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

Núm.04

Acta de la sessió ordinària del dia 23 de gener de 2017
---- A la Casa de la Vila de la ciutat de Figueres, el dia 23 de gener de 2017,
sota la Presidència de l’alcaldessa Marta Felip Torres, es reuneixen els
membres de la Junta de Govern Local: Pere Casellas Borrell, Francesc
Cruanyes Zafra, Manuel Toro Coll, Jordi Masquef Creus, 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.
A les catorze hores i deu minuts, la Presidència declara oberta la sessió.
----1. S'aprova sense rectificacions l'acta de la sessió anterior, ordinària del dia
16 de gener de 2017, repartida amb la convocatòria.
----2. Serveis municipals. S'adjudica el contracte de "Venda del residu paper i
cartró" al licitador Sersall 95, S.L. 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 mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 21 de
novembre de 2016 es va aprovar la classificació de les proposicions
presentades en la licitació del contracte de <Venda del residu paper i cartró>.
Vista l’acta de la Mesa de contractació de data 9 de novembre de 2016.
Vist que el licitador millor classificat Sersall 95, S.L. ha presentat la
documentació requerida i ha constituït la garantia definitiva davant l’Ajuntament.
La motivació de la classificació i, per tant de l’adjudicació, consta en dita acta i
a l’acord de classificació, que es va remetre als licitadors.
Vist l’article 151 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic
aprovat per RDL 3/2011, de 14 de novembre, el regidor delegat del Servei de
Serveis Urbans i Qualitat Urbana proposa que la Junta de Govern Local, per
delegació de l’Alcaldia Presidència, adopti els següents acords:
1er.- Adjudicar el contracte de <Venda del residu paper i cartró> al licitador
Sersall 95, S.L. per un preu de:
-preu unitari per tona publicat en el mes anterior per mescla comú de paper i
cartró d’Aspapel amb un increment de l’11 %, és a dir, el 111 % de dit preu.
-es compromet a subministrar una segona premsa de paper i cartró a ubicar a
la deixalleria municipal de Figueres i fer el seu manteniment.
2on.- Requerir a l’adjudicatari a fi que en el termini d’1 mes des de l’endemà de
la notificació de l’acord d’adjudicació, presenti instància davant l’Ajuntament de
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Figueres indicant quina de les dues opcions establertes a la clàusula 15 del
plec de clàusules administratives particulars tria per al compliment de la
condició especial d’execució establerta a dita clàusula.
3er.-Requerir a l’adjudicatari a fi que formalitzi el contracte en el termini màxim
de quinze dies hàbils a comptar de l’endemà de la notificació del present acord.
4rt.- Autoritzar l’Alcaldia Presidència a fi que realitzi els actes i gestions que
calguin per a l’execució dels acords anteriors."
----3. Assumptes urgents. Prèvia la necessària declaració d'urgència, aprovada
per unanimitat, es passa a deliberar sobre els assumptes que l'han motivada
amb el resultat següent:
---- Aportacions i subvencions. S'aprova un conveni de collaboració amb la
Fundació Bancària “La Caixa”. Després de llegir-la i debatre-la s’ACORDA, per
unanimitat dels membres presents amb dret a vot, d’aprovar la proposta
següent:
"Assumpte: Aprovació conveni de collaboració entre l’Ajuntament de
Figueres i la Fundació Bancària “La Caixa”.
Relació de fets.
L’Ajuntament de Figueres té com a prioritat en aquest any 2017 portar a terme
les obres del projecte de Parc Infantil inclusiu adaptat per a nens amb
discapacitacions tant físiques com psíquiques.
la Fundació Bancària “la Caixa”, contempla entre els seus objectius la
realització d’obres benèfiques i socials, pròpies o en col•laboració amb
institucions del país, atenent les diferents necessitats de la societat. La missió
de la Fundació Bancària “la Caixa” és contribuir al progrés de les persones i de
la societat, amb especial incidència en els col.lectius més vulnerables, ja sigui a
través de programes propis, aliances estratègiques o col•laboracions amb
tercers, mitjançant actuacions eficients i, en el seu cas innovadores, avaluables
en quant als seus resultats i susceptibles de ser transferides a altres entitats.
L’Ajuntament de Figueres i la Fundació Bancària “la Caixa” tenen la voluntat
d’establir un marc de col.laboració en el qual es promogui la realització o el
desenvolupament, per part de l’Entitat, de les seves finalitats fundacionals.
En data 28 de desembre de 2016 l’Ajuntament de Figueres i la Fundació
Bancària “La Caixa” van signar un conveni de col.laboració el qual té per
objecte establir el marc de la collaboració entre la Fundació Bancària “la
Caixa” i L’Ajuntament de Figueres per afavorir el desenvolupament del projecte
de Parc Infantil inclusiu adaptat per a nens amb discapacitacions tant físiques
com psíquiques.
Fonaments de dret.
Aquest conveni té naturalesa de conveni de collaboració empresarial en
activitats d’interès general a l’empara de l’article 25 de la Llei 49/2002, de 23 de
desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i incentius
fiscals al mecenatge. Li és d’aplicació l’articulat de la mateixa.
Llei 4/2008, de 24 d’abril, del Codi Civil de Catalunya (Llibre Tercer-Persona
Jurídica, Associacions i Fundacions.
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Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern de Catalunya .
Article 4.1.d) del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
Article 86 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques.
Article 23 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local.
Article 54 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, de la Llei Municipal i de
Regim Local de Catalunya.
Articles 49,54,55 i 65-70 del Reglament Orgànic Municipal.
El decret dictat per l'alcaldessa presidenta el 30 de juny de 2015, delega
diverses atribucions a la Junta de Govern Local, entre les quals l'aprovació de
convenis de collaboració amb persones físiques o jurídiques subjectes al dret
privat, l'objecte dels quals no podrà estar comprès en les normes sobre
contractació administrativa o en normes administratives especials.
Per tot això, l’alcaldessa presidenta proposa que la Junta de Govern Local, per
delegació de l’Alcaldia Presidència, adopti els següents acords:
1r.- Aprovar el conveni de collaboració entre l’Ajuntament de Figueres i la
Fundació Bancària “La Caixa”, que diu el següent: < REUNITS
D’una banda, el Sr. Francesc Xavier Ponsati Bañeras, Director de l’Area de
Negoci d’Empordà I de Caixabank, actuant en nom i representació de la
Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, “la Caixa” (en
endavant, Fundació Bancària “la Caixa”), entitat domiciliada a Barcelona,
Avinguda Diagonal, 621-629, i amb NIF núm. G-58899998.
De l’altra, la Sra. Marta Felip Torres , amb NIF núm. XXXXXX, actuant en nom i
representació de l’Ajuntament de Figueres (en endavant, l’Entitat), com a
alcaldessa.
Les parts es reconeixen mútua i recíprocament, en la condició en què actuen,
la capacitat legal suficient per a subscriure aquest Conveni i a aquests efectes,
MANIFESTEN
I.- Que la Fundació Bancària “la Caixa”, contempla entre els seus objectius la
realització d’obres benèfiques i socials, pròpies o en collaboració amb
institucions del país, atenent les diferents necessitats de la societat.
La missió de la Fundació Bancària “la Caixa” és contribuir al progrés de les
persones i de la societat, amb especial incidència en els collectius més
vulnerables, ja sigui a través de programes propis, aliances estratègiques o
collaboracions amb tercers, mitjançant actuacions eficients i, en el seu cas
innovadores, avaluables en quant als seus resultats i susceptibles de ser
transferides a altres entitats.
La Fundació Bancària “la Caixa” desenvolupa programes socials, educatius,
culturals, científics i mediambientals amb una vocació transformadora.
II.- Que l’Entitat té com a objectiu, entre d’altres:
- La collaboració en projectes d’abast social i assistencial per cobrir les
necessitats d'infants discapacitats, tan físics com psíquics de la població.
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III.- Que és voluntat de les parts establir un marc de collaboració en el qual es
promogui la realització o el desenvolupament, per part de l’Entitat, de les seves
finalitats fundacionals.
De conformitat amb les anteriors manifestacions i d’acord amb la representació
que ostenten, les parts acorden subscriure aquest conveni de collaboració,
que es regeix pels següents
PACTES
Primer. Objecte del conveni
El present Conveni té per objecte establir el marc de la collaboració entre la
Fundació Bancària “la Caixa” i L’Ajuntament de Figueres per afavorir el
desenvolupament del projecte de Parc Infantil inclusiu adaptat per a nens amb
discapacitacions tant físiques com psíquiques.
Segon. Compromisos de l’Entitat
L’Entitat ha de destinar íntegrament l’import de l’aportació econòmica de
Fundació Bancària “la Caixa”, al programa esmentat anteriorment, el qual és
objecte de la collaboració.
Així mateix, ha d’aportar tots els recursos humans i materials necessaris per
dur a terme el projecte objecte d’aquest conveni i és l’únic responsable de
l’acció.
A la finalització del mateix, ha de presentar a la Fundació Bancària “la Caixa”,
directament o a través del seu representant en la Comissió de Seguiment, un
informe econòmic i explicatiu de l'aplicació dels fons percebuts, com també dels
resultats aconseguits.
Tercer. Compromisos de la Fundació Bancària “la Caixa”
Per al compliment de les finalitats expressades en el pacte anterior, la Fundació
Bancària “la Caixa”, es compromet a fer una aportació en favor de l’Entitat de
dotze mil euros (12.000 euros, Impostos inclosos, si s’escau), que es farà
efectiva mitjançant transferència al compte bancari de CaixaBank ES66 2100
0013 7002 0057 3073 obert a nom de l’Entitat, un cop presentat un document
de sollicitud de pagament.
Quart. Comissió de Seguiment
Per al seguiment del desenvolupament d’aquest conveni, es podrà constituir
una comissió paritària mixta de seguiment, integrada per representants de
cadascuna de les parts signants, que establirà de comú acord les normes
relatives al seu funcionament. A aquesta comissió li correspondran, entre
d’altres funcions, les següents:
Acordar la concreció de les activitats que cal dur a terme en compliment
d’aquest conveni.
Vetllar pel desenvolupament correcte del projecte i per les necessitats que
puguin sorgir en la seva implementació.
Avaluar l’acompliment dels objectius.
Fer-ne el control i el seguiment i vetllar per l’aplicació correcta de l’aportació
econòmica efectuada per la Fundació Bancària “la Caixa”
Resoldre les qüestions que sorgeixin pel que fa als aspectes relatius a la
difusió.
Avaluar el resultat del projecte i de la collaboració.
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I en general, totes aquelles funcions que es desprenen d’aquest conveni i/o que
les parts estimin convenients.
La Comissió de Seguiment celebrarà les pertinents reunions per al compliment
de les funcions que l’hi són pròpies, prenent els acords que es considerin
oportuns. Sense perjudici de l’anterior, la Comissió es podrà reunir, a
requeriment de qualsevol de les parts, per tractar d’aquells assumptes que per
la seva urgència o especificitat no es puguin ajornar fins a la propera reunió
periòdica.
Els membres de la Comissió han de donar compte del resultat de la seva gestió
a les seves institucions respectives.
Cinquè. Tractament de dades de caràcter personal
De conformitat amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de Protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i el Reial
Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual se n’aprova el Reglament de
desenvolupament, els legals representants de les parts, reconeixen quedar
informats i consentir, que les dades personals reflectides en el present conveni,
així com les que es generin amb motiu de la relació, seran incorporades a un
fitxer de cada part respectivament, amb la finalitat de gestionar la referida
relació contractual descrita en el present Conveni. Qualsevol de les parts
podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancellació i oposició,
dirigint-se per escrit a les adreces indicades. Així mateix, les parts fan constar
de forma expressa que s’abstindran de fer cap tipus de tractament de les dades
personals de què disposin com a conseqüència de la signatura d’aquest
conveni, llevat del que sigui estrictament necessari per a les seves finalitats. En
aquest sentit es comprometen, especialment, a no cedir a terceres persones
les dades esmentades o els arxius que les contenen, així com també a
mantenir-ne una estricta confidencialitat.
S’acorda expressament que totes les dades o informació que l’Entitat
comuniqui a la Fundació Bancària "la Caixa" en relació amb el projecte o
programa objecte d’aquest conveni seran dades dissociades, és a dir, dades
que no permetin la identificació de cap persona física i que, per tant, queden
excloses de l’aplicació de la normativa de protecció de dades. En particular,
mantindran informada a la Fundació Bancària “la Caixa” de l’evolució del
projecte mitjançant dades de caràcter quantitatiu, numèric i/o percentual.
Sense perjudici de l’anterior, l’Entitat declara que complirà, sota la seva única i
total responsabilitat, totes les obligacions que li siguin exigibles en aplicació de
la normativa de protecció de dades de caràcter personal, entre elles, la de
complir amb els requisits d’informació disposats a l’article 5 de la LOPD, i
d’obtenir el consentiment dels titulars de les dades que seran objecte de
tractament, quan la citada Llei així ho estableixi. Així mateix, aplicarà les
mesures de seguretat que la llei estableixi, i mantindrà indemne la Fundació
Bancària “la Caixa” de qualsevol indemnització i/o sanció reclamades per
terceres persones, incloent-hi les autoritats i els organismes competents.
Sisè. Difusió
Un cop ho hagi consensuat amb la Fundació Bancària “la Caixa”, l’Entitat es
compromet a difondre la seva collaboració en els documents i actes de difusió
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de les activitats que es duguin a terme amb càrrec a la dotació efectuada per
aquesta, i en la seva memòria anual. La Fundació Bancària “la Caixa” haurà
d’aprovar prèviament, si escau, la utilització de la seva imatge corporativa i l’ús
dels seus signes distintius, com també l’abast de la seva possible participació
en actes o activitats de caràcter públic.
Per la seva banda, la Fundació Bancària “la Caixa” pot fer la difusió que estimi
convenient de la collaboració que es regula mitjançant aquest conveni,
després d’haver obtingut l’aprovació de l’Entitat pel que fa a l’ús de la seva
imatge corporativa i dels seus signes distintius.
Setè. Vigència del conveni
Aquest conveni tindrà la durada d’un any des de la data de la seva signatura.
Vuitè. Causes de resolució anticipada
Són causes de resolució anticipada d’aquest conveni:
L’incompliment de qualsevol de les seves clàusules per alguna de les parts.
L’acord mutu de les parts.
La denúncia de qualsevol de les parts.
L’entrada en vigor de disposicions legals o reglamentàries que n’impedeixin el
seu compliment.
En cas que es produís la resolució anticipada d’aquest conveni, no es lliuraran
les quantitats convingudes a partir de la data de la resolució. En el supòsit de
resolució anticipada per causes imputables a l’Entitat, aquesta haurà de
retornar les quantitats lliurades que no s’hagin destinat a les finalitats del
conveni.
Novè. Cessió
Aquest conveni és personal entre les parts i no podrà ser cedit, totalment o
parcialment, per cap d’aquestes sense el consentiment per escrit de l’altra part.
Desè. Llei aplicable i submissió
Aquest conveni s’interpretarà d’acord amb la legislació espanyola. En
particular, té naturalesa de conveni de collaboració empresarial en activitats
d’interès general a l’empara de l’article 25 de la Llei 49/2002, de 23 de
desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i incentius
fiscals al mecenatge.
Les controvèrsies que puguin sorgir sobre la interpretació, la modificació, la
resolució i els
efectes que es puguin derivar d’aquest conveni s’han de resoldre entre les
parts, esgotant totes les formes possibles de conciliació per tal d’arribar a un
acord amistós extrajudicial. Si no fos possible, els òrgans jurisdiccionals
competents de la ciutat de Girona seran competents per a conèixer les
qüestions litigioses, renunciant les parts de forma expressa al seu propi fur si
fos un altre.
I com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, les parts el
signen per duplicat exemplar i a un sol efecte, en el lloc i la data esmentats a
l’encapçalament>.
2n.- Autoritzar a l’Alcaldia Presidència perquè realitzi tants actes i gestions com
calguin per a l’execució de l’acord anterior."
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---- Obres municipals. S'aprova inicialment el projecte d’obra municipal ordinària
denominat "Projecte d’arranjament de l’aparcament dissuasiu de la carretera de
Llançà. Zona Llevant". Després de llegir-la i debatre-la s’ACORDA, per
unanimitat dels membres presents amb dret a vot, d’aprovar la proposta
següent:
"Relació de fets.
1. El serveis tècnics municipals han redactat el projecte d’obra municipal
ordinària denominat “Projecte d’arranjament de l’aparcament dissuasiu de la
Carretera de Llançà. Zona Llevant” amb un import total d’execució per
contracte, que inclou l’IVA, de cent onze mil setanta-vuit euros amb
cinquanta-un cèntims (111.078,51 €).
2. Aquest Projecte, redactat pels tècnics municipals, té la naturalesa d’obra
municipal ordinària, i conté els documents necessaris per identificar el seu
objecte així com els elements per a dur a terme la seva execució (memòria,
annexes, plec de condicions, pressupost ), entre els que inclou el preceptiu
estudi de seguretat i salut.
3. L’aprovació d’un projecte d’obra municipal ordinària (o d’una memòria),
depèn per una part, de la seva quantia, com a límit absolut respecte a
l’atribució de la competència per a l’aprovació del projecte, i, per altre banda
depèn també de si aquesta obra, en el cas de tenir el caràcter o naturalesa
d’una obra d’inversió, s’ha inclòs o previst al pla d’inversions del Pressupost
municipal. Al tractar-se de l’aprovació inicial és suficient tenir en compte la
quantia de l’obra pel que l’organ competent per la seva aprovació és la Junta
de Govern Local, per delegació de l’Alcaldia Presidència.
4. Aquest projecte forma part de la Subvenció de 400.000 euros atorgada per
Turisme el 8 d’octubre de 2016 i que s’ha de justificar el 30 de setembre de
2017.
Fonaments de dret.
1. Articles 121 i següents del Text refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
Aquests defineixen el contingut mínim que ha de tenir un projecte d’obres per la
seva aprovació així com la classificació de les diferents obres als efectes
d’elaboració de projectes.
2. Articles 12 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova
el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya. Aquests
regulen la formació de projectes d’obres locals ordinàries.
3. Article 52.2.o) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, estableix que el
Ple és l’òrgan competent per l’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan
sigui competent per la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin
previstos en els pressupostos.
4. L’article 166.1.a) del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals.
5. 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.

7

6. El Reglament Orgànic Municipal.
7. La Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.
8. L’acord de l’Alcaldia Presidència de data 30 de juny de 2015 pel qual
s’aproven les delegacions de l’alcaldessa en la Junta de Govern Local.
Per tot això, l’alcaldessa presidenta proposa que la Junta de Govern Local, per
delegació de l’Alcaldia Presidència, adopti els següents acords:
1r.- Aprovar inicialment el projecte d’obra municipal ordinària denominat
<Projecte d’arranjament de l’aparcament dissuasiu de la carretera de Llançà.
Zona Llevant> amb un import total d’execució per contracte, que inclou l’IVA,
de cent onze mil setanta-vuit euros amb cinquanta-un cèntims (111.078,51
€).
2n.- Exposar al públic l’expedient i el projecte, per termini de trenta dies, des de
l’anunci de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província, als efectes de la
presentació d’allegacions. Publicar el contingut d’aquest projecte al web
municipal per a facilitar-ne la seva consulta, en aquest mateix termini
d’exposició pública.
3r.- Sollicitar els informes de les companyies de serveis afectats.
4rt.- Sollicitar informe a l’ACA i autorització amb caràcter d’urgència (ja que es
tracta d’una obra objecte de subvenció que s’ha de justificar abans del 30 de
setembre de 2017) per executar obra en zona de policia de l’ACA.
5è.- Autoritzar l’Alcaldia Presidència perquè realitzi els actes i gestions que
calguin per a l’execució dels acords anteriors."
----4. Precs i preguntes. A l'extrem de Precs i preguntes no es produeixen
intervencions.
---- No havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió a les catorze
hores i trenta minuts, de la qual cosa dono fe.
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