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JUNTA DE GOVERN LOCAL              Núm.24 
---------------------------------------- 
 
Acta de la sessió ordinària del dia 26 de juny de 2017 
 
---- A la Casa de la Vila de la ciutat de Figueres, el dia 26 de juny 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 
accidental, Laia Oliver Pastoret, i de la interventora, Anna Maria Macià Bové, 
per tal de dur a terme la sessió ordinària en primera convocatòria. 

A les catorze hores i quaranta minuts, la Presidència declara oberta la 
sessió. 
 
----1. S'aprova sense rectificacions l'acta de la sessió anterior, ordinària del dia 
19 de juny de 2017, repartida amb la convocatòria. 
 
----2. Electricitat. S'acorda adherir-se al contracte derivat de l'Acord marc de 
subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya, 
per un termini de dotze mesos, des de l'1 de gener de 2017 al 31 de desembre 
de 2017. Després de llegir-la i debatre-la s’ACORDA, per unanimitat dels 
membres presents amb dret a vot, d’aprovar la proposta següent: 

"Assumpte: Proposta d’acord de l’Ajuntament de Figueres d’adhesió al 
contracte derivat 2015.05 D1 de l’acord marc de subministrament d’energia 
elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya adjudicat pel 
Consorci Català pel Desenvolupament Local a l’empresa Endesa Energia, SAU 
Exp. 2015.05)  
Relació de fets. 
1.- El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de 
l’Associació Catalana de Municipis (ACM), va aprovar en la sessió de la seva 
Comissió Executiva de data 6 d’octubre de 2016, i prèvia tramitació del 
corresponent procediment administratiu a tal efecte de conformitat amb els 
plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats 
en sessió de la  Comissió Executiva de data 9 de juny de 2016 i publicats al 
perfil de contractant de l’entitat, adjudicar l’Acord marc pel subministrament 
d’energia elèctrica, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 
2015.05), d’acord amb el següent detall d’empreses seleccionades per lots: 1) 
AURA ENERGIA, SL”: Lot AT, 2) “ENDESA ENERGIA, SAU”: Lots AT i BT, 3) 
“NEXUS ENERGIA, SA”: Lots AT i BT, 4) “GAS NATURAL FENOSA (Gas 
Natural Serveis SDG SA)”: Lots AT i BT, 5) “IBERDROLA CLIENTES, SAU”: 
Lots AT i BT i 6) “FACTOR ENERGIA, SA”: Lots AT i BT, procedint- se a la 
formalització efectiva dels citat Acord amb les empreses adjudicatàries, en data 
27 d’octubre de 2016. 
2.- Posteriorment i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu 
a tal efecte d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars aprovat 
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per Resolució de la Presidència del Consorci de data 27 d’octubre de 2016 i 
publicats al perfil de contactant de l’entitat, el CCDL va procedir a adjudicar, en 
virtut de l’acord adoptat en la sessió de la seva Comissió Executiva de data 10 
de novembre de 2016, el contracte derivat (Exp. D01-2015.05) de l’Acord marc 
pel subministrament d’energia elèctrica, mitjançant subhasta electrònica, a 
l’empresa ENDESA ENERGIA, SAU d’acord amb el detall de tarifes per lots 
que es relaciona a la part resolutiva del present acord i a l’empara dels articles 
25 i ss. del PCAP que va regir la licitació de l’Acord marc del que deriva 
referenciat a l’apartat anterior, i que preveu de conformitat amb els articles 
concordants aplicables del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic (TRLCSP), com una de les fórmules per a l’adjudicació dels 
corresponents contractes derivats de subministrament, la possibilitat de 
realitzar una subhasta electrònica entre els empreses seleccionades en l’Acord 
marc.  
3.- En data 9 de desembre de 2016, es va formalitzar, entre el CCDL i l’entitat 
mercantil adjudicatària ENDESA ENERGIA, SAU, el corresponent contracte de 
subministrament elèctric, licitat de conformitat amb el procediment derivat 
referenciat a l’apartat anterior.  
4.- Vist l’informe emès pel Cap de Servei d’Enginyeria i Medi Ambient, de data 
19 de juny de 2017, que figura a l’expedient, favorable des d’un punt de vista 
tècnic a l’adhesió de l’Ajuntament de Figueres a l’acord marc de referència. 
Atès que aquest informe estableix que “(...)L’Ajuntament de Figueres tenia  
contractada l’energia elèctrica mitjançant l’acord marc de subministrament 
elèctric de l’ACM-CCDL. Aquest contracte tenia com període de validesa del 1 
d’abril del 2015 fins el 31 de desembre del 2016.  Per tant en aquests moments 
cal adherir-se a l' acord marc per tenir cobert el període 1 de gener de 2017 a 
31 de desembre de 2017. 
D'acord amb l'acord marc signat, els preus oferts per aquest període son els 
següents: 
Preus terme d’energia: 
 

Baixa tensió: Tarifa/període Preu Adjudicat €/MWh 

Sublot BT1 2.0A 112,158 

Sublot BT2 2.0DHAP1 136,573 

Sublot BT3 2.0DHAP2 56,843 

Sublot BT4 2.0DHSP1 135,3 

Sublot BT5 2.0DHSP2 64,3 

Sublot BT6 2.0DHSP3 52,7 

Sublot BT7 2.1A 128,298 

Sublot BT8 2.1DHAP1 150,298 

Sublot BT9 2.1DHAP2 72,198 

Sublot BT10 2.1DHSP1 150,298 

Sublot BT11 2.1DHSP2 79,398 
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Sublot BT12 2.1DHSP3 64,898 

Sublot BT13 3.0AP1 97,098 

Sublot BT14 3.0AP2 83,098 

Sublot BT15 3.0AP3 55,458 
 
Tabla comparativa 2016-2017 
 

Tarifa 
Preus 
pròrroga 2016 
€/MWh 

Preus 
proposats 
2017 €/MWh 

Diferència 
€/MWh 

Percentatge 

2.0A 112,158 125,265 13,107 10,47% 
2.0DHAP1 136,573 144,809 8,236 5,69% 
2.0DHAP2 56,840 65,076 8,236 12.66% 
2.1A 128,298 141,560 13,262 9,37% 
2.1DHAP1 150,298 144,809 13,20 8,08% 
2.1DHAP2 72,198 85,352 13,15 15,42% 
3.0AP1 97,098 115,002 17,90 15,57% 
3.0AP2 83,100 96,809 13,709 14,16% 
3.0AP3 55,458 69,217 13,759 19,88% 

 
Preus del terme de potència: 
 

Baixa tensió  €/kW i any 

Tarifa Període 1 Període 2 Període 3 

2.0 A 38,043426   

2.0 DHA 38,043426   

2.0 DHS 38,043426   

2.1 A 44,444710   

2.1 DHA 44,444710   

2.1 DHS 44,444710   

3.0 A 40,728885 24,437330 16,291555 
 
Tal i com disposa la clàusula vint-i-sisena del PCAP, s’aplicaran als preus les 
corresponents actualitzacions que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo 
pugui dictar en relació a les parts de preu regulades en cada moment, que 
afectin al terme d’energia i que siguin directament aplicables als consumidors 
finals de l’energia (...)”. 
Fonaments de Dret. 
Primer.- Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques 
aprovats per acord de la Comissió Executiva del CCDL de data 9 de juny de 
2016 i publicats al perfil de contractant de l’entitat,  que regeixen l’Acord marc 
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pel subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya (Exp. 2015.05). 
Segon.- Plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de 
la Presidència del CCDL de data 27 d’octubre de 2016 i publicats al perfil de 
contactant de l’entitat que regeixen el contracte derivat de l'Acord marc del 
subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya (Exp. 2014.05 D1). 
Tercer.- Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei de contractes del sector públic, en especial articles 198 en 
relació al 156 respecte a l’adjudicació i formalització de contractes derivats en 
un Acord marc i 23.2 respecte al règim de vigència i pròrrogues dels contractes, 
i resta de normativa concordant aplicable.  
Quart.- Article 52 i ss. 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 resta 
de disposicions vigents concordants en matèria de règim local que regulen el 
règim de funcionament i competències de les entitats locals (...)/ o articles 
aplicables de Llei d’organització comarcal. 
Cinquè.- El Decret de l’Alcaldia Presidència de data 30 de juny de 2015 pel 
qual s’aproven les delegacions de l’alcaldessa en la Junta de Govern Local. 
Per tot això, i d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de 
dret assenyalats anteriorment, l’alcaldessa presidenta proposa que la Junta de 
Govern Local, per delegació de l’Alcaldia Presidència, adopti els següents 
acords: 
Primer.- Que l’Ajuntament de Figueres s’adhereix al contracte derivat (Exp. 
2015.05 D1) de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a 
les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05 D01), per un termini de dotze 
mesos, des de l'1 de gener de 2017 al 31 de desembre de 2017, d’acord amb el 
següent detall de condicions econòmiques especificades per lots i tarifes: 
Preus terme d’energia: 
Lot 1 Baixa Tensió (BT): 
 

Baixa tensió: Tarifa/període Preu Adjudicat €/MWh 

Sublot BT1 2.0A 112,158 

Sublot BT2 2.0DHAP1 136,573 

Sublot BT3 2.0DHAP2 56,843 

Sublot BT4 2.0DHSP1 135,3 

Sublot BT5 2.0DHSP2 64,3 

Sublot BT6 2.0DHSP3 52,7 

Sublot BT7 2.1A 128,298 

Sublot BT8 2.1DHAP1 150,298 

Sublot BT9 2.1DHAP2 72,198 

Sublot BT10 2.1DHSP1 150,298 

Sublot BT11 2.1DHSP2 79,398 
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Sublot BT12 2.1DHSP3 64,898 
Sublot BT13 3.0AP1 97,098 

Sublot BT14 3.0AP2 83,098 

Sublot BT15 3.0AP3 55,458 
 
Lot 2 Alta Tensió (AT):  
 

Alta tensió: Tarifa/període Preu Adjudicat €/MWh 

Sublot AT1 3.1AP1 86,409 

Sublot AT2 3.1AP2 78,578 

Sublot AT3 3.1AP3 60,419 

Sublot AT4 6.1AP1 102,467 

Sublot AT5 6.1AP2 85,326 

Sublot AT6 6.1AP3 78,542 

Sublot AT7 6.1AP4 68,951 

Sublot AT8 6.1AP5 62,489 

Sublot AT9 6.1AP6 53,382 
 
Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la 
clàusula 23 del Plec de clàusules administratives particulars del procediment 
derivat (Exp.2015.05 D1). 
Preus del terme de potència: 
 

Baixa tensió  €/kW i any 

Tarifa Període 1 Període 2 Període 3 

2.0 A 38,043426   

2.0 DHA 38,043426   

2.0 DHS 38,043426   

2.1 A 44,444710   

2.1 DHA 44,444710   

2.1 DHS 44,444710   

3.0 A 40,728885 24,437330 16,291555 
 
Alta 
tensió 

€/kW i any 

Tarifa Període 1 Període 2 Període 3 Període 4 Període 5 Període 6 

3.1 A 59,173468 36,490689 8,367731    

6.1 A 39,139427 19,586654 14,334178 14,334178 14,334178 6,540177 
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Els preus del terme de potència són fixats per la regulació vigent.  Ordre 
IET/107/2014, de 31 de gener (BOE núm. 312, de 26 de desembre de 2014) i 
Ordre IET/2444/2014, de 19 de desembre (BOE núm. 28, d’1 de febrer de 
2014).  
Segon.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa a favor d'Endesa 
Energia SAU. -empresa adjudicatària del contracte derivat de l'acord marc de 
subministrament d’energia elèctrica-,   per import de 934.135,87 € que 
s'imputarà, dins del pressupost municipal de  l'any 2017, a càrrec de les 
partides següents:  
La quantitat de 419.500,00 € amb càrrec a la partida 2017 501 16500 22100 
La quantitat de 514.635,87 € amb càrrec a la partida 2017 501 92000 22100 
Tercer.- Comunicar aquest acord a la Central de contractació de l’ACM i al 
CCDL (Carrer València, 231, 6ª, 08007, Barcelona). 
Quart.- Notificar aquest acord a Endesa Energia SAU, com a empresa 
adjudicatària del contracte derivat de l’Acord marc de subministrament 
d’energia elèctrica (Avinguda Vilanova, 2-10 , 08018, Barcelona), tot donant-li 
els efectes de publicitat que siguin preceptius. 
Cinquè.- Autoritzar a l’Alcaldia Presidència perquè realitzi els actes i gestions 
que calguin perquè s’executin els acords anteriors." 
 
----3. Obres municipals. S'aprova la "Memòria valorada reparació de les parts 
del paviment del carrer Canigó que estan malmeses, dotació d’elements de 
mobiliari urbà i substitució de lluminàries per millora de l’eficiència energètica 
als accessos a la Plaça Gala- Salvador Dalí". Després de llegir-la i debatre-la 
s’ACORDA, per unanimitat dels membres presents amb dret a vot, d’aprovar la 
proposta següent: 

"1. Els serveis tècnics municipals han redactat la <Memòria valorada 
reparació de les parts del paviment del carrer Canigó que estan malmeses, 
dotació d’elements de mobiliari urbà i substitució de lluminàries per millora de 
l’eficiència energètica als accessos a la Plaça Gala-Salvador Dalí> amb un 
import total d’execució per contracte, que inclou IVA, de seixanta mil quatre-
cents noranta-cinc euros amb trenta-nou cèntims (60.495,39€).  
2. Les obres que es descriuen en aquesta Memòria, tenen la naturalesa d’obra 
municipal ordinària. Concretament, en base als antecedents exposats en la 
memòria aquestes obres tenen consideració d’obres d’inversió en conservació i 
manteniment.  
3. La Memòria objecte d’aprovació conté els documents necessaris per 
identificar el seu objecte així com els elements per a dur a terme la seva 
execució, entre els que inclou l’estudi bàsic de seguretat i salut que preveu 
l’article 6 del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, mitjançant el qual 
s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de 
construcció. 
4. L’aprovació d’un projecte d’obra municipal ordinària (o d’una memòria), 
depèn per una part, de la seva quantia, com a límit absolut respecte a 
l’atribució de la competència, i, per altre banda depèn també de si aquesta obra 
està o no prevista en els pressupostos. Atès que per raó de la quantia l’òrgan 
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competent per l’aprovació d’aquesta Memòria és l’Alcaldessa Presidenta i vist 
que també es compleix la segona condició ja que per l’execució d’aquestes 
obres hi ha consignació pressupostària, l’òrgan competent per l’aprovació de la 
<Memòria valorada reparació de les parts del paviment del carrer Canigó que 
estan malmeses, dotació d’elements de mobiliari urbà i substitució de 
lluminàries per millora de l’eficiència energètica als accessos a la Plaça Gala-
Salvador Dalí> és l’Alcaldessa Presidenta, competència que té delegada a la 
Junta de Govern Local.  
5. Vist l’informe jurídic que consta a l’expedient. 
Fonaments de dret:  
Atès el que disposen els articles 12, 35.2, 37.6 i 38 del Decret 179/1995, de 13 
de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals de Catalunya i els articles 52 i 53 del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual 
s’aprova la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. Vist el Decret de 
l’Alcaldia Presidència de data 30 de juny de 2015 pel qual s’aproven les 
delegacions de l’alcaldessa en la Junta de Govern Local. 
Per tot això, l’alcaldessa presidenta proposa que la Junta de Govern Local, per 
delegació de l’Alcaldia Presidència, adopti el següent acord: 
- Aprovar la <Memòria valorada reparació de les parts del paviment del carrer 
Canigó que estan malmeses, dotació d’elements de mobiliari urbà i substitució 
de lluminàries per millora de l’eficiència energètica als accessos a la Plaça 
Gala- Salvador Dalí> amb un import total d’execució per contracte, que inclou 
IVA, de seixanta mil quatre-cents noranta-cinc euros amb trenta-nou cèntims 
(60.495,39€), la qual anirà  amb càrrec a la partida prevista en el pressupost 
municipal 2017 següent:  17 502 15320 60901 (Pla asfaltatge voreres)." 
 
----4. Electricitat. S'aprova el plec de clàusules administratives particulars que 
ha de regir la contractació agregada del “Contracte mixt de subministrament i 
instal�lació, de l’enllumenat exterior i interior per als municipis d’Argelaguer, 
Boadella i les Escaules, Cassà de la Selva, Figueres i Fornells de la Selva, 
mitjançant procediment obert amb una pluralitat de criteris d’adjudicació", en la 
part del text que correspon a la "Millora de l’eficiència de l’enllumenat interior de 
l’escola Anicet de Pagès". Després de llegir-la i debatre-la s’ACORDA, per 
unanimitat dels membres presents amb dret a vot, d’aprovar la proposta 
següent: 

"Vist que mitjançant Decret de l’Alcaldia Presidència de data 14 d’abril 
de 2016, es va aprovar la memòria valorada titulada <Memòria valorada de 
l’actuació de millora de l’eficiència de l’enllumenat interior de l’escola Anicet de 
Pagès> i es va sol�licitar a la Diputació de Girona una subvenció de 7.000 
euros en el marc de la campanya <Del pla a l’acció> convocatòria 2016. 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació de Girona en la sessió de data 20 
de setembre de 2016, va aprovar concedir la subvenció sol�licitada a 
l’Ajuntament de Figueres pel concepte de <Millora de l’eficiència de 
l’enllumenat interior de l’escola Anicet de Pagès> amb una quantitat de 
5.591,60 € i vist que la Diputació ha remès ofici de data 9 de juny de 2017 amb 
el que annexa els Plecs de clàusules administratives particulars i de condicions 
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tècniques del “Subministrament i instal�lació de l’enllumenat exterior i interior 
per als municipis d’Argelaguer, Boadella i les Escaules, Cassà de la Selva, 
Figueres i Fornells de la Selva” pel que fa al lot 2 referent al municipi de 
Figueres i requereix la seva aprovació per part de l’Ajuntament de Figueres.  
Vist el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat per Real 
Decret Legislatiu  3/2011, de 14 de novembre, el regidor delegat del Servei de 
Contractació, proposa que la Junta de Govern Local, per delegació de l’Alcaldia  
Presidència, adopti els acords següents: 
1er.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la 
contractació agregada del “Contracte mixt de subministrament i instal�lació, de 
l’enllumenat exterior i interior per als municipis d’Argelaguer, Boadella i les 
Escaules, Cassà de la Selva, Figueres i Fornells de la Selva, mitjançant 
procediment obert amb una pluralitat de criteris d’adjudicació”, que resta 
incorporat a l’expedient, en la part del text que correspon al lot 2, referent al 
municipi de Figueres, per a la <Millora de l’eficiència de l’enllumenat interior de 
l’escola Anicet de Pagès>.  
2on.- Aprovar el plec de prescripcions tècniques que ha de regir la contractació 
agregada del “Contracte mixt de subministrament i instal�lació, de l’enllumenat 
exterior i interior per als municipis d’Argelaguer, Boadella i les Escaules, Cassà 
de la Selva, Figueres i Fornells de la Selva, mitjançant procediment obert amb 
una pluralitat de criteris d’adjudicació” en la part del text que correspon al lot 2, 
Ajuntament de Figueres, <Millora de l’eficiència de l’enllumenat interior de 
l’escola Anicet de Pagès> i que resta incorporat a l’expedient.  
3er.- Autoritzar la despesa que es deriva d’aquesta  licitació a càrrec de la 
partida Funcionament medi ambient i qualitat ambiental: 2017 303R6 17210 
22699 amb les referències 1700516 i 1700540. 
4rt.- Autoritzar a la Diputació de Girona per efectuar esmenes no essencials en 
el text dels plecs de clàusules administratives particulars que puguin sorgir al 
llarg de la licitació i que siguin necessàries per tal d’impulsar la correcta licitació 
d’aquest contracte.  
5è.- Traslladar aquest acord a la Diputació de Girona.  
6è.- Autoritzar l’Alcaldia Presidència perquè realitzi els actes i gestions que 
calguin perquè s’executin els acords anteriors. " 
 
----5. 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: 
 
---- Seguidament, essent les catorze hores i cinquanta-cinc minuts, fa ús de la 
paraula la Presidència que diu que els dos 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. 
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---- Ensenyament. S'aprova la segona addenda al conveni de col�laboració amb 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, Departament d’Ensenyament,  
per al Pla Educatiu d’Entorn del curs 2016-2017. Després de llegir-lo i debatre'l 
s'ACORDA, per unanimitat dels membres presents amb dret a vot, d'aprovar el 
dictamen següent: 

"En data 11 d’agost de 2015 el Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Figueres van subscriure un conveni 
de col�laboració pel Pla Educatiu d’Entorn pels cursos escolars 2015-2016 a 
2018-2019. 
En data 29 d’agost de 2016 es va signar una addenda econòmica al conveni 
pel curs 2016-2017 per tal de concretar l’import de les despeses destinades al 
desenvolupament de les actuacions que fomentin l’èxit escolar i la participació 
de les famílies. 
Per registre general d’entrada número 13294 de 29 de maig de 2017 el 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat fa arribar a l’Ajuntament de 
Figueres la segona addenda econòmica del conveni pel curs 2016-2017. 
Concretament l’objecte d’aquesta segona addenda és l’aportació per part del 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 6.000 euros pel 
desenvolupament de tallers adreçats a famílies en l’àmbit de la salut, per tal 
d’implicar-les en la gestió i promoció d’estils de vida saludables durant l’any 
2017. Aquestes actuacions estan emmarcades en el Programa de Cooperació 
Territorial Salut Escolar, finançat pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.  
D’acord amb la clàusula segona, en concepte de bestreta es tramitarà el 65% 
de la quantitat total en el moment de la signatura de l’addenda i la quantitat 
restant es tramitarà un cop es justifiqui l’aplicació dels fons aportats. 
Les activitats desenvolupades en el marc de l’addenda han de ser incorporades 
a la memòria del pla educatiu d’entorn del curs 2016-2017. 
Pel que fa a la vigència de l’addenda aquesta s’estableix des del moment de la 
signatura, amb efectes des de l’1 de gener de 2017 i fins la 31 de desembre de 
2017. 
En l’expedient consta informe favorable de la Cap de Secció del Servei 
d’Educació i de la Tècnic d’Administració General. 
La segona addenda econòmica pel curs 2016-2017 al conveni de col�laboració 
entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament 
d’Ensenyament i l’Ajuntament de Figueres per al Pla Educatiu d’Entorn 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 
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transferència de funcions o d’activitats a altres administracions públiques, 
d’acord amb l’acord de ple de data 3 de febrer de 2012. 
En base als antecedents exposats, la Comissió Informativa General proposa a 
la Junta de Govern Local que, per delegació del Ple, adopti els acords 
següents: 
1r.- Aprovar la segona addenda al conveni de col�laboració entre 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament 
d’Ensenyament i l’Ajuntament de Figueres per al Pla Educatiu d’Entorn del curs 
2016-2017, segons el text que s’adjunta a aquest acord 
2n.- Notificar el present acord als interessats.  
3r.-Autoritzar a l’Alcaldia Presidència perquè realitzi tants actes i gestions com 
calguin per a l’execució de l'acord anterior. 
ANNEX 
“SEGONA ADDENDA AL CONVENI DE COL�LABORACIÓ ENTRE 
L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA MITJANÇANT EL 
DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT I L’AJUNTAMENT DE FIGUERES PER 
AL PLA EDUCATIU D’ENTORN DEL CURS 2016-2017 
Barcelona,  
REUNITS: 
PEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA 
L’Honorable Senyora Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament, 
nomenada pel Decret 3/2016, de 13 de gener (DOGC núm. 7037 de 14 de 
gener de 2016), i actuant en virtut de les atribucions que li confereix l’article 12 
de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim 
jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 
PER L’AJUNTAMENT DE FIGUERES.                                                                 
L’Il�lustríssim/a Senyor/a Marta Felip i Torres, alcalde/essa de Figueres, amb 
NIF P1707200J, en virtut de les facultats atribuïdes per l’article 53.1.a del Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
EXPOSEN: 
Que amb data 11 d’agost de 2015 el Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Figueres van subscriure un conveni 
de col�laboració en matèria de llengua, interculturalitat i cohesió social, 
mitjançant el Pla educatiu d'entorn. 
Que amb data 29 d’agost de 2016, es va signar una addenda al conveni 
esmentat per tal de concretar l’import de les despeses destinades al 
desenvolupament de les actuacions que fomentin l’èxit escolar i la participació 
de les famílies. En aquesta addenda s’hi estableix tant l’aportació del 
Departament d’Ensenyament com la de l’Ajuntament de Figueres. 
Que en aquest moment, el Departament d’Ensenyament vol impulsar tallers per 
a famílies sobre diferents àmbits de l’educació per a la salut en els centres 
educatius de màxima complexitat dels Plans educatius d’entorn. L’objectiu 
d’aquests tallers és implicar les famílies en la gestió i promoció d’estils de vida 
saludables.  
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Que aquestes actuacions estan emmarcades en el Programa de Cooperació 
Territorial  Salut Escolar, finançat pel  Ministeri de Educació, Cultura i Esport. 
Per tot això, ambdues parts, reconeixent-se mútua capacitat per actuar, 
consideren convenient formalitzar aquesta addenda de conformitat amb les 
següents 
CLÀUSULES: 
PRIMERA.- El Departament d’Ensenyament aportarà 6.000 euros destinats al 
desenvolupament de tallers adreçats a famílies en l’àmbit de la salut per tal 
d’implicar-les en la gestió i promoció d’estils de vida saludables, en els centres 
de màxima complexitat, durant l’any 2017.  
L’import d’aquesta assignació anirà a càrrec de la posició pressupostària                         
D/460000100/4240/0072 del centre gestor EN07 del pressupost de la 
Generalitat de Catalunya de l’any 2017.  
SEGONA.- En concepte de bestreta, es tramitarà el 65 % de la quantitat total 
en el moment de la signatura d’aquesta addenda i la quantitat restant (35% de 
la quantitat total) es tramitarà un cop es liquidi correctament l’import total, i 
prèvia presentació del certificat del secretari-interventor de la corporació, amb 
el vistiplau de l’alcalde.  
En aquest certificat, s’ha de fer constar la relació de despeses efectuades, amb 
indicació de quines d’aquestes despeses han estat reconegudes i quines 
disposades. En aquesta relació també cal fer constar les aplicacions 
pressupostàries amb càrrec a les quals s’ha fet la despesa, el creditor, l’import i 
la data de pagament, o el motiu pel qual no s’ha pogut reconèixer la despesa, si 
escau.  
L’ajuntament de Figueres haurà de custodiar els originals de les factures i els 
rebuts justificatius de les despeses realitzades, que hauràn d’estar a disposició 
dels òrgans de control de l’Administració. 
Aquest certificat s’ha de presentar no més tard del 30 de novembre de 2017. 
La totalitat de les despeses han d’estar pagades abans del 31 de desembre de 
2017.  
La corporació local està obligada a destinar els fons rebuts a les activitats 
objecte d’aquesta addenda i a justificar l’aplicació d’aquests fons. 
L’Administració de la Generalitat i els ens que conformen el seu sector públic 
poden portar a terme actuacions de control i requerir informació al destinatari o 
destinatària final del fons, d’acord amb el que preveu l’article 90 bis del Text 
refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 3/2002, de 24 de desembre. 
La corporació local està obligada a destinar els fons rebuts a les activitats 
objecte d’aquesta addenda i a justificar l’aplicació d’aquests fons. 
Així mateix, la corporació estarà obligada a facilitar tota la informació que li 
sigui requerida pels òrgans de control de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya i la Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents. 
TERCERA.- Les activitats desenvolupades en el marc d’aquesta addenda, 
hauran de ser incorporades a la memòria del pla educatiu d’entorn del curs 
2016-2017 
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QUARTA.- Aquesta addenda serà vigent des del moment de la seva signatura, 
amb efectes des de l’1 de gener de 2017 fins al 31 de desembre de 2017. 
CINQUENA.- Aquesta addenda està sotmesa als requisits establerts en el 
capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat 
pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre 
SISENA.- L’Ajuntament de Figueres haurà de fer constar la col�laboració del 
Ministeri de Educació, Cultura i Esport, de manera expressa en totes les 
actuacions realitzades. 
Així mateix en tota la documentació i materials que es reprodueixin i utilitzin per 
a la difusió i publicitat de les actuacions realitzades en el marc d’aquesta 
addenda hauran d’incorporar el logo institucional del MECD i la menció 
expressa “Programa  finançat pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport”, com 
també caldrà fer-ho constar en les publicacions impreses o electròniques i les 
notificacions fetes per qualsevol mitjà.  
Perquè així consti, s’estén el present document en exemplar duplicat a un sol 
efecte i, en prova de conformitat, el signen les parts indicades en el lloc i data 
ut supra. 
LA CONSELLERA D’ENSENYAMENT       L’ALCALDE/ESSA DE FIGUERES 
MERITXELL RUIZ I ISERN                         MARTA FELIP I TORRES" 
 
---- Ensenyament. S'aprova l’establiment d'un conveni de cooperació educativa 
amb la Universitat de Girona, Facultat de Dret, per tal d’acollir una estudiant de 
Grau en Criminologia. Després de llegir-lo i debatre'l s'ACORDA, per unanimitat 
dels membres presents amb dret a vot, d'aprovar el dictamen següent: 

"La Universitat de Girona i l'Ajuntament de Figueres, amb la voluntat 
d'intensificar les relacions entre el món universitari i la realitat  professional 
varen signar un conveni marc de col�laboració acadèmica amb l'objectiu que els 
estudiants desenvolupin de manera pràctica els coneixements que adquireixen 
a la Universitat. 
Atès que el responsable de la Universitat de Girona, Facultat de Dret, presenta 
un conveni de cooperació educativa per tal que l’estudiant de Grau en 
Criminologia, M.E.E.M., realitzi pràctiques del 23 de juny al 27 de juliol de 2017, 
amb un total de 100 hores, a les dependències dels Serveis Socials municipals, 
aquesta Comissió Informativa General proposa a la Junta de Govern Local que, 
per delegació del Ple de l’Ajuntament de Figueres, adopti els següents acords: 
1. Aprovar l’establiment d'un conveni de cooperació educativa entre la 
Universitat de Girona, Facultat de Dret i l’Ajuntament de Figueres per tal 
d’acollir l’estudiant de Grau en Criminologia, M.E.E.M. Les pràctiques es duran 
a terme a l'Àrea de Serveis Socials municipals, amb un total de 100 hores, del 
23 de juny al 27 de juliol de 2017, amb un horari de matins. 
La tutora de les pràctiques per part de l'Ajuntament serà la Sra. Carme Noguera 
Pérez, coordinadora del servei d'immigració. 
2.  Autoritzar a l’Alcaldessa-Presidenta per a dictar i fer tants actes i gestions 
com calguin per dur a terme aquest acord adoptat." 
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---- A continuació, essent les catorze hores i cinquanta-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.   
 
----6. 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 quinze 
hores, de la qual cosa dono fe. 
 
 


