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JUNTA DE GOVERN LOCAL          Núm.09 
---------------------------------------- 
 
Acta de la sessió ordinària del dia 27 de febrer de 2017 
 
---- A la Casa de la Vila de la ciutat de Figueres, el dia 27 de febrer de 2017, 
sota la Presidència de l’alcaldessa  Marta Felip Torres, es reuneixen els 
membres de la Junta de Govern Local: Francesc Cruanyes Zafra, Jordi 
Masquef Creus, Dolors Pujol Matas i Joaquim Felip Gayolà amb l’assistència 
de la secretària, Cristina Pou Molinet, 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-i-cinc minuts, la Presidència declara oberta la 
sessió. 

 
----1. S'aprova sense rectificacions l'acta de la sessió anterior, ordinària del dia 
20 de febrer de 2017, repartida amb la convocatòria. 
 
----2. Obres municipals. S'aprova definitivament el projecte d’obra municipal 
ordinària denominat “Projecte de construcció de mòdul de columbaris al 
cementiri 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 5 de desembre de 2016 va aprovar 
inicialment el projecte d’obra municipal ordinària denominat “Projecte de 
construcció de mòdul de columbaris al cementiri de Figueres” amb un import 
total d’execució per contracte de 37.747,59 € inclòs IVA. 
2. 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 16 de 
desembre de 2016, publicació a la premsa local el dia 20 de desembre de 
2016, i la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Girona el dia 28 de 
desembre de 2016. Durant aquest termini d’exposició pública no s’han 
presentat al�legacions.  
3. En data 21 de desembre de 2016 s’ha sol�licitat informe al Departament del 
Salut. En data 3 de gener de 2017 aquest departament ens ha sol�licitat una 
ampliació d’informació respecte el projecte aprovat inicialment ja que segons 
indiquen, han detectat les següents incongruències:  
“(...)  El reportatge fotogràfic de l’apartat 5 indica que es construiran nous 
nínxols en lloc de columbaris (vista dels espais que ocuparan els nous nínxols)  
- El títol que encapçala l’apartat del pressupost indica unes actuacions i un 
cementiri diferent al que s’indica al títol del projecte (Construcció de mòdul de 
nínxols i columbaris al cementiri de Vilatenim)  
- A l’apartat 2 de motivació del document que indica que us regiu per l’article 
43.1 que indica la documentació que han d’incloure els expedients de 
construcció i ampliació de cementiris. D’acord amb el Decret 297/1997, de 25 
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de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de policia sanitària mortuòria, al 
seu article 41.2, estableix que l’ampliació de cementiris és tota modificació que 
comporti augment de la seva superfície o increment del nombre total de 
sepultures autoritzades. La resta de modificacions, tenen caràcter de reforma i 
la documentació que han d’incloure els expedients s’indiquen a l’article 43.2. 
(...)”. 
4. En data 15 de febrer de 2017 l’arquitecte municipal ha emès informe 
favorable a l’aprovació definitiva del “Projecte de construcció de mòdul de 
columbaris al cementiri de Figueres”. Segons aquest informe, “El document que 
es porta a aprovació definitiva resol les incongruències del document inicial:  
- S’ha modificat el títol del reportatge fotogràfic, on ara es descriu: “Vista dels 
espais que ocuparan els nous mòduls de columbaris”  
- S’ha modificat el títol del pressupost, fent referència al títol correcte del 
present projecte 
D’acord amb l’article 43.2 del Decret 297/1997, de 25 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament de policia sanitària mortuòria, les obres contemplades 
en el present projecte són una reforma del cementiri.  
Aquestes modificacions introduïdes per a l’aprovació definitiva del projecte no 
són substancials en relació al document aprovat inicialment”. 
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 Reglament Orgànic Municipal. 
4. La Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern. 
5. El Decret 297/1997, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de 
policia sanitària mortuòria. 
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 de construcció de mòdul de columbaris al cementiri de Figueres” amb 
un import total d’execució per contracte de 31.196,35 €, amb un IVA de 
6.551,23 €, el que fa un total de 37.747,59 € inclòs IVA, que inclou els 
requeriment tècnics sol�licitats pel Departament de Salut.  
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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 aprovat definitivament 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.- Notificar aquest acord al Servei Regional a Girona del Departament de 
Salut, remetent-los el projecte definitivament aprovat.  
5è.- Facultar l’alcaldia presidència per a l’adopció de tants actes i gestions com 
calguin per a l’execució dels acords anteriors." 
 
---- Seguidament, essent les catorze hores i vint-i-set minuts, fa ús de la 
paraula la Presidència que diu que els tres expedients que es tractaran a 
continuació es refereixen 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'ls i resoldre'ls, 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. 
 
----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: 
 
---- Assistència social. Se signa un conveni amb el centre educatiu Parc de les 
Aigües de la Generalitat de Catalunya per a l'ús social de les instal�lacions del 
centre educatiu per a  desenvolupar les activitats de Patis Oberts, Reforç 
Escolar i Activitat física per a adults. Després de llegir-lo i debatre'l s'ACORDA, 
per unanimitat dels membres presents amb dret a vot, d'aprovar el dictamen 
següent: 
 "Mitjançant el Pla d’Intervenció Integral del Centre Històric de Figueres, 
l'Ajuntament de Figueres l'any 2017 porta a terme activitats de caire social 
adreçades a veïns del barri. 
Per la manca d'espais d'equipament en el barri algunes activitats s'han 
organitzat en espais de l'escola Parc de les Aigües, que és un centre educatiu 
públic del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Són 
activitats que no interferiran, impediran o dificultaran les activitats ordinàries del 
centre ni les aprovades pel consell escolar incorporades a la seva programació 
anual.  
Les activitats del Pla d’Intervenció Integral del Centre Històric de Figueres 
planificades per ser executades en espais del centre educatiu Parc de les 
Aigües són:  
a. Patis Oberts 
b. Reforç Escolar 
c. Activitat física per adults 
Els horaris programats són: 
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a. Dilluns a divendres de 18h a 20h i dissabtes de 16h a 19h 
b. Dilluns a divendres de 16.45h a 18.15h 
c. Dilluns a dijous de 19h a 21h 
Els espais del centre educatiu que seran utilitzats són: 
a. Pati de l'escola  
b. Dues aules i ocasionalment aula d'informàtica 
c. Gimnàs de l'escola 
En els tres casos els lavabos de la planta baixa  
La neteja de l'escola es efectuada per serveis municipals que s'adaptaran als 
horaris d'ocupació dels espais. 
Es respectaran en tot moment les normes d’organització i funcionament del 
centre. 
Les persones que desenvoluparan les activitats del Pla d'Intervenció Integral 
del Centre Històric de Figueres en els espais de l'escola s'ocuparan del control 
d'accessos i de la vigilància. 
Atès  que  es va realitzar la  consulta  al mediador de  la  empresa  FERRER  
OJEDA  (adjudicatària  del  contracte  de  mediació  d'assegurances  privades  
de  l'Ajuntament  de  Figueres,  que  inclou:  el  servei  de  assessorament,  
mediació i  administració  de  les  pòlisses  d'assegurances  de  l'Ajuntament  
de  Figueres,  així  com  la  posterior  assistència  en  la  seva  gestió    i  
execució,  en  els  termes  establerts  en  la  llei  26/2006)  per  saber  si  per  
realitzar  aquesta  activitat  era    necessari  contractar  una  pòlissa  
d'assegurances  que  cobreixi  la  responsabilitat  civil  i  la  del  personal,  
derivada  de  l'ús  i  de  l'activitat  i  pels  danys  i  perjudicis  que  es  puguin  
ocasionar  durant  la  seva  realització,    per  unes  sumes  assegurades  
mínimes  de  150.000  euros  per  víctima  individual  i  de  1.200.000  euros  
per  sinistre,  o  si  la  pòlissa  d'assegurances  contractada  per  l'Ajuntament  
ja  ho  contempla,    la  resposta  del  mediador  de  la  empresa  FERRER  
OJEDA,  a  la  consulta  feta  va  ser  "La  Responsabilitat    civil  la  teniu  
perfectament  coberta  per  la  pòlissa  RC  Acm  Zurich  que  te  l'Ajuntament  
contractada. Tant  enfront  reclamacions  de  tercers  com  dels  propietaris  
dels  immobles  i  instalacions  cedides. " (email  adjunt  a  l'expedient) 
Vist l'informe del Coordinador del Pla d’Intervenció Integral del Centre Històric 
de Figueres (PIICHF)  adjunt a l’expedient. 
Vist l’informe del Tècnic d’Administració General, sempre tenint en compte les 
advertències fetes en el seu informe adjunt a l’expedient. 
En base als antecedents exposats, la Comissió Informativa General proposa a 
la Junta de Govern Local de l'Ajuntament, per delegació del ple adopti els 
acords següents: 
1.- Signar el següent  conveni amb el centre educatiu Parc de les Aigües de la 
Generalitat de Catalunya per a l'ús social de les instal�lacions del centre 
educatiu perquè el Pla d'Intervenció Integral del Centre Històric de Figueres 
pugui desenvolupar l'any 2017 les activitats de Patis Oberts, Reforç Escolar i 
Activitat física per a adults: 
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"Conveni entre el centre educatiu Parc de les Aigües de la  Generalitat de 
Catalunya i l'Ajuntament de Figueres per a l’ús social de les instal�lacions del 
centre educatiu 
Lloc i data: Figueres, 13 de febrer de 2017 
Reunits: 
D’una banda la senyora Laura Compte Pla, directora del centre educatiu públic 
Parc de les Aigües del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya, amb NIF XXXXXXXX  amb domicili carrer Sant Pere de Rodes 2 de 
Figueres,i d’acord amb les facultats atorgades per l’article 54.3 del Decret 
102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius, 
De l'altra la senyora Marta Felip i Torres, que actua en nom i representació i en 
la seva qualitat d’Alcaldessa de l’ Ajuntament de Figueres amb NIF P1707200J 
amb domicili a Plaça de l’Ajuntament, 12 de Figueres. 
Exposen:  
El Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius preveu 
que el Departament d’Ensenyament, els ajuntaments i els centres públics 
promouen l’ús social dels edificis i instal�lacions dels centres educatius públics, 
fora de l’horari escolar, per part de persones físiques o jurídiques sense ànim 
de lucre, per a la realització d’activitats educatives, culturals, artístiques, 
esportives o altres de caràcter social i que no suposen l’establiment 
d’obligacions jurídiques contractuals o de qualsevol altra mena. 
El Departament d’Ensenyament és titular del centre educatiu Parc de les 
Aigües, domicili carrer Sant Pere de Rodes 2 de Figueres, que disposa de les 
instal�lacions de dues aules, un gimnàs amb accés a l’equip de música, dels 
lavabos de la planta baixa, i en ocasions l’aula d'informàtica per a poder 
utilitzar. 
L'Ajuntament de Figueres ha sol�licitat per al desenvolupament d'actuacions de 
caire social del Pla d'Intervenció Integral del Centre Històric de Figueres 
autorització per utilitzar el pati de l'escola, el gimnàs amb accés a l'equip de 
música, dues aules, els lavabos de la planta baixa i ocasionalment l'aula 
d'informàtica. 
Per tot això, ambdues parts, amb l’objectiu principal de fomentar l’ús social, 
consideren adient la formalització d’aquest conveni mitjançant l’adopció de les 
següents: 
Clàusules 
Primera: Objecte 
Que l’objecte d’aquest conveni és regular la utilització, per part de l'Ajuntament 
de Figueres de determinats espais de les instal�lacions del  centre educatiu 
públic Parc de les Aigües domiciliat al carrer Sant Pere de Rodes 2 de 
Figueres. 
Les activitats desenvolupades per l'Ajuntament de Figueres en el marc del Pla 
d'Intervenció Integral del Centre Històric de Figueres no interferiran, impediran 
o dificultaran les activitats ordinàries del centre ni les aprovades pel consell 
escolar incorporades a la seva programació anual. 
Segona: Règim d’utilització 
1) Tipus d’activitat:  
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a. Patis Oberts 
b. Reforç Escolar  
c. Activitat física per adults 
Programació/horaris 
a. Dilluns a divendres de 18h a 20h i dissabtes de 16h a 19h 
b. Dilluns a divendres de 16.45h a 18.15h 
c. Dilluns a dijous de 19h a 21h 
Per a l’organització de les activitats s’haurà de respectar en tot moment el 
calendari escolar que publica  el Departament d’Ensenyament i les normes 
d’organització i funcionament del centre. 
2)Espais a utilitzar: 
a. Pati de l'escola  
b. Dues aules i ocasionalment aula d'informàtica 
c. Gimnàs de l'escola 
En els tres casos els lavabos de la planta baixa  
3)Neteja: 
La neteja de l'escola és efectuada per serveis municipals que s'adaptaran als 
horaris d'ocupació dels espais. 
4) Accessos i vigilància:  
Les persones que desenvoluparan les activitats del Pla d'Intervenció Integral 
del Centre Històric de Figueres en els espais de l'escola s'ocuparan del control 
d'accessos i de la vigilància. 
Tercera: Règim econòmic / compensació econòmica 
Per a la utilització per part de l'Ajuntament de Figueres de les instal�lacions 
previstes en la clàusula segona no hi haurà cap compensació econòmica.  
Quarta: Compromisos de l'Ajuntament de Figueres 
L'Ajuntament de Figueres es compromet a fer les actuacions següents: 
a) Conservar les instal�lacions i els equipaments en el mateix estat de 
funcionament  i de neteja en què es varen lliurar. 
b) No utilitzar els espais i els equipaments amb una finalitat distinta de la que 
va ser autoritzada, ni fer servir espais i equipaments diferents dels autoritzats. 
c) Satisfer el preu d’ús, si s’estableix.  
d) Fer-se càrrec de la vigilància que asseguri l’obertura i el tancament de 
l’activitat, la normalitat de l’ús i, si escau, la correcta utilització dels espais 
cedibles. 
e) Tenir contractada una assegurança que cobreixi la seva responsabilitat civil i 
la del personal al seu servei, derivada de l’ús i de l’activitat i pels danys i 
perjudicis que es puguin ocasionar durant la seva realització per unes sumes 
assegurades mínimes de 150.000.- € per víctima individual i d’1.200.000.- € per 
sinistre (imports que el Govern pot actualitzar periòdicament). 
f) Abonar l’import dels danys ocasionats per l’ús, per a la cobertura dels quals 
els centres podran exigir fiança. 
g) Vetllar perquè l’accés a les instal�lacions es limiti a les persones que es 
corresponen amb l’activitat autoritzada. 
h) No cedir a tercers per cap concepte l’espai d’ús autoritzat. 
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i) Comunicar immediatament a la directora del centre qualsevol incidència 
derivada de l’ús de les instal�lacions. 
j) Retornar les claus de les instal�lacions, en el cas que hagin estat lliurades pel 
centre educatiu, una vegada hagi finalitzat la vigència del conveni. 
Cinquena: Obligacions del centre 
El centre farà el seguiment de l’aplicació d’aquest conveni. El centre s’obliga a: 
Garantir que els espais que són objecte d’aquest conveni es trobin en 
condicions per desenvolupar les activitats previstes. 
- Avisar l’entitat, amb suficient anticipació, en cas que el centre organitzi una 
activitat que requereixi la utilització de l’espai cedit, dins l’horari assignat en el 
conveni. 
- Proporcionar els instruments necessaris per a l’obertura i el tancament dels 
espais a utilitzar per l’entitat, al representant designat per aquesta, que serà 
responsable davant el centre de garantir-ne el bon funcionament. 
Sisena: Comissió de seguiment 
Als efectes d’assolir els objectius previstos en el conveni, es constitueix  una 
comissió de seguiment formada per representants de cadascuna de les parts 
que signen el conveni. Aquesta comissió de seguiment  estarà formada per : 
-  la  Directora del Centre Educatiu Públic Parc de les Aigües com a 
representant del centre educatiu públic Parc de les Aigües  
-  el Coordinador del Pla d’Intervenció Integral del Centre Històric de Figueres 
com a representant de l'Ajuntament de Figueres 
Correspon a aquesta comissió el seguiment de les actuacions derivades de 
l’execució del contingut del conveni. La comissió es reunirà, com a mínim, un 
cop a l’any, al lliurament de la memòria anual i sempre que una de les parts ho 
sol�liciti. 
Setena: Vigència 
Aquest conveni tindrà vigència per al curs escolar 2016- 2017. 
Es podrà prorrogar de manera expressa  per un curs escolar més sempre que 
hi hagi la valoració positiva de la comissió de seguiment. 
Vuitena: Causes d’extinció i resolució 
El conveni s’extingeix pel transcurs del seu termini de vigència. 
Així mateix, el conveni es podrà resoldre per qualsevol de les causes següents: 
a) Per mutu acord de les parts, manifestat de manera expressa. 
b) Per revocació de la directora del centre de l’autorització de l’ús social d’acord 
amb la normativa vigent. 
c) Per l’incompliment de qualsevol de les parts d’alguna de les clàusules del 
conveni. 
d) Per qualsevol altra causa de les generals establertes, així com altres de 
previstes en la legislació vigent. 
Novena: Naturalesa i jurisdicció 
Aquest conveni té naturalesa administrativa i es formalitza a l’empara dels 
articles 53 i 54 del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres 
educatius. 
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Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, la modificació, la 
resolució i els efectes d’aquest conveni seran resoltes per mutu acord en la 
comissió de seguiment establerta en la clàusula sisena. 
En cas que no s’arribi a cap acord, les qüestions litigioses que pugin sorgir en 
la interpretació i el compliment d’aquest conveni seran resoltes pe la directora 
del centre educatiu, i contra la seva resolució es pot presentar recurs davant 
del / la director/a dels serveis territorials del Departament d’Ensenyament o de 
l’òrgan equivalent del Consorci d’Educació de Barcelona, la resolució dels quals 
posa fi a la via administrativa (en el cas dels ajuntaments no hi cap interposar 
recurs en via administrativa). 
I perquè així consti i en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni, 
per duplicat exemplar, i a un sol efecte, en el  lloc i la data indicats a 
l’encapçalament." 
2.- Designar al Coordinador del Pla d’Intervenció Integral del Centre Històric de 
Figueres com a representant de l'Ajuntament de Figueres a la comissió de 
seguiment de les actuacions derivades de l’execució del contingut del conveni, 
als efectes d’assolir els objectius previstos en el conveni. 
3.- Facultar a l’alcaldia presidència per a la realització de tants actes i gestions 
com calguin per a l’execució els acords anteriors." 
 
---- Assistència social. S'aprova el conveni de col�laboració entre l’Ajuntament 
de Figueres i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà per al desenvolupament a 
Figueres del projecte “+60 Alt Empordà. Propostes per a un envelliment actiu” 
Després de llegir-lo i debatre'l s'ACORDA, per unanimitat dels membres 
presents amb dret a vot, d'aprovar el dictamen següent: 
 "Es proposa la signatura d’un conveni de col�laboració entre l’Ajuntament 
de Figueres i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà per al desenvolupament a 
Figueres del projecte “+60 Alt Empordà. Propostes per a un envelliment actiu” 
que té com a objectiu obrir un procés de reflexió sobre l’envelliment actiu a la 
comarca, per tal d’acordar prioritats d’actuació i reforçar les polítiques públiques 
d’envelliment actiu que es desenvolupen al municipi i al conjunt de la comarca. 
D’acord amb pacte quart les obligacions assumides per l’Ajuntament són les 
següents: 
- Incorporar un professional tècnic a l’equip de treball del procés participatiu, 
que serà el referent municipal en la implementació de les accions a Figueres. 
- Dinamitzar la xarxa d’agents locals identificats com a públic objectiu del 
procés de participació, per tal de garantir-ne la màxima participació en les 
diferents sessions previstes. 
- Facilitar espais i recursos de comunicació amb els veïns i veïnes, i amb el 
conjunt d’agents del municipi. 
- Contractar directament la dinamització des 6 tallers de participació amb 
diferents agents i persones de més de 60 anys, i d’una sessió de treball amb 
professionals i agents que treball en en l’àmbit de les polítiquesd’ envelliment 
actiual municipi  
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- Liderar el disseny i desenvolupament de les diferents accions plantejades en 
el marc del procés de participació, assumint-ne la coordinació general a través 
de la dedicació de l’Equip Tècnic d’Inclusió. 
- Definir i implementar una estratègia de comunicació global que permeti donar 
a conèixer el propi procés de treball, i faci emergir el debat públic entorn les 
polítiques d’envelliment actiu a la comarca. 
- Coordinar l’equip de treball del procés participatiu. 
- Avaluar la implementació del procés participatiu. 
- Elaborar un informe final que reculli les principals qüestions treballades en els 
tallers i defineixi línies de treball i prioritats de les polítiques d’envelliment actiu 
al municipi.  
- Elaborar l’informe final del procés participatiu que reculli les prioritats 
estratègiques en l’àmbit de l’envelliment actiu, les línies estratègiques i accions 
a desenvolupar a nivell local, i eines d’acompanyament als ens locals en aquest 
àmbit. 
Per decret de data 2 de gener de 2017 es va portar a terme la contractació de 
la realització dels sis tallers de participació inclosos dins de les obligacions a 
assumir per l’Ajuntament de Figueres. La resta d’obligacions no comporten 
l’assumpció de nous compromisos de naturalesa econòmica.  
El projecte es portarà a terme durant el primer semestre de 2017 i la vigència 
del conveni proposat finalitza el 30 de juny de 2017. 
El conveni proposat entre l’Ajuntament de Figueres i el Consell Comarcal de 
l’Alt Empordà té naturalesa de conveni interadministratiu, tal com els descriu 
l’article 312 del Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats públiques, 
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS). 
D’acord amb l’article 303 del ROAS, per conveni pot establir-se una relació de 
cooperació consensuada entre ens locals i altres administracions públiques per 
al desenvolupament de les competències legalment atribuïdes, en la satisfacció 
dels quals tinguin un interès comú. El conveni s’ajusta, pel que fa a objecte, 
contingut i elements al que disposen els articles 307 i 308 del ROAS. 
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: 
1.- Aprovar el conveni de col�laboració entre l’Ajuntament de Figueres i el 
Consell Comarcal de l’Alt Empordà per al desenvolupament a Figueres del 
projecte “+60 Alt Empordà. Propostes per a un envelliment actiu” i que es 
transcriu literalment com l’annex dels presents acords. 
2.- Notificar la present resolució a l’interessat. 
3.- Autoritzar a l’Alcaldia Presidència perquè realitzi tants actes i gestions com 
calguin per a l’execució de l'acord anterior. 
Annex: 
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"CONVENI DE COL�LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE FIGUERES I 
EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ PER AL 
DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS PARTICIPATIU “+60 ALT EMPORDÀ. 
PROPOSTES PER A L’ENVELLIMENT ACTIU” AL MUNICIPI DE FIGUERES . 
Figueres,        de                de 2017 
REUNITS 
D’una part, l’Il�lustríssima senyora Marta Felip i 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 Roquer i 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. 
 Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per a 
aquest acte i  
MANIFESTEN 
I. Que el Pla per a la Inclusió i la Cohesió social de l’Alt Empordà 2013-2016, 
document estratègic que estableix les prioritats que es promouran a la comarca 
per millorar les condicions de vida de les persones que hi resideixen i reforçar 
la cohesió social durant aquest període, a proposta del Consell Consultiu de la 
Gent Gran fixa com a objectiu estratègic num. 14. “Promoure l’envelliment actiu 
de la població de la comarca mitjançant projectes comunitaris”, i en el marc 
d’aquest defineix un objectiu operatiu orientat a “Iniciar un procés de reflexió 
sobre l’envelliment actiu de la gent gran de la comarca”. 
II. Que en el marc d’aquests objectius estratègic i operatiu l’Equip Tècnic 
d’Inclusió ha elaborat la recerca “Fer-se gran a l’Alt Empordà. Proposta 
d’accions per a l’envelliment actiu” amb la finalitat, primer, d’aprofundir en el 
paradigma de l’envelliment actiu i els canvis socials i culturals que hi estan 
associats, segon, conèixer millor les necessitats de les persones grans de la 
comarca, tercer, millorar la detecció dels perfils i trajectòries d’envelliment a la 
comarca, copsant la diversitat de les noves cohorts d’edat que en pocs anys 
entraran en aquesta etapa vital, quart, detectar àmbits i línies d’actuació que es 
promouen a escala local, i cinquè, facilitar un conjunt de recomanacions i 
propostes per promoure l’envelliment actiu que poden desenvolupar els 
governs locals (veure en document adjunt). 
III. Que un dels principals reptes plantejats per la recerca “Fer-se gran a l’Alt 
Empordà” és la necessitat d’obrir un procés de reflexió sobre l’envelliment actiu 
a la comarca, amb la finalitat d’acordar prioritats d’actuació i fer una proposta 
de recomanacions per als ens locals. L’esmentada recerca constitueix el 
document de bases per al treball que ha de servir per a facilitar el procés de 
diàleg i reflexió. 
IV. Que el Consell Comarcal de l’Alt Empordà té la voluntat d’obrir un debat 
sobre les polítiques públiques d’envelliment actiu amb el conjunt d’agents 
públics i privats que treballen en l’àmbit de l’atenció a les persones grans a la 
comarca (persones de més de 60 anys, professionals del sector d’atenció a les 
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persones, entitats i empreses proveïdores de serveis a les persones grans, 
entitats locals i responsables polítics i tècnics dels ajuntaments). 
V. Que sota el títol “+60 Alt Empordà. Propostes per a un envelliment actiu” el 
Consell Comarcal vol impulsar un procés de participació conjuntament amb 
ajuntaments de la comarca amb l’objectiu de: 
1. Contrastar les necessitats i les trajectòries d’envelliment de les persones 
grans de la comarca amb els participants 
2. Avaluar les línies de treball que els ens locals han impulsat fins al moment, 
fent un èmfasi especial en el funcionament i orientació dels Casals. 
3. Detectar les línies de treball estratègiques a escala local que són prioritàries 
i més urgents. 

VI. Que es voluntat de l’Ajuntament de Figueres participar en el procés de 
participació “+60 Alt Empordà. Propostes per a un envelliment actiu” 
VII. Que és voluntat de l’Ajuntament de Figueres i el Consell Comarcal de l’Alt 
Empordà establir els mecanismes de col�laboració per a desenvolupar el 
procés de participació “+60 Alt Empordà. Propostes per a un envelliment actiu” 
en el marc del desenvolupament de les polítiques socials, especialment en 
aquelles que incideixin en l’abordatge innovador de les noves necessitats 
socials de les persones de més edat que resideixen al municipi. 
PACTES 
Primer. L’objecte d’aquest conveni és la col�laboració entre l’Ajuntament de 
Figueres i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà per la implementació al 
municipi del procés de participació “+60 Alt Empordà. Propostes per a un 
envelliment actiu”. 
Segon. L’esmentat procés pretén reforçar les polítiques públiques d’envelliment 
actiu que es desenvolupen al municipi i al conjunt de la comarca a través d’una 
eina per a la definició de línies estratègiques i accions ajustades a la realitat 
local basada en la implicació de la població de més de 60 anys del municipi en 
un procés de treball comunitari, i en l’acompanyament en el disseny de 
polítiques d’envelliment a nivell local. 
Tercer. El Consell Comarcal de l'Alt Empordà es compromet a donar continuïtat 
al procés de participació durant el primer semestre de l’any 2017, que es 
concreta al municipi de Figueres en: 
- Realització de 6 tallers de participació amb diferents agents i persones de 
més de 60 anys. 
- Realització d’una sessió de treball amb professionals i agents que treballen en 
l’àmbit de les polítiques d’envelliment actiu. 
- Difusió de l’espai de participació virtual (www.mes60.cat) entre la població 
diana a la qual s’adreça el projecte. 
- Elaboració d’un informe final que reculli les principals qüestions treballades en 
els tallers i defineixi línies de treball i prioritats de les polítiques d’envelliment 
actiu al municipi. 
- Incorporació dels resultats del procés participatiu al municipi de Figueres al 
document final del projecte +60 Alt Empordà, juntament amb els resultats 
obtinguts a la resta de municipi de la comarca. 
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- Definir i implementar conjuntament amb l’Ajuntament una estratègia de 
comunicació del procés de participació a nivell local, que afavoreixi una 
participació òptima del públic destinatari. 
- Avaluar la implementació del procés de participació al municipi. 
Quart. Per a fer efectiu el desenvolupament del procés de participació “+60 Alt 
Empordà. Propostes per a un envelliment actiu” al municipi de Figueres 
l’Ajuntament es compromet a: 
- Incorporar un professional tècnic a l’equip de treball del procés participatiu, 
que serà el referent municipal en la implementació de les accions a Figueres. 
- Dinamitzar la xarxa d’agents locals identificats com a públic objectiu del 
procés de participació, per tal de garantir-ne la màxima participació en les 
diferents sessions previstes. 
- Facilitar espais i recursos de comunicació amb els veïns i veïnes, i amb el 
conjunt d’agents del municipi. 
- Contractar directament la dinamització des 6 tallers de participació amb 
diferents agents i persones de més de 60 anys, i d’una sessió de treball amb 
professionals i agents que treballen en l’àmbit de les polítiques d’envelliment 
actiu al municipi. 
Cinquè. Per a fer efectiu el desenvolupament del procés de participació “+60 Alt 
Empordà. Propostes per a un envelliment actiu” al municipi de Figueres i a la 
resta de municipis on es durà a terme el Consell Comarcal de l’Alt Empordà es 
compromet a: 
- Liderar el disseny i desenvolupament de les diferents accions plantejades en 
el marc del procés de participació, assumint-ne la coordinació general a través 
de la dedicació de l’Equip Tècnic d’Inclusió. 
- Definir i implementar una estratègia de comunicació global que permeti donar 
a conèixer el propi procés de treball, i faci emergir el debat públic entorn les 
polítiques d’envelliment actiu a la comarca. 
- Coordinar l’equip de treball del procés participatiu. 
- Avaluar la implementació del procés participatiu. 
- Elaborar un informe final que reculli les principals qüestions treballades en els 
tallers i defineixi línies de treball i prioritats de les polítiques d’envelliment actiu 
al municipi.  
- Elaborar l’informe final del procés participatiu que reculli les prioritats 
estratègiques en l’àmbit de l’envelliment actiu, les línies estratègiques i accions 
a desenvolupar a nivell local, i eines d’acompanyament als ens locals en aquest 
àmbit. 
Sisè. Per tal de garantir un correcte desenvolupament del projecte pilot es 
crearà un equip de treball del procés de participació “+60 Alt Empordà” format 
per l’Equip Tècnic d’Inclusió, un representant de l'Ajuntament i un/a tècnic de 
l'Àrea de Benestar del Consell Comarcal.  
Setè. El Consell Comarcal de l’Alt Empordà es farà càrrec de les despeses 
generades per la implementació del procés de participació i l’elaboració dels 
informes que recolliran les principals qüestions treballades en els tallers i 
defineixi línies de treball i prioritats de les polítiques d’envelliment actiu, 
corresponents a la dedicació de l’Equip Tècnic d’Inclusió al projecte. 
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Vuitè. El present conveni tindrà vigència des del moment de la seva signatura 
fins el 30 de juny de 2017. 
Novè. 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.  Són causes d’extinció del present conveni: 
1. El mutu acord entre les parts 
2. L’ incompliment, per qualsevol de les parts, de les obligacions contingudes 
en el present conveni. 
Onzè. Aquest conveni té naturalesa administrativa. 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 tal com es preveu al pacte desè. 
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 Comarcal de l’Alt Empordà  
L’Alcaldessa-presidenta    El President 
Sra. Marta Felip i Torres   Sr. Ferran Roquer i Padrosa" 
 
---- Trànsit. S'aprova l’Annex 2 al Conveni Marc de col�laboració en matèria de 
seguretat viària entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament de Figueres, 
relatiu a l’adhesió al servei d’informació i atenció a les víctimes i afectats 
d’accidents de trànsit a Catalunya del Servei Català de Trànsit (SIAVT), 
Després de llegir-lo i debatre'l s'ACORDA, per unanimitat dels membres 
presents amb dret a vot, d'aprovar el dictamen següent: 

"L’inspector de la Guàrdia Urbana va emetre en data  30 de maig de 
2016 l’informe que diu el següent: 
“El Servei Català de Trànsit (SCT) ens ha proposat subscriure el “Conveni Marc 
de Col�laboració entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament de Figueres en 
matèria de seguretat viària” . 
En raó d’aquest conveni no hi ha cap compromís nou per part de l’ajuntament 
de Figueres, atès que recull unes pràctiques que la Guàrdia Urbana ja realitza: 
- Comunicació dels accidents de trànsit, dins dels termines fixats, mitjançant 
l’aplicatiu SIDAT. 
- Equipament informàtic propi de l’ajuntament i del que ja es disposa. 
- Conservació i cura del material que el SCT pugui cedir a la Guàrdia Urbana.    
Adjunt a aquest conveni marc també es proposa que ens afegim a l’ “Annex 5 
al conveni marc referit a la col�laboració en matèria de controls d’estupefaents 
amb aportació de kits de detecció de substàncies estupefaents i material de 
suport amb l’Ajuntament de Figueres” . 
L’annex recull una pràctica que el SCT ja realitzava, essent que per cada kit de 
detecció de drogues que l’ajuntament comprava la Generalitat ens en facilitava 
un més de manera gratuïta. També preveu que el Servei Català de Trànsit es 
faci càrrec de la confirmació de droga d’abús en saliva al laboratori de 
referència establert . 
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Per tot l’exposat informo de manera favorable que l’Ajuntament de Figueres 
subscrigui el conveni marc i l’annex 5 abans esmentats.” 
La Junta de Govern Local, per delegació del Ple de l’Ajuntament, va  aprovar 
en data 27 de juny de 2016 el Conveni Marc de col�laboració entre el Servei 
Català de Trànsit i l’Ajuntament de Figueres en matèria de seguretat viària i el 
seu annex 5. 
Des del Servei Català de Trànsit ens han tramès document corresponent a 
l’Annex 2 al conveni marc de col�laboració en matèria de seguretat viària, 
relatiu a l’adhesió al Servei d’Informació i Atenció a les Víctimes d’Accidents de 
Trànsit, per a la seva tramitació. Respecte al qual l’inspector de la Guàrdia 
Urbana ha informat en data  15 de febrer de 2107 el següent: 
“L’any 2012 el Servei Català de Trànsit va iniciar un servei d’informació i 
atenció a les víctimes i afectats d’accidents de trànsit (SIAVT). Des d’aquest 
servei se les atén, es dóna suport i informació sobre els seus drets, recursos 
públics i privats i de les gestions i tràmits necessaris a realitzar. 
En l’actualitat el SIAVT compta amb un centre d’atenció telefònica gratuït tots 
els dies de l’any en horari de 9 a 20 hores. 
Proposo que l’Ajuntament de Figueres, per tal d’oferir aquest suport a les 
víctimes i afectats dels accidents produïts a les vies urbanes i interurbanes del 
municipi, s’adhereixi al sistema d’informació i atenció a les víctimes i afectats 
d’accidents de trànsit de Catalunya (SIAVT). 
La signatura del conveni no comporta cap despesa extra per a la nostra 
administració. 
Amb la signatura l’Ajuntament es compromet: 
 A fer difusió del SIAVT als serveis socials, a les oficines d’atenció al ciutadà i a 
altres òrgans i entitats que consideri, així com a la web de l’ajuntament, amb els 
nostres propis mitjans. La Guàrdia Urbana farà difusió del SIAVT i facilitarà un 
díptic sempre que es produeixin diligències per un accident de trànsit.  
 L’Ajuntament de Figueres ha de facilitar amb caràcter anual, a comptar des de 
l’entrada en vigor del present conveni, les dades no personals dels accidents 
de trànsit amb víctimes al Servei Català de Trànsit. 
Aquest punt en l’actualitat ja l’estem portant a terme. 
Per tot l’exposat informo de manera favorable per tal que es procedeixi a la 
signatura del conveni.” 
Atès el  que disposen el Reial Decret  legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor 
i seguretat viària, el 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, la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, reguladora de les bases de règim local,  la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, 
de règim jurídic del sector públic, la Llei de la Generalitat de Catalunya 
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el 
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals i la resta de normativa 
vigent, la Comissió Informativa General proposa a la Junta de Govern Local 
que, per delegació del Ple de l’Ajuntament, adopti els acords següents: 
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1.-Aprovar l’Annex 2 al Conveni Marc de col�laboració en matèria de seguretat 
viària entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament de Figueres, relatiu a 
l’adhesió al servei d’informació i atenció a les víctimes i afectats d’accidents de 
trànsit a Catalunya del Servei Català de Trànsit  (SIAVT), que s’adjunta. 
2.-Autoritzar l’Alcaldia Presidència perquè realitzi els actes i gestions que 
calguin per a l’execució dels acords anteriors." 
 
---- A continuació, essent les catorze hores i vin-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 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.   
 
----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. 
 
 


