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

Núm.05

Acta de la sessió ordinària del dia 30 de gener de 2017
---- A la Casa de la Vila de la ciutat de Figueres, el dia 30 de gener de 2017,
sota la Presidència de l’alcaldessa Marta Felip Torres, 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 Núria
Galimany Granés amb l’assistència de la secretària accidental Laia Oliver
Pastoret, i de la interventora, Anna Morell Arimany, per tal de dur a terme la
sessió ordinària en primera convocatòria.
A les catorze hores i vint minuts, la Presidència declara oberta la sessió.
----1. S'aprova sense rectificacions l'acta de la sessió anterior, ordinària del dia
23 de gener de 2017, repartida amb la convocatòria.
----2. Obres municipals. S'aprova definitivament el projecte d’obra municipal
ordinària denominat “Projecte d’installació d’una caldera de biomassa a la Llar
d’infants Els Pins de Figueres”. 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.- La Junta de Govern Local en sessió del dia 24 d’octubre de 2016 va aprovar
inicialment el projecte d’obra municipal ordinària denominat “Projecte
d’installació d’una caldera de biomassa a la Llar d’infants Els Pins de
Figueres”. Aquest projecte té un pressupost d’execució per contracte, que
inclou l’IVA, de 58.850,74 €.
2.- Aquesta actuació està inclosa en el Programa de subvencions de la
Diputació de Girona als ajuntaments per a la installació de calderes i xarxes de
calor de biomassa municipals, de l’any 2016, atorgant una subvenció per
aquesta finalitat de 27.521,45 €, segons acord de la Junta de Govern Local de
la Diputació de Girona del dia 7 de juny de 2016.
3.- 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 4 de
novembre de 2016, publicació a la premsa local el dia 15 de novembre de
2016, la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el dia 15 de
novembre de 2016 i en el Butlletí Oficial de la Província del dia 17 de novembre
de 2016. L’aprovació inicial es va notificar al Departament d’Ensenyament.
Durant aquest termini d’exposició pública no s’han presentat allegacions.
Fonaments de dret.
1.- 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 així com el Decret
Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel que s’aprova el Text Refós de la Llei
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Municipal i de règim local de Catalunya, pel que fa a l’òrgan competent per a
l’aprovació definitiva de projectes d’obres. També, la Disposició addicional
segona del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector Públic.
2.- Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret
179/1995, de 13 de juny, que regula el procediment d’aprovació dels projectes
d’obres locals ordinàries.
3.- El Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei d’Hisendes Locals.
4.- El Reglament Orgànic Municipal.
5. La Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.
6. 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.
Resolució.
Per tot l’anterior, la Junta de Govern Local, per delegació de l’Alcaldessa
Presidenta, resol:
1r.- Aprovar definitivament el projecte d’obra municipal ordinària denominat
“Projecte d’installació d’una caldera de biomassa a la Llar d’infants Els Pins de
Figueres”. Aquest projecte té un pressupost d’execució per contracte, que
inclou l’IVA, de 58.850,74 €.
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 municipals. S'aprova definitivament el projecte d’obra municipal
ordinària denominat “Projecte executiu. Desviament del collector d’entrada a
l’EDAR i una línia elèctrica de MT per poder realitzar les obres de millora de
l’EDAR de Figueres”. Després de llegir-la, la interventora municipal fa esment
de l’advertiment referent a l’IVA suportat en els termes del seu informe que
consta a l’expedient, i un cop debatuda s’ACORDA, per unanimitat dels
membres presents amb dret a vot, d’aprovar la proposta següent:
"Relació de fets.
1.- La Junta de Govern Local en sessió del dia 7 de novembre de 2016 va
aprovar inicialment el projecte d’obra municipal ordinària denominat “Projecte
executiu. Desviament del collector d’entrada a l’EDAR i una línia elèctrica de
MT per poder realitzar les obres de millora de l’EDAR de Figueres.” El
pressupost d’execució d’aquest projecte és de 96.806,47 euros, inclòs IVA.
2.- L’expedient i el projecte s’han exposat al públic durant un termini de 30 dies
hàbils a contar de la data de publicació del pertinent anunci d’aprovació inicial
al Butlletí Oficial de la Província, als efectes de presentació d’allegacions. En
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aquest sentit en data 14 de novembre de 2016 s’ha publicat un anunci al tauler
d’anuncis de l’Ajuntament, publicació a la premsa local el dia 22 de novembre
de 2016 i la publicació del pertinent anunci en el Butlletí Oficial de la Província
data de 29 de novembre de 2016.
3.- Per raó de la matèria aquesta obra participa de la naturalesa d’una obra
d’infraestructura de sanejament en alta, encara que es plasmi o s’articuli la
seva aprovació sota la forma d’un projecte d’obra municipal ordinària. Per
aquest motiu resulta essencial la validació o autorització del projecte per part
de l’Agència Catalana de l’Aigua, que és qui ostenta la competència pel que fa
a les obres de sanejament en alta, encara que pugui delegar la seva execució a
l’Ajuntament de Figueres o a l’empresa municipal Figueres de Serveis, SA. El
mateix s’ha de dir de l’assumpció de costos, que correspon a l’ACA.
4.- En data 27 de juliol de 2016 es va emetre informe tècnic sobre l’aprovació
del “Projecte executiu. Desviament del collector d’entrada a l’EDAR i una línia
elèctrica de MT per poder realitzar les obres de millora de l’EDAR de Figueres”.
Aquest proposava l’aprovació del projecte amb una sèrie de condicionaments.
En l’acord d’aprovació inicial del Projecte es van plasmar aquests
condicionaments en el sentit de que en el punt 5 de l’acord d’aprovació inicial
s’acordava supeditar l’aprovació definitiva del Projecte a la incorporació, a
través d’un text refós del projecte executiu, de les condicions assenyalades a
l’informe dels tècnics municipals. Per instància de data 15 de desembre de
2016, registrada amb el número d’entrada 25584, Figueres de Serveis, SA
presenta a aquest ajuntament un informe tècnic sobre les condicions
imposades a l’aprovació del “Projecte executiu. Desviament del collector
d’entrada a l’EDAR i una línia elèctrica de MT per poder realitzar les obres de
millora de l’EDAR de Figueres”.
En data 26 de gener de 2017 els serveis tècnics municipals han emès informe
en relació a l’informe tècnic presentat per Figueres de Serveis, SA manifestant
que “(...)en data 15 de desembre de 2016, en el tràmit d’informació pública,
Fisersa emet informe en el que manifesta que les millores exigides en la
pavimentació del vial, estan contemplats dins del projecte d'ampliació de l'EDAR, i
que la rasa per el desviament de la línia de MT es farà per la zona de vorera i
que no es preveu obrir-la en asfalt (...)”. I, en aquest sentit, els serveis tècnics
municipals consideren que no hi ha cap impediment en que es procedeixi a
l’aprovació definitiva del Projecte.
5.- L’acord d’aprovació inicial del “Projecte executiu. Desviament del collector
d’entrada a l’EDAR i una línia elèctrica de MT per poder realitzar les obres de
millora de l’EDAR de Figueres” supeditava l’aprovació definitiva del mateix a
l’emissió d’un informe favorable per part de l’Agència Catalana de l’Aigua.
S’ha sollicitat informe a l’Agència Catalana de l’Aigua, amb la tramesa d’una
còpia íntegra del projecte, de l’informe que van emetre els serveis tècnics
municipals i de l’acord d’aprovació inicial del projecte.
L’Agència Catalana de l’Aigua ha informat favorablement el document “Projecte
executiu. Desviament del collector d’entrada a l’EDAR i una línia elèctrica de
MT per poder realitzar les obres de millora de l’EDAR de Figueres”, subscrit per
l’enginyer industrial Sr. Narcís Serra Font de data maig 2016 dient però que
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l’informe favorable presentat no és una autorització d’obres i que per tal de dur
a terme les obres contemplades en l’esmentat projecte, el promotor de les
obres, haurà de demanar la corresponent autorització d’obres en Domini Públic
Hidràulic i Zona de Policia a l’Agència Catalana de l’Aigua, aportant el projecte
executiu.
6.- En data 18 de gener de 2017 l’Agència Catalana de l’Aigua ha resolt atribuir
a l’Ajuntament de Figueres recursos destinats a varies actuacions (reposicions i
millores 2017), entre les quals es troba la del desviament del collector entrada
EDAR i línia elèctrica. Per aquesta actuació es concedeixen 80.000 €, més IVA.
7. Amb l’aprovació inicial es van sollicitar els corresponents informes a les
companyies de serveis afectats. No s’han presentat allegacions.
8.- En data 26 de gener de 2017 els serveis tècnics municipals han emès
informe, que consta en l’expedient, proposant l’aprovació definitiva del Projecte.
Fonaments de dret.
1.- 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 així com el Decret
Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel que s’aprova el Text Refós de la Llei
Municipal i de règim local de Catalunya, pel que fa a l’òrgan competent per a
l’aprovació definitiva de projectes d’obres. També, la Disposició addicional
segona del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector Públic.
2.- Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret
179/1995, de 13 de juny, que regula el procediment d’aprovació dels projectes
d’obres locals ordinàries.
3.- El Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei d’Hisendes Locals.
4.- El Reglament Orgànic Municipal.
5.- La Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.
6.- Per raó de la matèria, es d’aplicació el Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la legislació en matèria d’aigües de
Catalunya.
7. 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.
Resolució.
Per tot l’anterior, la Junta de Govern Local, per delegació de l’Alcaldessa
Presidenta, resol:
1r.- Aprovar definitivament el projecte d’obra municipal ordinària denominat
“Projecte executiu. Desviament del collector d’entrada a l’EDAR i una línia
elèctrica de MT per poder realitzar les obres de millora de l’EDAR de Figueres”.
El pressupost d’execució d’aquest projecte és de 96.806,47 euros.
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. Publicar el projecte a la pàgina web municipal.
3r.- Notificar l’aprovació definitiva del projecte a Figueres de Serveis, SA.
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Tenir en compte que per tal de dur a terme les obres contemplades en
l’esmentat projecte, el promotor de les obres, haurà de demanar la
corresponent autorització d’obres en Domini Públic Hidràulic i Zona de Policia a
l’Agència Catalana de l’Aigua, aportant el projecte executiu.
4rt.- Notificar l’aprovació definitiva del projecte a l’Agència Catalana de l’Aigua.
5è.- Autoritzar l’alcaldia presidència per a l’adopció de tants actes i gestions
com calguin per a l’execució dels acords anteriors."
----4. Obres-llicències. S'accepta la renúncia de l'entitat Maestros C. Baudry SL
a la llicència d'obres concedida per a la reforma d'un local comercial per a
joieria a la Rambla, 13 baixos 2. 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 data 23 de novembre de 2015 va acordar
concedir llicència d'obres (expedient número OBMA2015000039) a l'entitat
Maestros C. Baudry SL, representada pel senyor Hermes Solé Higueras, per a
la reforma d'un local comercial per a joieria a la Rambla 13 baixos 2 de
Figueres, amb les condicions assenyalades en l'acord esmentat;
En data 28 de desembre de 2016 i número de registre d'entrada E2016026588,
el senyor Cyrille Baudry presenta la renúncia a la llicència expedient número
OBMA2015000039, ja que no s'executaran les obres esmentades;
En data 24 de gener de 2017 la zeladora municipal d'obres emet informe
segons el qual les obres esmentades no s'han iniciat;
En haver-se concedit la llicència d'obres expedient OBMA2015000039 les
taxes exigibles per atorgament de llicència urbanística ja s'han acreditat i, per
tant, s'han de satisfer amb independència que les obres esmentades no
s'executin, la qual cosa comporta que l'impost sobre construccions,
instal.lacions i obres sigui inexigible, ja que aquest impost s'acredita en el
moment d'iniciar-se les obres;
Atès el que disposen els articles 21 i 94 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques i les
ordenances fiscals, l'alcaldessa presidenta proposa a la Junta de Govern Local
que, per delegació de l'Alcaldia-Presidència, adopti els acords següents:
Primer.- Acceptar la renúncia de l'entitat Maestros C. Baudry SL, representada
pel senyor Cyrille Baudry, a la llicència d'obres concedida, expedient número
OBMA2015000039, més amunt esmentada les quals no s'han realitzat, si bé
en haver-se atorgat la llicència corresponent les taxes exigibles per atorgament
de llicència urbanística s'han acreditat i per tant s'han de satisfer.
Segon.- Notificar aquest acord a l'interessat, a l'inspector de tributs i al cap de
disciplina urbanística."
----5. Obres-llicències. Es concedeix a l'entitat Endesa Distribución Elèctrica
SLU una llicència municipal d'obres per a solucionar la problemàtica acústica
de la subestació de Figueres al carrer Ponent i Navata. 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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"En data 29 de novembre de 2016 i registre d’entrada número
E2016024288, l'entitat Endesa Distribución Elèctrica SLU, representada pel
senyor Aurelio Alvárez González, sol.licita llicència municipal d'obres per a
solucionar la problemàtica acústica de la subestació de Figueres al carrer
Ponent i Navata de Figueres;
En data 18 de gener de 2017, l’arquitecte municipal emet l’informe següent:
“Característiques urbanístiques.
Planejament vigent: Text refós de les Normes urbanístiques del Pla general al
terme municipal de Figueres. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 17 de
Juny de 2005. Pla especial de millora urbana en l’àmbit de la subestació
transformadora aprovat definitivament el 12 de març de 2010
Tipus de Sòl: Urbà.
Zonificació: 4
Tipologia estadística:E.9
Antecedents
1. El 19 de gener de 2011 es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya l’acord d’aprovació definitiva i normativa del Pla especial de millora
urbana en l’àmbit de la subestació transformadora que havia estat aprovat
definitivament el 12 de març de 2010, i donada conformitat al text refós el 10 de
novembre de 2010.
2. El 7 de febrer de 2011 es va concedir llicència d’activitat a la Subestació
elèctrica d’ENDESA situada en l’illa compresa entre els carrers Navata i Ponent
i l’ambit de Sòl Urbanitzable dels Olivars.
3.El 8 de setembre de 2016 el regidor delegat del Servei de Medi Ambient i
Qualitat Ambiental, per delegació de l'Alcaldia Presidència, va resoldre
“Requerir novament a la societat Endesa Distribución Eléctrica, SL,
representada pel Sr. Agustí López Rodríguez, titular de l'activitat de subestació
elèctrica, ubicada al c/ Carles Fages de Climent, s/n, per tal que en el termini
de 2 mesos, que començaran a comptar a partir del dia hàbil següent al de
rebre la notificació de la present resolució, adopti les mesures correctores
suficients, per tal de baixar el nivell de fresses per sota els màxims establers
per Decret 176/2009 pel qual s'aprova el Reglament de la llei 16/2002, de
protecció contra la contaminació acústica, segons estableix l'enginyer tècnic
municipal en el seu informe de data 2 d'agost de 2016, amunt transcrit.”
4. El 29 de novembre de 2016 ENDESA ha sollicitat llicència d’obres amb
l’aportació del “Projecte executiu de solució a la problemàtica acústica de la
SubEstació de Figueres”.
5. L’11 de gener de 2017 l’enginyer tècnic municipal en relació a “Installació de
pantalles acústiques, aplicació de mesures correctores de nivells de fresses” ha
emès informe preceptiu amb el condicionat: “Les mesures de seguretat que
consten en el projecte presentat”
Característiques del projecte.
1. El projecte correspon a donar compliment a un requeriment municipal de
mesures correctores en relació a una activitat amb llicència des de 7 de febrer
de 2011 que es correspon amb els usos admesos pel planejament.
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2. El cost real i efectiu de les obres, s’estima en el projecte amb aplicació de
preus sobre estat d’amidaments en 109.350,92 euros
Conclusions.
Es proposa concedir la llicència d'obra sollicitada per la solució a la
problemàtica acústica de la subestació elèctrica, en els termes en que se
sollicita, i amb les condicions generals annexes.
I perquè consti als efectes oportuns signo aquest informe tècnic, segons els
meus coneixements que sotmeto a raonament tècnicament més ben
fonamentat, als informes jurídics i al criteri de la corporació."
Atès el que disposa l'article 89 i concordants del Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals,
i l’article 187 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, modificat per la Llei
16/2015, de 21 de juliol, de simplificació administrativa de l’Administració de la
Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat
econòmica, i l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions,
instal.lacions i obres, l'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 Endesa Distribución
Elèctrica SLU, representada pel senyor Aurelio Alvárez González,
per a
solucionar la problemàtica acústica de la subestació de Figueres al carrer
Ponent i Navata de Figueres, d'acord amb les condicions generals que
s'adjunten en el full annex i amb les particulars següents:
a) S'haurà d'acreditar haver signat amb un gestor autoritzat un document
d'acceptació que garanteixi la correcta destinació dels residus separats per
tipus. En aquest document es farà constar el codi de gestor i el domicili de
l'obra. En el termini d'un mes a comptar des de la finalització de l'obra, s'haurà
de presentar un certificat del gestor de residus contractat referent a la quantitat
i tipus de residus lliurats.
b) Abans d’iniciar les obres s’haurà d’aportar la documentació del contractista.
c) Un cop iniciades les obres, caldrà lliurar a l’Ajuntament una còpia de l’acta
d’inici d’obres estesa per la direcció facultativa d’aquestes.
d) Només es podrà utilitzar i ocupar l’edifici o construcció de que es tracti
després que hagi transcorregut el termini d’un mes des de la presentació de la
comunicació i certificat final d’obra expedit per la direcció facultativa de les
obres o, si s’escau, de l’esmena de la comunicació o l’aportació dels
documents requerits, sense que l’administració atorgant hagi manifestat la
disconformitat de les obres executades amb el projecte tècnic autoritzat i les
condicions de la llicència urbanística atorgada.
e) Quan als serveis municipals s’hauran de complir els condicionants
establerts per Figueres de Serveis SA
Segon.- Comunicar a l'entitat Endesa Distribución Elèctrica SLU, representada
pel senyor Aurelio Alvárez González, que pel concepte impost sobre
construccions, installacions i obres, se li requerirà el pagament, mitjançant
liquidació, de la quantia resultant d’aplicar el tipus de gravàmen aplicable a la
base imposable d’aquest impost, que està constituïda pel cost real i efectiu de
la construcció, installació i/o obra per import 109.350,92€. També s’haurà
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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."
----6. Urbanisme. S'aprova la modificació del contracte del "Projecte de
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:
"Vist que mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 7 de
març de 2016 es va adjudicar a l’empresa Rubau Tarrés, S.A. U. el contracte
per l’execució de les obres del <Projecte de modificació del projecte
d’urbanització del carrer Joan Arderius>. Vist que en data 8 de maig de 2016 es
va fer l’acta de replanteig.
Vist que mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 19 de desembre
de 2016, es va aprovar definitivament la modificació del Projecte. Vist que
abans de dit acord es va fer el tràmit d’audiència al contractista, que no va
formular allegacions.
Vist que el termini d’execució és de 6 mesos i que segons consta a la Memòria
l’execució es va suspendre el dia 9 de juny d’enguany.
Vist que la Memòria de la modificació del Projecte basa la modificació en la
causa 1.b) de l’article 107 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic aprovat per RDLeg. 3/2011, de 14 de novembre, és a dir, inadequació
del projecte o de les especificacions de la prestació per causes objectives que
determinen la seva falta d’idoneïtat, consistents en circumstàncies de tipus
geològic i hídric; atès que l’import de la modificació no arriba al 10 % del preu
d’adjudicació.
Vist el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, en especial l’article
105 a 108, article 99, que estableix que en cas de modificació del contracte
s’ha de reajustar la garantia perquè mantingui la proporció deguda amb el nou
preu modificat, en el termini de quinze dies comptats des de la data en què es
notifiqui a l’empresari l’acord de modificació i article 234, el regidor delegat del
Servei de Contractació proposa que la Junta de Govern Local, per delegació de
l’Alcaldia Presidència, adopti els acords següents:
1er.- Aprovar la modificació del contracte del <Projecte de modificació del
projecte d’urbanització del carrer Joan Arderius>, essent l’import d’execució del
contracte inclòs IVA de 613.369,04 € el que suposa un increment de 53.381,56
€.
2on.- Requerir el contractista Rubau Tarrés, S.A.U. a fi que en el termini de deu
dies hàbils de la recepció de la notificació d’aquest acord, reajusti la garantia
definitiva a fi que guardi proporció amb el nou preu modificat. L’import total de
la garantia ha de ser 25.345,83 €, essent el reajustament per import 1.605,85 €.
Una vegada que s’hagi reajustat es signarà el document de formalització de la
modificació a signar pel contractista i l’Ajuntament.
3er.- Ordenar al contractista que executi el Projecte amb la modificació
aprovada i determinar que el termini d’execució del contracte es reinicia
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l’endemà de la data de formalització de la modificació, quedant en aquell
moment un termini d’execució de 5 mesos i 8 dies.
4rt.-Autoritzar l’Alcaldia Presidència a fi que realitzi els actes i gestions que
calguin per a l’execució dels acords anteriors."
----7. Serveis municipals. S'aprova la 2a pròrroga del contracte de "Serveis de
manteniment i neteja de les àrees de joc infantils i àrees de salut de Figueres".
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 del Ple Municipal de data 4 de desembre de
2012 es va adjudicar a la UTE Arico Forest, SL i Aglomerats Girona, SA el
contracte administratiu de <Serveis de manteniment i neteja de les àrees de joc
infantils i àrees de salut de Figueres>.
Vist que en data 17 de gener de 2013 es va formalitzar l’esmentat contracte.
Vist que es va establir com a data d’inici del servei l’1 de febrer de 2013. Vist
que la durada inicial del mateix es va establir en 3 anys, prorrogable per tres
períodes d’un any de durada cadascun.
Vist que per acord de la Junta de Govern Local de data 18 de gener de 2016 es
va aprovar la primera pròrroga del contracte per període d’un any de durada
que finalitza el proper 31 de gener de 2017; vist l’informe de l’Arquitecte tècnic
municipal de data 20 de febrer de 2017 favorable a la 2ª pròrroga i vist el que
disposen els articles 23 i 156 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic aprovat per RDLeg. 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.- Aprovar la 2ª pròrroga del contracte de <Serveis de manteniment i neteja
de les àrees de joc infantils i àrees de salut de Figueres>, iniciant-se la
pròrroga el dia 1 de febrer de 2017 i finalitzant el 31 de gener de 2018.
2on.- La formalització de la pròrroga tindrà lloc d’acord amb l’establert a l’article
156.3 del Tex Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pe
RDLeg. 3/2011, de 14 de novembre.
3er.-Autoritzar l’Alcaldia Presidència a fi que realitzi els actes i gestions que
calguin per a l’execució dels acords anteriors."
----8. Ensenyament. S'aprova un conveni de collaboració amb la Fundació
Princesa de Girona i la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer per a l'organització
d'una jornada dedicada a la promoció de les matemàtiques. 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 a tres bandes entre l’Ajuntament i
la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer i la Fundació Princesa de Girona per a la
realització, el proper 4 de febrer de 2017 d’una jornada anomenada “El dissabte
transfronterer de les matemàtiques a l’Alt Empordà” adreçat als estudiants de
primer i de segon de batxillerat dels instituts de l’Alt Empordà i del Vallespir
destinada a la promoció de les vocacions matemàtiques a Figueres. Enguany
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també es portarà a terme un taller suplementari adreçat als alumnes de 4art
d’ESO.
Per part de l’Ajuntament els compromisos es concreten en l’aprotació dels
espais del centre de formació integrat Ferran Sunyer i Balaguer, la provisió i
muntatge de les infraestructures necessàries i el refrigeri que s’oferirà als
participants, que caldrà que es contracti d’acord amb el procediment
administratiu previst a tal efecte.
En l’expedient consta l’informe de la cap del servei d’educació favorable a
l’aprovació del referit conveni.
D’acord amb el Decret de l’Alcaldia Presidència de 30 de juny de 2015 la Junta
de Govern Local té atribuïda, per delegació de l’Alcaldia Presidència l’aprovació
de convenis de collaboració amb persones físiques o jurídiques subjectes al
dret privat l’objecte dels quals no estigui comprès en les normes de
contractació administrativa o en normes administratives especials.
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.
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 de collaboració entre la Fundació Princesa de Girona,
la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer i l’Ajuntament de Figueres per a
l'organtizació d'una jornada dedicada a la promoció de les matemàtiques
segons el text que es transcriu literalment com l’annex dels presents acords.
2n Notificar els presents acords a La Fundació Ferran Sunyer i Balaguer i la
Fundació Princesa de Girona.
3r.- Autoritzar l’Alcaldia Presidència perquè realitzi tants actes i gestions com
calguin per a l’execució dels acords anteriors.
ANNEX
“CONVENI MARC DE COLLABORACIÓ ENTRE LA FUNDACIÓ PRINCESA
DE GIRONA, LA FUNDACIÓ FERRAN SUNYER I BALAGUER I
L’AJUNTAMENT DE FIGUERES
A Girona, 23 de gener de 2017
REUNITS
D’una part, la Fundació Princesa de Girona (en endavant, la FPdGi), amb
domicili social a Girona, carrer Pic de peguera, 11, B.2.12, Edifici Giroemprèn
del Parc Científic i Tecnològic de la UdG, 17003 Girona i proveït de Codi
d'Identificació Fiscal (C.I.F.) G55044333, constituïda el dia 26 de juny de 2009,
davant el notari de Girona, Sr. Enric Brancós Núñez, amb número 1668 de
protocol i inscrita en el Registre de Fundacions del Ministeri de Cultura amb el
número 889.
Es troba representada en aquest acte per la Sra. Mònica Margarit i Ribalta com
a Directora General de la FPdGi, nomenada en la reunió de Patronat del 13 de
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desembre de 2010, en exercici de les facultats previstes als Estatuts de la
FPdGi.
Per l’altra part, la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer (en endavant, la FFSB),
amb domicili social a Barcelona, carrer Maria Aurèlia Capmany 14-16, 08001, i
proveïda de Codi d’Identificació Fiscal (C.I.F.) G60577483, constituïda el dia 30
de juny de 1983, davant del notari de Barcelona, Sr. Manuel Crehuet i Julià,
amb número 1.077 de protocol. Posteriorment, es va procedir a la modificació i
refosa dels Estatuts, amb data 3 de desembre de 1991, davant el notari de
Barcelona, Sr. Robert Follia Camps, amb número 3017 de protocol . La
Fundació està inscrita en el Registre de Fundacions del Departament de
Justícia de la Generalitat de Catalunya amb el número 649.
Es troba representada en aquest acte pel Sr. Manuel Castellet i Solanas com a
Director de la FFSB, nomenat en la reunió del Patronat del 7 de maig de 2007,
actuant per delegació del president.
I d’altra part, l’Ajuntament de Figueres (en endavant, l’Ajuntament), amb
domicili social a Plaça de l’Ajuntament, 12 , 17600 Figueres.
Es troba representat en aquest acte per la Sra. Marta Felip Torres, com a
Alcaldessa Presidenta.
EXPOSEN
Que la FPdGi és una institució que té com a finalitat principal la promoció de
l’esperit emprenedor, l’educació i la formació i el foment de les vocacions i el
talent de la joventut.
Que la FFSB és una institució que té com a finalitat principal honorar la
memòria del matemàtic català Ferran Sunyer mitjançant l’estímul de l’estudi i la
recerca matemàtica, concedint premis a treballs de recerca o ajuts per a
estudis en l’àmbit de les matemàtiques i les ciències afins.
Que l’Ajuntament de Figueres és l’administració pública més propera als
ciutadans i, en conseqüència, als estudiants i centres educatius de la ciutat.
Que veient l’experiència i la bona acollida de les quatre edicions anteriors de
l’esdeveniment «El Dissabte de les Matemàtiques a l’Alt Empordà» (DITMAE) –
els anys 2012, 2013, 2014, 2015 i 2016 –, les parts desitgen collaborar en
l’organització d’una nova jornada dedicada a la promoció de les vocacions
matemàtiques a Figueres.
Per a l’edició 2017, es mantindrà un taller específic per a estudiants de quart
curs d'ESO i s’iniciarà una activitat formativa per a docents de matemàtiques.
Per això, la FPdGi, la FFSB i l’Ajuntament subscriuen aquest conveni que
sotmeten a les següents
CLÀUSULES
Primera
L’objecte d’aquest conveni és organitzar l’esdeveniment «El Dissabte
Transfronterer de les Matemàtiques a l’Alt Empordà» (DITMAE), adreçat als
estudiants de primer i segon de batxillerat dels Centres d’Ensenyament
Secundari, preferentment de l’Alt Empordà. També es realitzarà un taller
suplementari adreçat a alumnes de quart curs d'ESO. Al igual que en les
edicions anteriors, la participació estarà oberta també a centres, no només de
les comarques veïnes de l’Alt Empordà, sinó també del Vallespir.
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D’una banda, s’organitzaran tres tallers-concursos per a alumnes de batxillerat;
i un taller-concurs pels estudiants del darrer curs d’ESO. De l’altra, en aquesta
edició es durà a terme un pilot de formació per a docents de matemàtiques
sobre innovació metrològica en l’aprenentatge de les matemàtiques.
Els aspectes organitzatius i de contingut de l’activitat queden recollits en
l’annex d’aquest conveni.
Es preveu realitzar-lo el dissabte 4 de febrer de 2017, en el Centre de Formació
Integrat Ferran Sunyer i Balaguer de la ciutat de Figueres.
Segona
Compromisos:
* La FFSB es compromet a desenvolupar l’esdeveniment, atorgant 4.000 € en
premis, provinents a l’aportació de la FPdGi. La FFSB serà la responsable de la
part organitzativa i tècnica.
* La FPdGi concedirà una aportació de 14.200 euros a la FFSB, la qual serà
destinada al pagament dels premis del concurs i a cobrir les despeses
ocasionades en l’esdeveniment, que responen als següents conceptes:
Coordinació: 1.200 €
4 Professors (Inclou viatges): 2.000 €
Equip d’organització: 1.500 €
8 monitors (inclou viatge): 1.600 €
Dinar de professors, coordinadors i monitors: 500 €
Allotjament: 600 €
Secretaria, fungibles i viatges: 600 €
Material de difusió i promoció: 2.200 €
Premis equips guanyadors: 4.000 €
* L’Ajuntament cedirà l’ús d’algunes aules del centre de formació integrat
Ferran Sunyer i Balaguer i també es farà càrrec del refrigeri que s’oferirà als
participants.
Tercera
Per tal de vetllar pel compliment del conveni es constituirà una Comissió de
Seguiment, integrada per un representant de cada una de les parts.
Les tres institucions participaran en la presa de decisions i la resolució
d’incidències que puguin sorgir.
Quarta
La FPdGi abonarà el 50% de 14.200 euros el dia 27 de gener de 2017 i el 50%
restant el dia 24 de febrer de 2017, al compte corrent 2100-0963-610200060416 de la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer.
Cinquena
Les actuacions públiques que tinguin lloc en relació amb aquest conveni i les
comunicacions externes en general, com ara notes de premsa, comunicats i
notes informatives, sigui quin sigui el format escollit i el mitjà de difusió
corresponent, han de ser coordinades amb caràcter previ per la Comissió de
Seguiment. No es pot emetre cap nota de premsa, comunicat o informació
pública, sigui del format que sigui, sense la validació prèvia de les parts
signatàries d’aquest conveni.
Sisena
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En totes les actuacions públiques abans esmentades així com en qualssevol
publicacions, convocatòries o anuncis, sigui quin sigui el mitjà de difusió
emprat, han de figurar els elements d’imatge corporativa de cadascun dels
signants d’aquest conveni.
Setena
En cap cas no s’entendrà que s’han concedit drets o llicències sobre els noms,
les marques, els logotips o altres drets de propietat intel•lectual o industrial de
cadascuna de les parts.
Les parts es comprometen a evitar per tots els mitjans que les seves
actuacions respectives puguin entorpir o menyscabar el prestigi de cadascuna
de les parts o el funcionament correcte del contracte i, amb aquest objectiu,
han d’adoptar totes les mesures necessàries o convenients per impedir que cap
circumstància el posi en risc.
Vuitena
El personal que intervingui en el projecte actuarà, en tot cas, en nom i per
compte de l’entitat amb la qual hagi establert o estableixi una relació laboral o
de prestació de serveis exclusivament, sens perjudici de la seva obligació de
vetllar per la bona fi del projecte. La col•laboració derivada d’aquest conveni no
suposarà l’existència d’una empresa comuna.
Novena
Les parts es sotmetran a la legislació vigent en matèria de protecció de dades.
Declaren complir aquesta normativa i es comprometen a guardar i fer guardar
reserva de les dades que obtindran en el desenvolupament del projecte.
Desena
Els signants s’obliguen individualment a complir totes les normes i disposicions
de caràcter imperatiu que els afectin, particularment les d’ordre fiscal, laboral,
administratiu, de seguretat social, de protecció de dades i qualssevol altres de
les quals no es pugui disposar mitjançant acord.
Onzena
Un cop celebrat l’esdeveniment, les parts celebraran una reunió d’avaluació per
valorar el desenvolupament i resultats obtinguts.
Dotzena
Aquest conveni entrarà en vigor el dia de la seva signatura i tindrà una durada
de quatre mesos.
Les parts podran resoldre el conveni si es produeixen desviacions o
incompliments, ja siguin de pressupost o del pla d’actuació previstos.
Tretzena
Aquest conveni té caràcter administratiu i es regirà per la normativa estatal. Les
tres parts que intervenen acorden que qualsevol conflicte resultant de
l’execució d’aquest conveni o relacionat amb ell, directa o indirectament, es
resoldrà amb el sotmetiment dels Jutjats i Tribunals de Girona.
Mònica Margarit i Ribalta
Directora general
Fundació Princesa de Girona

Manuel Castellet i Solanas
Director Fundació Ferran
Sunyer i Balaguer

Marta Felip Torres
Alcaldessa Presidenta
Ajuntament de Figueres

ANNEX 1
PRESSUPOST
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Concepte
Import €
Coordinació
1.200
4 Professors (Inclou viatges)
2.000
Equip d’organització
1.500
8 monitors (inclou viatge)
1.600
Dinar de professors, coordinadors i
500
monitors
Allotjament
600
Secretaria, fungibles i viatges
600
Material de difusió i promoció
2.200
Premis equips guanyadors
4.000
TOTAL
14.200"
----9. Ensenyament. S'aprova l'establiment d'un conveni de cooperació
educativa amb la Universitat de Girona, Facultat de Lletres, per tal d'acollir una
estudiant de Grau en Comunicació Cultural. Després de llegir-lo i debatre'l
s'ACORDA, per unanimitat dels membres presents amb dret a vot, d'aprovar el
dictamen següent:
"La Universitat de Girona i l'Ajuntament de Figueres, amb la voluntat
d'intensificar les relacions entre el món universitari i la realitat professional
varen signar un conveni marc de collaboració acadèmica amb l'objectiu que els
estudiants desenvolupin de manera pràctica els coneixements que adquireixen
a la Universitat.
Atès que el responsable de la Universitat de Girona, Facultat de de Lletres,
presenta un conveni de cooperació educativa per tal que l’estudiant de Grau en
Comunicació Cultural, A. V. C., realitzi pràctiques del 21 de novembre de
2016 al 28 de febrer de 2017, amb un total de 250 hores, al Museu de
l'Empordà, aquesta Comissió Informativa General proposa a la Junta de
Govern Local que, per delegació del Ple de l’Ajuntament de Figueres, adopti els
següents acords:
1. Aprovar l’establiment d'un conveni de cooperació educativa entre la
Universitat de Girona, Facultat de Lletres i l’Ajuntament de Figueres per tal
d’acollir l’estudiant de Grau en Comunicació Cultural, A. V. C. Les pràctiques es
duran a terme al Museu de l'Empordà, amb un total de 250 hores, del 21 de
novembre de 2016 i fins el 28 de febrer de 2017, amb un horari de dilluns a
divendres de 09:00 a 14:00 hores.
La tutora de les pràctiques per part de l'Ajuntament serà la Sra. T. M. M.,
Tècnic mig de cultura.
2n Autoritzar a l’Alcaldessa-Presidenta per a dictar i fer tants actes i gestions
com calguin per dur a terme aquest acord adoptat."
----10. 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:
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---- La Junta de Govern Local es dóna per assabentada del decret de l’Alcaldia
Presidència de 30 de gener de 2017 pel qual es designa la nova Junta de
Govern Local. A la seva lectura, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, donar-se per assabentada del decret següent:
“La Junta de Govern Local està regulada pels articles 23 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, article 54 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, article 22 del Reial decret legislatiu
781/1986, de 18 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions legals
vigents en matèria de règim local, article 52 del Reial decret 2568/1986, de 28
de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals i article 53 del Reglament orgànic municipal.
Per Decret d’Alcaldia de data 30 de juny de 2015 es designar la Junta de
Govern Local, presidida per l’Alcaldessa Presidenta, i que estava integrada pels
següents membres:
- Pere Casellas Borrell
- Francesc Cruanyes Zafra
- Manuel Toro Coll
- Jordi Masquef Creus
- Dolors Pujol Matas
- Joaquim Felip Gayolà
- Alfonso Jesús Martínez Puig
Per part de l’Alcaldessa Presidenta es considera adient modificar els membres
de la Junta de Govern Local, i
Per tot això, l'alcaldessa presidenta resol:
PRIMER.- Deixar sense efecte la designació dels membres de la Junta de
Govern Local efectuada per Decret d’Alcaldia de data 30 de juny de 2015.
SEGON.- Designar la nova Junta de Govern Local que, presidida per aquesta
Alcaldia, que quedarà integrada pels següents membres de l’Ajuntament:
- Francesc Cruanyes Zafra
- Manuel Toro Coll
- Jordi Masquef Creus
- Dolors Pujol Matas
- Joaquim Felip Gayolà
- Núria Galimany Granés.
TERCER.- Notificar aquest Decret a tots els membres que formen part de la
nova Junta de Govern Local i a aquells Regidors que n’han deixat de formar
part. ”
---- La Junta de Govern Local es dóna per assabentada del decret de l’Alcaldia
Presidència de 30 de gener de 2017 pel qual es revoca el dret d'assistència a
les sessions de la Junta de Govern Local del regidor César Luís Barrenechea
Montero. A la seva lectura, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat,
donar-se per assabentada del decret següent:
“Per Decret d’Alcaldia Presidència de data 3 de juliol de 2015 es va
autoritzar la presència en les sessions de la Junta de Govern Local dels
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membres de la Corporació que no formen part d’aquest òrgan, concretament al
senyor César Luis Barrenechea Montero.
Atès que d’acord amb l’article 59.2 del Reglament orgànic municipal és facultat
de l’Alcaldessa autoritzar la presència de qualsevol membre de l’Ajuntament
en les sessions de la Junta de Govern Local.
Per tot això, l'alcaldessa presidenta resol:
PRIMER.- Revocar el Decret d’Alcaldia de data 3 de juliol de 2015 i
conseqüentment el Regidor César Luís Barrenechea Montero deixa d’estar
autoritzat per assistir com a convidat a les sessions de Junta de Govern Local.
SEGON.- Comunicar aquest Decret a l’interessat. ”
----11. Precs i preguntes. A l'extrem de Precs i preguntes no es produeixen
intervencions.
---- No havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió a les catorze
hores i quaranta minuts, de la qual cosa dono fe.
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