari disposa d’ una assegurança de defensa jurídica i 
per cobrir desperfectes de l’habitatge de forma gratuïta i 
el llogater pot optar a l’habitatge a un preu per sota del 
mercat lliure. Tramitació i gestió dels Ajuts Permanents 
per al pagament del lloguer, renovació de l’ajut per a 
antics perceptors de la prestació. Gestió de la Renda 
Bàsica d’Emancipació, prestació adreçada als joves d'entre 
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22 i 30 anys per ajudar-los a pagar el lloguer del seu 
habitatge habitual. Recordem  que des del gener del 2012, 
la convocatòria és tancada i només es gestionen els canvis 
i les incidències dels expedients vigents. Ofideute, és un 
servei d’informació i assessorament adreçat a les famílies 
amb dificultats per atendre el pagament dels préstecs 
hipotecaris; consisteix en intercedir per la família amb 
dificultats per atendre el pagament dels préstecs 
hipotecaris i que es troben, per aquest motiu, en risc de 
perdre el seu habitatge. L’objectiu principal d’Ofideute és 
evitar els desnonaments. Ofideute s’ofereix com a mediador 
entre la família i l’entitat financera, per trobar 
l’estratègia més vàlida per atendre el deute i evitar el 
desnonament. Tramitació de documentació per Ajuts 
Personalitzats d’Especial d’Urgència (lloguer/hipoteca), un 
ajut a persones amb rebuts impagats de lloguer o 
d'amortització del préstec hipotecari amb ingressos baixos 
o moderats. Que l’article 108.3 de la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya preveu que les 
administracions públiques de Catalunya poden subscriure 
convenis i protocols amb altres administracions públiques i 
amb els organismes i entitats públiques dependents o 
vinculats d’aquestes, en l’àmbit de les competències 
respectives i per a la consecució de finalitats d’interès 
comú. Que el procediment tècnic de la col�laboració entre 
les dues administracions locals i l'objectiu d'aquest marc 
de col�laboració és que els usuaris atesos per problemàtica 
derivada de la situació de l'habitatge per part de 
l'Ajuntament de Figueres comptin amb el recolzament tècnic 
en el seu procés de tramitació de les ajudes pel 
manteniment de l'habitatge o pel canvi de domicili per 
accés a un habitatge més sostenible d'acord amb les seves 
possibilitats. L'Ajuntament de Figueres pot desenvolupar un 
programa d'acompanyament i de mediació entre l'usuari i el 
propietari de l'habitatge (entitat de crèdit, administració 
pública o particular) en termes d'amortitzacions 
hipotecaries o rendes de lloguer per tal que l'usuari  
mantingui un habitatge digne. Aquest programa es 
desenvoluparà amb la gestió tècnica municipal  a l'oficina 
i amb els acords de col�laboració que l'Ajuntament 
estableixi amb col�legis professionals, les entitats sense 
ànim de lucre o altres agents que prestin els seus serveis 
en aquest sector. Que en data 25 de novembre de 2013 
l'Ajuntament de Figueres i el Consell Comarcal de l'Alt 
Empordà varen signar un conveni de col�laboració amb els 
mateixos termes i que l'actual preveu la seva continuïtat. 
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Que reconeixent-se mútuament capacitat legal per atorgar 
aquest document. CONVENEN. Primer.- Objecte. És objecte del 
present conveni de col�laboració entre el Consell Comarcal 
de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Figueres establir les 
bases de col�laboració per a la gestió dels serveis i 
prestacions de l’Oficina local d’habitatge de l’Alt Empordà 
que permetin que els usuaris de Serveis Socials de Figueres 
atesos per problemàtica derivada de la situació de 
l’habitatge comptin amb el recolzament de dos tècnics de 
Serveis Socials en el procés de tramitació de les ajudes 
pel manteniment de l’habitatge o pel canvi de domicili per 
accés a un habitatge més sostenible d’acord amb les seves 
possibilitats. Segon.- Obligacions del Consell Comarcal de 
l’Alt Empordà. El Consell Comarcal de l’Alt Empordà es 
compromet, d'acord amb l'Agència de l'Habitatge de 
Catalunya, a facilitar l'accés a certs programes 
informàtics que permetin als tècnics de l'Ajuntament 
accedir a les dades dels usuaris de Serveis Socials de 
Figueres que tramitin ajuts socials vinculats a 
l'habitatge. Aquests aplicatius són els que donen accés a: 
Ajuts d'especial urgència. Prestacions permanents per al 
pagament del lloguer. Servei de mediació per al lloguer 
social així com facilitar l'accés a les dades dels 
expedients al quals no sigui possible l'accés a l'aplicatiu 
informàtic com: Ofideute. Registre de sol�licitants 
d'Habitatge de Protecció Oficial. I altres. El Consell 
Comarcal de l'Alt Empordà facilitarà els espais 
corresponents a l'oficina local d'habitatge per tal que els 
tècnics de l'Ajuntament desenvolupin la seva tasca per 
l'atenció als usuaris de Figueres i els seus expedients. 
Tercer.- Obligacions de l’Ajuntament. L'Ajuntament de 
Figueres es compromet a destinar durant la vigència del 
present conveni dos tècnics municipals, adscrits al Servei 
de Benestar Social, per treballar en col�laboració i 
coordinadament amb l’Oficina local d’habitatge amb les 
següents funcions: Fer el seguiment dels expedients dels 
usuaris de Serveis Socials de Figueres que sol�liciten els 
serveis d’Ofideute. Fer el seguiment dels expedients dels 
usuaris de Serveis Socials de Figueres que tramiten: -Ajuts 
d'especial Urgència. -Ajuts Implícits. -Petició per la Mesa 
d'Emergències. -Habitatges de Protecció Oficial. Fer el 
seguiment dels usuaris de de Serveis Socials Figueres que 
tramiten un expedient al Fons Social d’Habitatge al qual 
l’Ajuntament està adherit. Fer el seguiment dels usuaris de 
Serveis Socials de Figueres que sol�liciten Habitatge de la 
Borsa de lloguer social. Amb aquestes dades s’elaborarà un 
Informe mensual que es presentarà a la Regidoria 
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d'Habitatge de l'Ajuntament de Figueres. Quart.- Comissió 
de Seguiment. Es constitueix la Comissió de Seguiment 
d’aquest conveni amb un  representant de cada part,  amb 
les funcions d’efectuar un seguiment efectiu del grau de 
compliment dels objectius i dels compromisos adquirits i 
resoldre les controvèrsies que puguin sorgir en la 
interpretació i el compliment d’aquest conveni. Els 
resultats d’aquest seguiment, juntament amb l’avaluació 
final dels serveis prestats seran determinants per 
considerar l’oportunitat de la pròrroga del conveni 
prevista a la clàusula sisena. Cinquè-  Despeses. La 
formalització d’aquest conveni no comporta despesa 
econòmica. Sisè. -  Vigència.  El termini de vigència 
d’aquest conveni és d’un any des de la seva signatura. No 
obstant, es podrà prorrogar de forma expressa, per anys 
successius, sempre que una de les parts no el denunciï, en 
el termini d’un mes previ al venciment del termini inicial. 
Setè.- Causes de resolució. Són causes de resolució 
d’aquest conveni: a)El compliment del seu objecte. b)La 
finalització del termini de vigència. c)El mutu acord, 
manifestat per escrit. d)L’incompliment d’alguna de les 
seves clàusules per una de les parts. e)La denúncia 
unilateral del conveni amb un preavís de tres mesos, perquè 
existeixen causes excepcionals i justificades que 
dificulten o impossibiliten el compliment del seu 
contingut. f)Altres causes d’extinció previstes en la 
normativa aplicable. Vuitè.-  Controvèrsies. Les parts 
resoldran de mutu acord les diferències que puguin sorgir 
en l’execució i interpretació del present conveni. 
Tanmateix, les qüestions litigioses que poguessin sorgir 
sobre el compliment d’aquest conveni es resoldran  per la 
jurisdicció contenciosa administrativa, d’acord amb el que 
disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa. Els atorgants, 
després de llegir el present conveni de col�laboració, 
mostren la seva conformitat, ratifiquen el seu contingut i 
el signen en el lloc i data a baix indicats. Figueres,     
de          de 2016. 
Il�lm. President del Consell  
Comarcal de l’Alt Empordà 
 

Il�lma. Sra. Marta Felip 
Torres 
Alcaldessa-Presidenta de 
l’Ajuntament de Figueres 

 
---- A continuació, essent les catorze hores i vint-i-nou 
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 
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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.   
 
----17. 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 trenta minuts, de la qual cosa 
dono fe. 
 
 


