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

Núm.18

Acta de la sessió ordinària del dia 15 de maig de 2017
---- A la Casa de la Vila de la ciutat de Figueres, el dia 15 de maig de 2017 de
2017, sota la Presidència de l’alcaldessa Marta Felip Torres, es reuneixen els
membres de la Junta de Govern Local: Francesc Cruanyes Zafra, Dolors Pujol
Matas i Joaquim Felip Gayolà amb l’assistència de la secretària, Cristina Pou
Molinet, i de la interventora, Anna Maria Macià Bové, per tal de dur a terme la
sessió ordinària en primera convocatòria.
No assisteix el regidor membre de la Junta de Govern Local Jordi
Masquef Creus.
A les catorze hores i quinze minuts, la Presidència declara oberta la
sessió.
----1. S'aprova sense rectificacions l'acta de la sessió anterior, ordinària del dia
8 de maig de 2017, repartida amb la convocatòria.
----2. Aportacions i subvencions. S'aprova un conveni marc de collaboració
amb el Servei Educatiu de l'Alt Empordà, del Departament d'Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya, per a la realització de diverses activitats relacionades
a la clàusula tercera del conveni. Després de llegir-la i debatre-la s’ACORDA,
per unanimitat dels membres presents amb dret a vot, d’aprovar la proposta
següent:
"Es proposa l’aprovació d’un conveni de collaboració entre l’Ajuntament
de Figueres i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
per mitjà del Servei Educatiu de l’Alt Empordà.
L’objecte del conveni proposat és establir el marc d’actuacions conjuntes que,
en matèria d’accions educatives es portaran a terme al llarg de l’any 2017 a la
ciutat de Figueres. Específicament s’estableix l’obligació per part de
l’Ajuntament de Figueres de collaborar econòmicament amb la realització de
diverses activitats relacionades a la clàusula cinquena. Aquesta aportació
econòmica, 5.850,00 €, suposa un 22,20% del pressupost de les activitats
subvencionades (26.350,00€).
Pel que fa a la forma de pagament s’estableix una bestreta del 50% a la
signatura del conveni i la resta una vegada s’hagi presentat el compte
justificatiu (abans de l’1 de novembre de 2017).
En el pressupost municipal de 2017 existeix una aplicació pressupostària
nominativa (17 202 3260046501 “Servei Educatiu de l’Alt Empordà”) amb crèdit
adequat i suficient per a assumir el compromís derivat del conveni que es
proposa.
En l’expedient consten l’informe de la cap del servei d’educació i de la tècnic
d’administració general favorable a l’aprovació del referent conveni.
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L’alcaldia presidència va aprovar, mitjançant decret de data 30 de juny de 2015
la delegació a la Junta de Govern Local l'atribució relativa a l'aprovació de
convenis reguladors de la concessió de subvencions a favor d'entitats
públiques o privades que realitzin activitats que complementin o supleixin les
competències locals.
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions disposa en el
seu article 22.2 que podran concedir-se de forma directa, amb caràcter
excepcional, aquelles subvencions que estiguin previstes en els Pressupostos
Generals de les Entitats locals, aquelles l’atorgament o quantia de les quals
vingui imposada a l’Administració per una norma de rang legal o aquelles altres
subvencions en què s’acreditin raons d’interès públic, social, econòmic o
humanitari, o altres degudament justificades que dificultin la seva convocatòria
pública.
Pel que fa a la seva concessió l’article 28 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre estableix que els convenis són l’instrument habitual per a canalitzar
les subvencions directes i que en ells s’han d’establir les condicions i
compromisos aplicables de conformitat amb allò disposat a la llei.
És per tot això que l’alcaldessa presidenta proposa a la Junta de Govern Local
que, per delegació de l'Alcaldia Presidència, s'adoptin els acords següents:
1r.- Aprovar el conveni conveni marc de collaboració entre l’Ajuntament de
Figueres i el Servei Educatiu de l’Alt Empordà, del Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya,per a la realització de diverses
activitats relacionades a la clàusula tercera del conveni , segons el text que
s’adjunta a aquest acord.
2n.- Autoritzar i disposar la despesa de cinc mil vuit-cents cinqunta Euros
(5.850,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 17 202 3260046501
“Servei Educatiu de l’Alt Empordà”.
Pel que fa a la forma de pagament s’estableix una bestreta del 50% a la
signatura del conveni i la resta una vegada s’hagi presentat el compte
justificatiu (abans de l’1 de novembre de 2017).
Només s’acceptaran com a documents justificatius de les despeses els
originals o fotocòpies compulsades de les factures, amb els requisits legals que
estableix la normativa vigent lliurades a l’entitat beneficiària de la subvenció
acreditatives que s’ha efectuat la despesa.
3r.- Notificar els presents acords als interessats.
4t.- Autoritzar a l’Alcaldia Presidència perquè realitzi tants actes i gestions com
calguin per a l’execució dels acords anteriors.
ANNEX
CONVENI DE COLLABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT
D’ENSENYAMENT, I L’AJUNTAMENT DE FIGUERES EN MATÈRIA DE
SERVEIS EDUCATIUS DURANT L’ANY 2017
Barcelona, de
2017
REUNIDES
D’una banda,
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La senyora Montserrat Llobet Bach, directora general d’Educació Secundària
Obligatòria i Batxillerat del Departament d’Ensenyament, nomenada pel Decret
61/2016 de 19 de gener, i actuant en l’exercici de les facultats delegades per
Resolució ENS 1839/2011, de 20 de juliol, de delegació de competències de la
persona titular del Departament d’Ensenyament (DOGC núm. 5930, de 28 de
juliol).
I de l’altra,
La Illustríssima Senyora Marta Felip i Torras, alcaldessa de Figueres, fent ús
de les facultats que li són reconegudes a l’article 53.a del Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de
28 d’abril.
En ús de les seves atribucions, ambdues parts es reconeixen mútuament la
capacitat jurídica suficient per fomalitzar aquest conveni.
MANIFESTEN:
La Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació defineix en l’article 19 del títol III, la
comunitat educativa com “totes les persones i institucions que intervenen en el
procés educatiu. En formen part els alumnes, les famílies, el professorat, els
professionals de l’atenció educativa i el personal d’administració i serveis,
l’Administració educativa, els ens locals i els agents territorials i socials, i les
associacions que els representen, i també els collegis professionals, empreses
i entitats de lleure i de serveis educatius”. En l’article 40 s’insta les diferents
administracions educatives a impulsar acords de collaboració per a potenciar
conjuntament accions educatives en l’entorn.
El Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Figueres, l’any 2012 van
subscriure un conveni per a desenvolupar un Pla educatiu d’Entorn, com a
instrument per donar una resposta integrada i comunitària a les necessitats
educatives de la nostra societat, coordinant i dinamitzant l’acció educativa dels
diferents àmbits de la vida dels infants i dels joves.
El punt 6 de la clàusula VUITENA estableix que s’ha de promoure l’encaix dels
plans educatius amb altres actuacions del Departament d’Ensenyament amb
les quals comparteixen objectius.
L’Ajuntament de Figueres aprova anualment el projecte d’actuacions del Pla
Educatiu d’Entorn que inclou totes aquelles activitats educatives que organitza
l’Ajuntament a través dels diferents serveis.
El Departament d’Ensenyament organitza també activitats educatives
adreçades als mateixos collectius.
L’Ajuntament de Figueres i el Departament d’Ensenyament han incrementat
molt el nivell de collaboració en els darrers cursos i han arribat a la conclusió
que la suma dels esforços i l’oferta conjunta de determinades accions poden
oferir una superior qualitat i repercussió.
A més a més, s’esdevenen a Figueres algunes actuacions del Departament
d’Ensenyament que tenen abast comarcal i l’Ajuntament de Figueres hi
collabora.
Per tot això, ambdues parts acorden la subscripció d’aquest conveni de
conformitat amb les següents
CLÀUSULES
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Primera
L’objecte d’aquest conveni és establir els termes d’aquesta collaboració, per tal
d’afavorir una major eficiència, eficàcia i qualitat en l’organització d’activitats,
accions i desenvolupament de projectes en el marc del Pla Educatiu d’Entorn,
que, per altra banda, es veuran incrementats en relació al nombre d’actuacions.
Segona. DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS EN LES QUALS AMBDUES
INSTITUCIONS INTERVENEN
1) Cantània: Cantània és una activitat amb diferents fases d’actuació: sessions
de formació amb el professorat, treball del professorat a la seva aula i concerts
finals interpretats per l’alumnat inscrit. Durant tot el curs escolar es treballa tant
des de l’organització com des de l’escola. L’objectiu és organitzar un acte per
als alumnes que, per les característiques globals pensades exclusivament per a
ells, per la qualitat i per la implicació personal i collectiva en l’acte, es
converteixi en una vivència musical important i inoblidable per a tots.
a. Impacte: Primària.
b. Acció: manteniment web. Formació. Coordinació. Acte públic.
2) Certamen de lectura en veu alta: La lectura i l’escriptura són considerades
eines primordials i bàsiques de la resta d’aprenentatges i, per tant, han de
constituir un objectiu d’atenció preferent durant tota l’etapa d’educació
obligatòria. La dedicació específica a activitats de descodificació lectora no
s’haurien de limitar a l’Educació Primària, sinó que hauria de ser un objectiu
que es prolongués al llarg de l’Educació Secundària, en la qual les activitats de
comprensió lectora haurien de continuar tenint un paper destacat.
a. Impacte: Infantil, Primària, Secundària.
b. Acció: manteniment web, gestió i dinamització activitats intercentres. Acte
públic.
3) Clubs de lectura a Secundària: Un club de lectura es pot definir com un grup
de persones que es posen d’acord a llegir el mateix llibre i després reunir-se
per parlar-ne. Representen una pràctica idònia per fusionar en una mateixa
activitat les dues dimensions de les bones pràctiques lectores: la personal
i privada, i la interpersonal i pública. En aquesta activitat es pretén que alumnes
de diferents instituts de la comarca, dinamitzats pels seus professors i
professores, llegeixin el mateix llibre i, posteriorment, el comentin junts.
a. Impacte: Infantil, Primària, Secundària.
b. Acció: manteniment web, gestió i dinamització activitats intercentres. Acte
públic.
4) Dissabte transfronterer de les matemàtiques: El "Dissabte Transfronterer de
les Matemàtiques a l'Alt Empordà" és una activitat organitzada per la Fundació
Príncesa de Girona i la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer, amb la
collaboració de l’Ajuntament de Figueres i del Servei Educatiu de l’Alt
Empordà, adreçada als alumnes de primer i segon de batxillerat, amb la finalitat
de mostrar la presència de les matemàtiques en la vida quotidiana i estimular
l’interès dels estudiants a través de l’educació i d’una manera emprenedora.
Aquesta activitat s'inscriu en els "Dissabtes de les matemàtiques" organitzat per
la UAB.
a. Impacte: Secundària i batxillerat.
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b. Acció: manteniment web, gestió i dinamització activitats intercentres. Acte
públic.
5) English Day: Des de l'any 2009, el professorat d'anglès de diferents centres
de primària coordinen activitats en aquesta llengua que sol desembocar en una
trobada d'alumnes al mes de maig. En aquesta activitat també hi sol participar
professorat de secundària de la mateixa disciplina, els alumnes dels quals
collaboren en el desenvolupament dels tallers de l'English Day.
a. Impacte: Primària, Secundària.
b. Acció: manteniment web, gestió i dinamització activitats intercentres. Acte
públic.
6) English Time: és un projecte d’Immersió Lingüística a l’Anglès dissenyat per
G.M. i R.F. de l’INS Narcís Monturiol. La idea és molt simple: fem que un cop a
la setmana i durant tot el curs els nois parlin anglès durant les assignatures que
no són de llengua. Està adreçat a estudiants de segon de CSE (?) per tal que
un cop a la setmana l'anglès sigui la llengua vehicular de totes les
assignatures.
a. Impacte: Secundària.
b. Acció: manteniment web, gestió i dinamització activitats intercentres. Acte
públic.
7) Exili, Deportació i Holocaust: El grup de treball de Geografia i Història
entoma les propostes de treball de l'Holocaust Memorial Day Trust, del grup de
treball del Departament d'Ensenyament "Exili, Deportació i Holocaust",
juntament amb concrecions pròpies, per incorporar aquests continguts a la
pràctica docent dels instituts de la comarca.
a. Impacte: Secundària.
b. Acció: manteniment web, gestió i dinamització activitats intercentres. Actes
públics.
8) Jugamat (VI). Mostra de treballs de matemàtiques: La mostra és una
exposició de treballs matemàtics realitzats a les aules de secundària de l'Alt
Empordà durant el curs escolar corresponent. Aquesta mostra acostuma a ser
durant l'última setmana de maig i la primera de juny, i té lloc a la Biblioteca de
Figueres.
a. Impacte: Secundària i famílies
b. Acció: organització i seguiment web. Acte públic.
9) Premis narrativa periodística (Primària i Secundària): Es tracta d'un concurs
literari, adreçat a tot l'alumnat de 6è d’Educació Primària i 3r d'ESO de la
comarca, l’objectiu del qual és fomentar i promoure el gust per l’escriptura
creativa.
a. Impacte: Primària i Secundària.
b. Acció: manteniment web, gestió i dinamització activitats intercentres. Acte
públic.
10) Proves Cangur: Les proves Cangur (altrament dites International
Mathematical
Kangaroo o
bé Kangourou
sans
frontières)
és
un concurs preuniversitari de matemàtiques que s'organitza en més de 30
països. La competició es porta a terme anualment durant el mes de març.
Segons l'opinió dels organitzadors, les competències que es posen a prova en

5

les Cangur són una combinació entre la lògica i les matemàtiques, no
únicament el coneixement de fórmules.
a. Impacte: Secundària i batxillerat.
b. Acció: manteniment web, gestió i dinamització activitats intercentres. Acte
públic.
11) Rodajoc: Jornada intercentres que té com a eix troncal l'àrea d'educació
física amb la finalitat de propiciar la recuperació de diferents jocs com a
patrimoni universal, tot respectant les diferents manifestacions corporals i, com
a conseqüència, la diversitat cultural i el dret a la diferència. Fomentar un
procés de transformació de la cultura de la guerra, imposició i discriminació,
envers una cultura compromesa amb la no violència, el respecte i la solidaritat,
en definitiva el que hom anomena la cultura de la PAU. Amb el projecte
Rodajoc es pretén redescobrir els valors inherents als diferents espais de la
ciutat tot creant, actituds de respecte, conservació i recuperació d’aquells
espais més malmesos. Exaltar el joc del carrer i la plaça com la clau del
benestar de les generacions futures.
a. Impacte: Primària, Secundària.
b. Acció: manteniment web, gestió i dinamització activitats intercentres. Acte
públic.
12) Teixint mons: Projecte de servei comunitari entre les escoles i instituts de
Figueres i el casal de la gent gran que gira al voltant de l'elaboració d'una
installació artisticoeducativa en els espais públics de la ciutat dins de la tècnica
del Yardbombing. Aquest projecte treballa els següents eixos temàtics:
Teixint entre iguals, per promoure la igualtat de gènere.
Teixint de 0 a 99 anys, per fomentar les relacions intergeneracionals.
Teixint des de les àrees, per esdevenir ciutadans competencials, preparats per
fer-se preguntes i millorar el món que els envolta.
Teixint des del comerç just, per impulsar el consum responsable i donar a
conèixer les condicions de treball infantil.
Teixint des del reciclatge, per respectar el medi ambient i donar un valor afegit
als objectes de consum.
Teixint sense pressa, per respectar els diferents ritmes d’aprenentatge,
reflexionar i gaudir del temps de pausa.
a. Impacte: Primària, Secundària.
b. Acció: manteniment web, gestió i dinamització activitats intercentres. Acte
públic.
13) Pla educatiu d’entorn: desenvolupament, seguiment i suport del PEE
a. Impacte: anàlisi del nivell d’incidència a la població
b. Acció: manteniment web. Coordinació.
14) Cursos de formació: Consell ciutadà d’infants de Figueres i Educació en
valors (desenvolupament, consum responsable, diversitat, cultura de pau),
a. Impacte: Primària, Secundària.
b. Acció: Gestió de l’activitat dins del PFZ. Possible gestió de l’activitat
generada dins del web específic.
15) Projecte Rossinyol: Estudiants universitaris acompanyen periòdicament
(preferentment els dissabtes) un nen o nena nouvingut de tres escoles de
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Figueres per tal que conegui diferents espais de la ciutat i participi en activitats
culturals i de lleure.
a. Impacte: alumnes de primària i universitaris.
b. Acció: seguiment i gestió de les activitats de les parelles.
16) Formació llengua i cultura d'origen: Classes d'àrab per part d'un professor
contractat pel Departament d'Ensenyament. Les classes es porten a terme a
l'escoles Anicet de Pagès, Amistat i a l'institut Ramon Muntaner.
a. Impacte: primària i secundària.
b. Acció: gestió, organització i seguiment de l'activitat
17) Regals de lectura: Projecte collaboratiu intercentres. Alumnes de 3r i 4t
d’ESO aniran a les escoles de Primària i llegiran textos en veu alta a l’alumnat
de CM i CS. L’activitat de lectura en veu alta es portarà a terme als centres de
Primària, en horari de tardes.
a. Impacte: primària i secundària.
b. Acció: creació, organització i seguiment.
18) Formació Museu de les matemàtiques: El Museu de les Matemàtiques,
MMACA portarà part de la seva exposició a Figueres. L'exposició s'ubicarà al
Museu Empordà des del 14 de gener fins al 14 de març del 2016. Està
destinada principalment a alumnes de secundària i batxillerat, però també
podran visitar-la alumnes de cicle superior de primària. la formació proposada
es basa en donar recursos al professorat per aprofundir amb el seu alumnat en
la visita a l’exposició.
a. Impacte: primària i secundària.
b. Acció: creació, organització i seguiment.
19) Mostra de poesia de secundària: La Mostra arriba a la seva quarta edició.
Aquesta activitat, oberta a tots els centres de secundària de les comarques
gironines, persegueix el doble objectiu de treballar la poesia d’una manera
sistemàtica i creativa a les aules i de mostrar i compartir una petita part de la
feina duta a terme durant el curs.
a. Impacte: secundària.
b. Acció: Organització i seguiment. Formació. Acte públic.
20) Cant coral secundària: El Departament d'Ensenyament convoca la XXII
Trobada de Corals d'Educació Secundària amb l'objectiu de potenciar i difondre
l'educació musical que estan duent a terme molts professors i professores als
nostres instituts. El concert de la Trobada és un espai on fer música junts amb
altres centres, tot visualitzant el treball dut a terme.
a. Impacte: secundària (trobada intercomarcal)
b. Acció: organització i seguiment. Acte públic
19) Emprenedoria a l’aula: L'emprenedoria a l'escola es planteja amb l'objectiu
que l'alumnat assoleixi unes competències que li permetin tenir una actitud
activa de transformació de les idees en projectes. En aquest projecte
s’estructura el premi d’emprenedoria i el web de referència dels centres
educatius de l’Alt Empordà.
a. Impacte: secundària
b. Acció: organització i seguiment. Formació.Acte públic
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Tercera. ACTIVITATS PER LES QUALS L’AJUNTAMENT COLLABORARÀ
ECONÒMICAMENT
AMB
EL
DEPARTAMENT
D’ENSENYAMENT,
MITJANÇANT EL SERVEI EDUCATIU DE L’ALT EMPORDÀ
Les activitats per les quals l’Ajuntament de Figueres compensarà
econòmicament al Servei Educatiu de l’Alt Empordà són exclusivament
aquelles que la gestió econòmica depèn al 100 % del Servei Educatiu de l’Alt
Empordà. Aquestes són les següents:

ACTIVITAT

Cost total

SEAE

Ajuntame
nt

1

Cantània

1.800,00 €

1.800,00 €

0,00 €

2

Certàmen lectura veu alta

550,00 €

400,00 €

150,00 €

3

Clubs de lectura de Secundària de
l'Alt Empordà (II)
1.100,00 €

550,00 €

550,00 €

4

Dissabte transfronterer
matemàtiques

900,00 €

900,00 €

0,00 €

5

English Day in Alt Empordà (VIII)

950,00 €

500,00 €

450,00 €

6

English Time Alt Empordà (II)

1.500,00 €

900,00 €

600,00 €

7

Exili, deportació i holocaust

1.300,00 €

700,00 €

600,00 €

8

Jugamat (VI)

950,00 €

450,00 €

500,00 €

9

Premi de narrativa periodística

1.000,00 €

600,00 €

400,00 €

10 Proves Cangur (III)

700,00 €

200,00 €

500,00 €

11 Rodajoc

400,00 €

300,00 €

100,00 €

12 Teixint mons (III)

1.800,00 €

900,00 €

900,00 €

Web i coordinació Pla Educatiu
13 d'Entorn
4.000,00 €

4.000,00 €

0,00 €

14 Formació: Consell ciutadà d’infants

900,00 €

900,00 €

0,00 €

15 Projecte Rossinyol

2.000,00 €

2.000,00 €

0,00 €

16 Formació llengua i cultura d'origen

2.000,00 €

2.000,00 €

0,00 €

17 Regals de lectura

2.000,00 €

2.000,00 €

0,00 €

18 Jornada Cicles formatius

900,00 €

500,00 €

400,00 €

19 Mostra poesia secundària

900,00 €

500,00 €

400,00 €

20 Cant Coral Secundària

100,00 €

100,00 €

0,00 €

21 Emprenedoria a l'aula

600,00 €

300,00 €

300,00 €

Total

de

les

26.350,00 € 20.500,00 € 5.850,00 €

El pressupost total de totes aquestes activitats suma 26.350 euros i l’ajut de
l’Ajuntament previst per aquest 2017 és de 5.850 euros.
Quarta. COMPROMISOS DEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT
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- Introduir la imatge gràfica de l’Ajuntament de Figueres en tots els seus
documents i actes fruït de l’acord.
- Demanar la presència de les autoritats municipals en les actuacions que
comportin un acte central públic.
- Lliurar a l’Ajuntament una memòria final de les actuacions desenvolupades i
nivell d’impacte.
- D’acord amb el que preveu el Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia
dels centres educatius, es podrà autoritzar la utilització per part de l’Ajuntament
de Figueres de determinats espais on estan ubicats els Serveis Educatius de
l’Alt Empordà per a la celebració de reunions o actes
Cinquena. COMPROMISOS DE L’AJUNTAMENT DE FIGUERES
L’Ajuntament de Figueres participarà amb una aportació econòmica que es
concreta en la quantitat de 5.850€ per a l'any 2017, que suposa un 22,20 % de
la base subvencionable del pressupost presentat (26.350€).
Aquesta quantitat serà abonada mitjançant transferència bancària al compte
IBAN ES92 2100 8106 1923 0002 0149 del qual n’és titular CRP Alt Empordà.
Av. M. Àngels Anglada,13 - 17600 Figueres NIF:S17000200-I, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 2017 202 32600 46501 Servei Educatiu Alt Empordà,
i de la següent manera: el 50% (2.925€) en format bestreta a la signatura del
conveni i el 50% restant prèvia presentació del compte justificatiu, que s’haurà
de presentar abans de l’1 de novembre de 2017.
Amb anterioritat a cadascun dels pagaments de la subvenció es comprovarà
d’ofici si el beneficiari està al corrent de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social.
En cas que el beneficiari siguin deutor amb l’Ajuntament de Figueres, es pot
efectuar la compensació del pagament de la subvenció amb els deutes del
beneficiari líquids i vençuts.
El compte justificatiu s’haurà d’efectuar com a màxim abans de l’1 de novembre
de 2017 aportant la documentació següent:
a) Memòria justificativa de l’activitat, signada pel representant legal del
promotor, que acrediti que s’ha dut a terme l’activitat prevista. En aquest
informe s’hi ha d’incorporar la relació d’activitats desenvolupades, els resultats
obtinguts i l’impacte assolit.
b) Compte justificatiu, signat pel representant legal del promotor, que constarà
de la següent documentació:
- Relació classificada de les despeses efectuades, amb identificació del
proveïdor, número de document, import, concepte i data d’emissió de la factura.
- Factures originals, fotocòpies compulsades o documents de valor probatori
equivalent que constin en la relació a la qual es fa referència al paràgraf
anterior.
- Detall del finançament final de les despeses del concepte subvencionat, amb
indicació de la procedència dels ingressos i subvencions.
Sisena. VIGÈNCIA
El present conveni tindrà vigència des del moment de la seva signatura i fins al
31 de desembre del 2017, prorrogable previ acord exprés de les parts.
Setena. RESOLUCIÓ DEL CONVENI
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Seran causes de resolució del conveni:
a) mutu acord de les parts, que es manifestrà per escrit
b) Denúncia d’una de les parts, amb preavís de, com a mínim 3 mesos.
c) Incompliment de les clàusules
d)Impossibilitat manifesta de dur a terme el compliment de les previsions
e)Les generals establertes en la legislació vigent
Vuitena. RÈGIM JURÍDIC I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES
Aquest conveni té caràcter administratiu. Atesa la seva naturalesa subvencional
el seu règim jurídic és el que s’estableix a la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions i al Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003 així com a allò establert al Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis així com la resta de normativa que li sigui d’aplicació.
Els litigis que es puguin plantejar en relació amb la interpretació, modificació,
execució i/o resolució del Conveni seran resoltes per mutu acord de les parts
mitjançant les reunions entre les parts que es creguin pertinents. No obstant
això, en cas de persistència del desacord les parts es sotmeten a la jurisdicció
contenciosa administrativa.
I en prova de conformitat amb el contingut i efectes d’aquest conveni, les parts
que intervenen el signen per duplicat en el lloc i data indicats a
l’encapçalament.
La Directora general d’Educació
L’Alcaldessa-presidenta
Secundària Obligatòria i Batxillerat
l
Montserrat LLobet Bach
Marta Felip i Torres"
----3. Treball. S'aprova un conveni de collaboració amb l’empresa Silpar Inox
SL per a l'adquisició d'experiència professional en empreses en el marc del
Programa 30 Plus. Després de llegir-la i debatre-la s’ACORDA, per unanimitat
dels membres presents amb dret a vot, d’aprovar la proposta següent:
"El Programa 30 Plus té com a finalitat la realització de projectes que
desenvolupin actuacions ocupacionals per afavorir la inserció laboral de
persones de 30 anys i més, preferentment d’entre 30 i 45 anys i baix nivell
formatiu, en situació d’atur, proporcionant-los, entre d’altres recursos, la
formació i competències necessàries per ocupar un determinat lloc de treball.
La normativa reguladora del Programa 30 plus és l’Ordre TSF/284/2016, de 24
d’octubre, estableix les bases reguladores per a la concessió de subvencions
per a la realització del Programa 30 Plus per a la inserció de persones
desocupades de 30 i més anys, i s’obre la convocatòria per a l’any 2016 i la
convocatòria anticipada per al 2017.
Mitjançant Decret d’Alcaldia de data 14 de novembre de 2016, ratificat en
sessió de Ple de data 1 de desembre, l’Ajuntament de Figueres va presentar al
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) una sollicitud de subvenció per
al Programa 30 Plus d’un import de 88.000€ i en data 5 de desembre de 2017,
la director/a del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya va dictar Resolució
favorable d’atorgament, per la qual se subvencionen les actuacions sollicitades
en el Programa, que ens permetrà atendre 20 persones desocupades a les
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quals s’oferirà un contracte de treball segons conveni amb empresa d’una
durada mínima de 6 mesos, un procés d'orientació i una formació
professionalitzadora i en competències transversals aplicables al seu lloc de
treball.
A partir de la resolució de data 5 de desembre, es van crear les partides
corresponents al Programa 30 Plus;
Alta aplicació pressupostària
Codi
Codi
Any
servei programa

Import
Capítol Concepte

2016

401

24107

13100

2016

401

24107

16000

2016

401

24107

22699

Salaris
personal 48.595,29€
temporal 30 Plus
(SOC30P/26/2016)
Assegurances
15.404,71€
socials
30Plus
(SOC30P/26/2016)
Formació participants 24.000€
programa 30 Plus
(SOC30P/26/2016)

En data 20 de desembre de 2016 es va aprovar el decret d’acceptació de
subvenció ratificat en el Ple del 12 de gener de 2017.
L’objecte d’aquest programa és que les persones participants rebin les
següents actuacions ocupacionals, d’acord amb la Base 1, punt 1.2 de l’Annex
1 de l’Ordre TSF/284/2016, de 24 d’octubre:
- Experiència professional mitjançant un contracte.
- Adquisició de competències i/o formació vinculada al contracte de treball.
- Orientació i acompanyament en el procés de contractació i formació.
Les persones destinatàries d’aquest programa hauran d’estar en situació d’atur,
inscrites a l’oficina de treball del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a
persones demandants d’ocupació no ocupades, tenir 30 anys o més i baix nivell
formatiu.
Les actuacions ocupacionals a desenvolupar d’acord amb l’Ordre
TSF/284/2016, de 24 d’octubre i que seran subvencionables són:
a) Actuació de prospecció i d’assessorament d’empreses.
b) Actuació d’orientació i acompanyament del procés de contractació i formació.
c) Actuació de formació vinculada al contracte de treball i a les necessitats de la
persona participant.
L’experiència professional mitjançant un contracte s’aconsegueix després de
l’actuació de prospecció i d’assessorament d’empreses, selecció dels candidats
adequats d’acord amb el perfil competencial sol.licitat i havent participat en
l’actuació formativa acordada amb l’empresa segons la descripció del lloc de
treball vacant.
Les accions que es duen a terme, objecte de la subvenció atorgada a
l’Ajuntament de Figueres, en l’actuació de prospecció i d’assessorament
d’empreses són, entre d’altres, recerca d’empreses del sector metal.lúrgic i
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detecció de llocs de treball vacants: definició dels perfils professionals requerits
i/o anàlisi i identificació de potencials llocs de treball; intermediació laboral per
competències: definició dels perfils demandats per les empreses d’acord amb
les competències necessàries i, si escau, reajustament d’aquests perfils
d’acord amb les necessitats de les empreses; preselecció per competències de
les persones més adequades als llocs de treball requerits i posterior proposta
de candidats; assesorament a l’entitat contractant i coordinació amb el tècnic
responsable de l’actuació d’orientació i acompanyament.
En el moment que l’empresa contactada mostra interès en participar en el
programa, la Guia de Prescripcions Tècniques preveu la formalització d’un
Conveni de col.laboració entre l’entitat promotora del programa i l’entitat
contractant d’acord amb model normalitzat. La signatura d’aquest conveni no
comporta cap cost econòmic per l’Ajuntament de Figueres. Posteriorment signa
un compromís de contractació segons model normalitzat previ a l’inici de la
formació i, finalment, un annex al Conveni segons model normalitzat on es
relacionen les persones contractades per una mateixa entitat contractant.
Previ a la contractació per part de l’empresa es realitzen les actuacions
d’identificació de les competències necessàries pel lloc a treball a cobrir i es
selecciona a la persona més indicada per aquesta vacant. S’ofereix un procés
d’orientació i acompanyament, d’acord amb les necessitats del lloc de treball i
del participant. Aquesta actuació es desenvolupa d’acord amb les següents
accions: disseny de la formació necessària per al lloc de treball objecte del
contracte, realització de sessions d’orientació i acompanyament al pla
d’inserció de la persona participant i seguiment de la formació i contractació
durant tot el període d’execució del programa.
L’actuació de formació vinculada al contracte de treball i a les necessitats de la
persona participant queda concretada amb l’empresa amb la definició del perfil
demandat. Aquesta formació és obligatòria per a totes les persones
contractades. La formació és de dos tipus: professionalitzadora amb un
contingut i durada directament relacionat amb el lloc a treball i desenvolupat i
en competències genèriques per a l’adquisició de competències, habilitats i
aptitus requerides per múltiples ocupacions sense relació amb un sector
productiu concret. La formació es pot impartir prèvia a la contractació o
simultàniament.
L’empresa que s’adhereix al Programa 30Plus té la possibilitat de rebre una
subvenció a la contractació corresponent a 655,20€ (corresponent al SMI del
2016) durant un mínim de 6 mesos i un màxim de 9 mesos, segons Base 5 d)
de l’Annex 1 de l’Ordre TSF/284/2016, de 24 d’octubre.
L’actuació de prospecció d’empreses que s’està realitzant entre les empreses
del sector metal.lúrgic ha detectat un lloc de treball vacant en l’empresa
SILPAR INOX SL NIF. B17400417
L’empresa SILPAR INOX SL mostra l’interès per participar en el Programa 30
Plus, sol.licitant la cobertura d’un lloc de treball pel que ha de signar el conveni
de col.laboració segons model normalitzat amb l’Ajuntament de Figueres
d’acord amb la Base 7 de l’Ordre TSF/284/2016, de 24 d’octubre. La signatura
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d’aquest conveni és prèvia a la contractació de personal. La signatura d’aquest
conveni no comporta cap cost econòmic per aquest ajuntament.
Per tot l’anterior, l’Alcaldessa presidenta proposa a la Junta de Govern Local
que, per delegació de l’Alcaldia-Presidència, adopti els acords següents:
1r.- L’aprovació del següent conveni de collaboració entre la nostra entitat i
l’empresa collaboradora Silpar Inox SL:
CONVENI DE COLLABORACIÓ ENTRE AJUNTAMENT DE FIGUERES i
SILPAR INOX SL PER A L’ADQUISICIÓ D’EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL
EN EMPRESES EN EL MARC DEL PROGRAMA 30 PLUS REGULAT PER
L’ORDRE TSF/284/2016, DE 24 D’OCTUBRE.
REUNITS:
D’una part, la senyora Marta Felip Torres, amb NIF XXXXXXXXX en qualitat
d’Alcadessa Presidenta, de l’Ajuntament de Figueres, i
D’altra part, la senyora Maria del Pilar Parra Pascual, amb NIF XXXXXXXX en
qualitat d’administradora, de SILPAR INOX SL,
MANIFESTEN:
L’Ordre TSF/284/2016, de 24 d’octubre, estableix les bases reguladores per a
la concessió de subvencions per a la realització del Programa 30 Plus per a la
inserció de persones desocupades de 30 i més anys, i s’ obre la convocatòria
per a l’any 2016 i la convocatòria anticipada per al 2017.
Aquest Programa té com a finalitat
per a la realització de projectes que
desenvolupin actuacions ocupacionals per afavorir la inserció laboral de
persones de 30 anys i més, preferentment d’entre 30 i 45 anys i baix nivell
formatiu, en situació d’atur, proporcionant-los, entre d’altres recursos, la
formació i competències necessàries per ocupar un determinat lloc de treball.
II. En data 14 de novembre de 2017, l’Ajuntament de Figueres ha presentat al
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya una sollicitud de subvenció per al
Programa 30 Plus i en data 5 de desembre de 2017, la director/a del Servei
Públic d’Ocupació de Catalunya ha dictat Resolució d’atorgament, per la qual
se subvencionen les actuacions previstes en el Programa presentades per
l’Ajuntament de Figueres.
III. SILPAR INOX SL manifesta la seva voluntat de participar en el Programa 30
Plus, mitjançant la contractació de persones participants.
Les parts es reconeixen la capacitat legal suficient per a l’eficàcia d’aquest
conveni que subscriuen amb les següents,
CLÀUSULES:
Primera. Objecte
Aquest conveni entre l’Ajuntament de Figueres i SILPAR INOX SL té per
objecte establir les condicions de la collaboració entre ambdues parts per a la
implementació de l’actuació d’Experiència professional mitjançant contracte
laboral del Programa 30 Plus.
Aquest conveni és d’aplicació per a totes les contractacions que subscrigui
l’entitat contractant en el marc d’aquest Programa.
Segona. Compromisos de les parts
I. Entitat promotora, associada o vinculada.

13

L’Ajuntament de Figueres atendrà a 20 persones desocupades entre de 30 i
més anys, d’acord amb la resolució d’atorgament de data 5 de desembre de
2017.
L’Ajuntament de Figueres té la consideració d’entitat collaboradora del SOC
pel que fa a la selecció d’empreses que duran a terme la contractació de
participants en el Programa i a la subscripció de conveni amb les empreses
seleccionades.
L’Ajuntament de Figueres desenvoluparà, entre d’altres, l’actuació d’orientació i
acompanyament en el procés de contractació i formació. Les tasques del/la
tutor/a, vinculades a l’experiència professional, seran les següents:
- Identificar les competències necessàries pel lloc a treball a cobrir.
- Seleccionar la persona més indicada per a la vacant
- Dissenyar de la formació necessària per al lloc de treball objecte del
contracte.
- Dissenyar un pla d’inserció individualitzat, acordat amb la persona participant,
en funció del seu perfil i del lloc de treball a cobrir.
- Realitzar sessions d’orientació i acompanyament per a la implementació del
projecte professional del participant. Acompanyar de forma continuada al
participant durant tot el projecte, establint la periodicitat de les sessions en
funció de les necessitats de cada persona participant.
- Dissenyar i planificar de les tasques mínimes d’aprenentatge corresponents al
personal de suport a la persona contractada en el lloc de treball. Mantenir
contacte amb el o la tutora de l’entitat contractant per realitzar un seguiment
acurat de l’experiència professional de la persona participant.
- Seguiment de la formació i la contractació durant tot el període d’execució del
programa.
-Assegurar-se que les persones participants siguin donades d’alta al GIA a la
corresponent acció de TUTORIA des del primer dia que entren al programa, ja
sigui a través del contracte o de la formació (en el cas que aquesta es realitzi
prèviament).
Les persones participants rebran, per part de L’Ajuntament de Figueres, una
formació adequada a les característiques del lloc de treball a desenvolupar. El
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) expedirà un certificat de la
formació realitzada.
II. Entitat contractant seleccionada.
SILPAR INOX SL declara que compleix amb els requisits que estableix l’Ordre
TSF/284/2016, de 24 d’octubre, per ser beneficiària dels ajuts previstos per a la
contractació de les persones participants.
SILPAR INOX SL es compromet a designar una persona referent d’entre el seu
personal treballador que s’encarregui d’informar, orientar, ensenyar i supervisar
la persona contractada en relació a com ha de desenvolupar les tasques
vinculades al lloc de treball. També haurà de comunicar a l’Ajuntament de
Figueres les dades i la qualificació professional de la persona designada com a
referent. Aquesta no podrà tenir assignats més de 5 participants de manera
simultània.
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Els contractes laborals subscrits en el marc d’aquest Programa han d’incloure
els logotips del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, del Servicio Público de
Empleo Estatal i del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. Aquests
contractes, a més, hauran d’incorporar la següent clàusula on es fa referència
que es tracta d’un contracte subvencionat:
“Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i
pel Servicio Público de Empleo Estatal en el marc del Programa 30 Plus,
regulat per l’Ordre 284, de 24 d’octubre. Les persones participants han de
desenvolupar obligatòriament les actuacions de formació, orientació i contracte
de treball”.
III. Relacions entre l’entitat promotora, associada o vinculada i el Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya.
L’Ajuntament de Figueres serà l’únic interlocutor amb el Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya, als efectes d’implementació, seguiment i control
d’actuacions del Programa.
Al final del programa L’Ajuntament de Figueres haurà de presentar, juntament
amb els contractes subscrits, els convenis de collaboració amb les entitats que
han contractat les persones participants.
IV. Experiència professional en empreses.
L’experiència professional en empreses de les persones participants en el
Programa s’instrumenta mitjançant la formalització d’un contracte de treball,
d’acord amb el que disposa la base 5 de l’Ordre TSF/284/2016, de 24
d’octubre.
Aquest conveni s’haurà de formalitzar entre l’Ajuntament de Figueres i SILPAR
INOX SL quan l’entitat contractant contracti les persones participants del
Programa
En el moment de la formalització i signatura del contracte per part de l’entitat
contractant, les persones participants han d’estar inscrites a l’Oficina de Treball
i en situació de demandant d’ocupació no ocupat (DONO).
Les dades de les persones contractades, les modalitats contractuals utilitzades,
la seva durada i el nombre de contractes subscrits que preveu realitzar SILPAR
INOX SL es relacionaran mitjançant l’annex o els annexos que s’adjuntaran a
aquest conveni.
La durada del contracte serà, com a mínim, de sis mesos mitjançant qualsevol
modalitat contractual que, d’acord amb la normativa laboral vigent, s’ajusti a les
condicions del programa. La jornada laboral podrà ser a temps complet o
parcial, no inferior al 50% de la jornada ordinària de l’entitat contractant. El
contracte haurà de ser obligatòriament a temps parcial si la formació es realitza
simultàniament al contracte, per poder combinar-la amb el temps de treball
efectiu.
La jornada diària entre la formació i el contracte no podrà ser superior a 8 hores
i, com a màxim, les hores dedicades diàriament a la formació seran 6. Si el
contracte subscrit és de formació i aprenentatge, la jornada serà completa.
Al contracte de treball subscrit entre l’empresa i la persona participant s’haurà
de fer constar la obligatorietat per part del participant de realitzar les accions
formatives, i en el cas de realitzar la formació simultàniament al contracte
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laboral, en aquest també hi haurà d’incloure la distribució i horari del temps de
treball efectiu i el temps dedicat a formació.
La jornada ordinària de treball no podrà de ser superior a les 40 hores
setmanals ni superior a les 8 hores diàries, llevat que, en aquest cas, el conveni
d’aplicació o l’acord entre l’empresa i els representants dels treballadors
estableixin una distribució irregular d’aquesta jornada. En qualsevol cas,
s’hauran de respectar els descansos diaris i setmanals previstos a la normativa
laboral vigent.
Segons la base 5 de l’Ordre TSF/284/2016, de 24 d’octubre, les persones
contractades rebran el salari corresponent al contracte realitzat, en base al que
estableixi el conveni de sector o d’empresa d’aplicació, o en absència de
conveni, la retribució salarial legalment establerta, en la part proporcional que
correspongui. En el supòsit que el salari a percebre per la persona contractada
sigui superior a la subvenció atorgada, l’entitat contractant li abonarà la
diferència.
D’acord amb la base 7 de l’Ordre TSF/284/2016, de 24 d’octubre, la realització
d’aquest conveni no implicarà l’atorgament de la subvenció a les empreses
contractants.
Sempre que SILPAR INOX SL ho solliciti, el SOC subvencionarà els
contractes de treball subscrits amb les persones participants amb una quantia
equivalent al salari mínim interprofessional (SMI) mensual per jornada
completa o la parta proporcional en funció de la jornada parcial prevista, pels
mesos de durada del contracte fins a un màxim de 9 mesos. En tot cas, els
contractes subvencionables hauran de tenir una durada mínima de 6.
En el moment de subscriure el corresponent contracte, SILPAR INOX SL haurà
de preveure la durada total del contracte. No seran subvencionables les seves
pròrrogues.
SILPAR INOX SL un cop finalitzat el període subvencionat, emetrà un certificat
en el qual es farà constar el treball desenvolupat per la persona contractada i
l’haurà de lliurar a aquesta i a l’entitat promotora, associada o vinculada.
V. Relacions entre l’entitat promotora, associada o vinculada i l’entitat
contractant vers l’experiència professional en empreses.
L’Ajuntament de Figueres i SILPAR INOX SL mantindran un contacte periòdic
per tal de garantir que el lloc de treball s’adequa al pla formatiu previst pel/per
la tutor/a de l’entitat promotora, associada o vinculada per a cadascuna de les
persones participants contractades.
L’Ajuntament de Figueres i SILPAR INOX SL garantiran que el treball efectiu
que presti la persona participant contractada està relacionat amb les tasques
pròpies del nivell ocupacional, ocupació o lloc de treball objecte del contracte i
amb la formació prevista.
L’entitat promotora, associada o vinculada haurà d’assessorar a les entitats
contractants sobre els requisits que han de complir per rebre la subvenció a la
contractació, tal i com consta a la base 7 l’Ordre TSF/284/2016, de 24
d’octubre,
VI. Seguiment, verificació, control i avaluació de les actuacions per part del
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
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El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya establirà els mecanismes de
seguiment, verificació, control i avaluació del Programa 30 Plus.
Les entitats i empreses beneficiàries de les subvencions s’han de sotmetre a
les actuacions de verificació administrativa i sobre el terreny que realitzi el
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
Segons la base 25 de l’Ordre TSF/284/2016, de 24 d’octubre, també s’hauran
de sotmetre a les actuacions de control que el Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya consideri necessàries i a les de control efectuades pels organismes
competents de l’administració atonòmica, estatal i comunitària.
A més, les entitats i empreses beneficiàries tenen l’obligació de proposar a
l’òrgan concedent qualsevol canvi que, dins de la mateixa finalitat, es pugui
produir en la destinació de la subvenció que, si s’escau, ha d’ésser
expressament autoritzat per a l’Àrea de Nous Jaciments d’Ocupació i Innovació
Social, en els termes de l’article 95 e) del Decret legislatiu 3/2002 de 24 de
desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de
Catalunya.
VII. Prevenció de riscos laborals i igualtat d’oportunitats.
Ambdues parts compliran la normativa de prevenció de riscos laborals, d’acord
amb la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals, el reial decret 39/1997, d’1
de gener, pel qual s’aprova el reglament dels serveis de prevenció, així com
d’acord amb les modificacions posteriors introduïdes per la Llei 54/2003, de 12
de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals.
Així mateix, ambdues parts compliran amb l’obligació de respectar la igualtat de
tracte i d’oportunitats a l’àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, adoptaran
mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre
homes i dones.
VIII. Protecció de dades de caràcter personal.
Ambdues parts fan constar, de manera expressa, que compliran la normativa
de protecció de dades de caràcter personal, concretament a adoptar i
implementar les mesures de seguretat previstes per la Llei orgànica 15/1999,
de 13 de desembre, desplegada pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de
desembre. Concretament, les parts signats establiran les mesures
organitzatives i tècniques necessàries per garantir la seguretat de les dades a
les quals accedeixin com a conseqüència de les actuacions que són objecte
d’aquest Conveni. En especial, adoptaran les mesures adients per evitar
l’alteració pèrdua, tractament o accés no autoritzat a les dades esmentades.
IX. Resolució i interpretació.
Les diferències que puguin sorgir sobre la interpretació i el compliment de les
obligacions que es derivin d’aquest Conveni seran resoltes de mutu acord entre
les parts, sens perjudici de la competència de l’ordre jurisdiccional contenciós
administratiu.
X. Extinció.
Seran causes d’extinció d’aquest Conveni el mutu acord entre les parts, la
impossibilitat sobrevinguda per desenvolupar les activitats previstes en aquest
Conveni, per denúncia o incompliment d’alguna de les clàusules d’aquest
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Conveni de qualsevol de les parts i que haurà de ser comunicada de forma
fefaent.
XI. Vigència del conveni.
El present conveni produirà efectes a partir de l’endemà de la seva signatura
fins a la finalització del període d’execució del Programa.
Les parts accepten les estipulacions precedents i en prova de conformitat
signen aquest document, en el lloc i data inicialment esmentats a
l’encapçalament.
2n.- Autoritzar l’Alcaldia Presidència perquè realitzi els actes i gestions que
calguin perquè s’executin els acords anteriors.
----4. 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:
---- Obres municipals. S'aprova definitivament 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. La Junta de Govern Local en sessió del 23 de gener de 2017 va 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 €).
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 7 de febrer
de 2017, publicació a la premsa local el dia 14 de febrer de 2017, i la publicació
al Butlletí Oficial de la Província de Girona el dia 21 de febrer de 2017.
3. Amb l’aprovació inicial del projecte s’han sollicitat informes a les companyies
de serveis afectats. Aquestes no han presentat objeccions.
4. En data 9 de febrer de 2017 s’ha sollicitat informe l’Agència Catalana de
l’Aigua. En data 19 d’abril de 2017, en tràmit d’informació pública, l’Agència
Catalana de l’Aigua tramet la Resolució del Cap de la Demarcació Territorial de
Girona, que resol autoritzar les obres amb una sèrie de condicionants.
Condiciona l’autorització de les obres en zona de policia a que aquestes
garanteixin l’espai físic per a l’execució de les actuacions proposades a la riera
Galligans segons l’Estudi hidrològic i hidràulic de la conca de la riera Galligans i
la reubicació dels serveis proposats per tal que no passin per dins la mota.
5. En data 11 de maig de 2017 l’arquitecte municipal ha emès informe favorable
a l’aprovació definitiva del “Projecte d’arranjament de l’aparcament dissuasiu de
la Carretera de Llançà. Zona Llevant”. Segons aquest informe, “(...) el
document per a l’aprovació definitiva del projecte incorpora dos plànols de
replanteig: 3.1 Esquema d’ordenació i 5.1 Proposta. Acabats i serveis
proposats amb data Maig 2017 que substitueixen els plànols 3.1 i 5.1 amb data
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Desembre 2016 i que incorporen els ajustos de replanteig exigits per l’ACA
(...)”.
Segons aquest informe, les 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 (article 53.1.p). 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.- El Reglament Orgànic Municipal.
3. 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.
4.- 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.
5. La Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.
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’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
€), que inclou els requeriment tècnics sollicitats per l’Agència Catalana de l’
Aigua.
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 a l’Agència Catalana de l’Aigua, 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."
----5. Precs i preguntes. A l'extrem de Precs i preguntes no es produeixen
intervencions.
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---- No havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió a les catorze
hores i vint-i-dos minuts, de la qual cosa dono fe.
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