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JUNTA DE GOVERN LOCAL             Núm.28 
---------------------------------------- 
 
Acta de la sessió ordinària del dia 24 de juliol de 2017 
 
---- A la Casa de la Vila de la ciutat de Figueres, el dia 24 de juliol 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 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 la regidora membre de la Junta de Govern Local Dolors 
Pujol Matas. 

A les catorze hores i quaranta-cinc minuts, la Presidència declara oberta 
la sessió. 

 
----1. S'aprova sense rectificacions l'acta de la sessió anterior, ordinària del dia 
17 de juliol de 2017, repartida amb la convocatòria. 
 

----2. Obres-llicències. Es concedeix a la senyora Maria Rosa Padrosa Puignau 
una llicència municipal d'obres per a la construcció d’un panteó al cementiri 
municipal, departament 2, parcel�la 23. Després de llegir-la i debatre-la 
s’ACORDA, per unanimitat dels membres presents amb dret a vot, d’aprovar la 
proposta següent: 
 "En data 6 de juliol de 2017 i registre d’entrada número E2017016734, la 
senyora Maria Rosa Padrosa Puignau, representada per la senyora Carme Riu 
Canal, sol�licita llicència municipal d'obres per a la construcció d’un panteó al 
cementiri municipal, departament 2, parcel�la 23 de Figueres;  
En data 14 de juliol de 2017, l’aparellador municipal emet l’informe següent:  
“Característiques urbanístiques. 
Planejament general Text refós de les Normes urbanístiques del Pla 
general al terme municipal de Figueres. DOGC 17/6/2005. 
Tipus de Sòl   Urbà 
Classificació del Sòl 4. Sistema de Serveis Urbans 
Us del sòl   Instal�lació funerària 
Tipologia   12.b 
Superfície parcel�la  21,80 m² 
Superfície construïda 13,34 m² d’ossera i 8,84 m² de superfície 
Característiques del projecte. 
1. El projecte s'ajusta al que disposa la normativa urbanística vigent. 
2. El projecte no acredita el valor real i efectiu de les obres amb preus unitaris 
justificats aplicats sobre l’estat d'amidaments. En l'absència d'això l'estimació 
de l'import real i efectiu es calcula en 37.169,24 euros segons el detall següent: 
22,18 m² panteó x 490,00 €/m² x 0,95 x 1,20 x 1,00 x 3,00.  



 2 

3. La fiança a dipositar per a la gestió dels residus de construcció i runes es 
calcula en 420 euros segons el detall següent: Residus d'excavació: 14,17 m³ x 
6,00 €/m³ = 85,02 € (mínim 300 €) + Residus de construcció: 2,62 m³ x 12,00 
€/m³ = 31,44 € (mínim 120 €) 
Condicions. 
- Prèviament a l’inici de les obres, s'haurà de disposar de la corresponent 
autorització del Departament de Cementiris. 
- Es compliran totes les disposicions legals vigents sobre normes de policia 
sanitària -mortuòria. 
Conclusions. 
Es proposa concedir la llicència d'obra major sol�licitada, en els termes en que 
se sol�licita i amb les condicions particulars exposades i les generals annexes. 
Això és tot el que el tècnic sotasignat pot informar segons els seus 
coneixements que sotmet a raonament tècnicament més ben fonamentat i als 
informes jurídics. 
Atès el que disposa l'article 89 i concordants del Decret 179/1995, de 13 de 
juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, 
i l’article 187 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, modificat per la Llei 
16/2015, de 21 de juliol, de simplificació administrativa  de l’Administració de la 
Generalitat  i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat 
econòmica, i l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions, 
instal�lacions i obres, l'alcaldessa presidenta proposa a la Junta de Govern 
Local que, per delegació de l'Alcaldia-Presidència, adopti els acords següents: 
Primer.- Concedir la llicència sol�licitada per la senyora Maria Rosa Padrosa 
Puignau, representada per la senyora Carme Riu Canal, per a la per a la 
construcció d’un panteó al cementiri municipal, departament 2, parcel�la 23 de 
Figueres, d'acord amb les condicions generals que s'adjunten en el full annex i 
amb les particulars següents: 
a) Prèviament a l’inici de les obres, s'haurà de disposar de la corresponent 
autorització del Departament de Cementiris. 
b) Es compliran totes les disposicions legals vigents sobre normes de policia 
sanitària - mortuòria. 
c) Es compliran totes les disposicions legals de caràcter general vigents 
aplicables al respecte, aprovades per la Generalitat de Catalunya.  
d) El termini de realització de les obres queda limitat a sis mesos, prorrogables 
per tres més a petició de l'interessat quan la importància d'aquestes ho 
aconselli, segons disposa el Reglament dels cementiris municipals de Figueres 
i de Vilatenim.  
Segon.- Comunicar a la senyora la senyora Maria Rosa Padrosa Puignau, 
representada per la senyora Carme Riu Canal que pel concepte impost sobre 
construccions, instal�lacions i obres, se li requerirà el pagament, mitjançant 
liquidació, de la quantia resultant d’aplicar el tipus de gravamen aplicable a la 
base imposable d’aquest impost, que està constituïda pel cost real i efectiu de 
la construcció, instal�lació i/o obra, que és de 37.169,24€ segons consta a 
l’informe tècnic més amunt transcrit. A més, també s’haurà d’ingressar la taxa 
corresponent per l’atorgament d’aquesta llicència urbanística. Aquestes 
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quanties hauran de ser ingressades en via voluntària de pagament a la hisenda 
pública d’aquesta administració local, en els llocs indicats i dins dels terminis 
assenyalats a la notificació de la corresponent liquidació." 
 
----3. Obres-llicències. Es concedeix al senyor Lluís Sayeras Quera una 
llicència urbanística de parcel�lació/segregació de la finca situada al carrer 
Empordà, número 56. Després de llegir-la i debatre-la s’ACORDA, per 
unanimitat dels membres presents amb dret a vot, d’aprovar la proposta 
següent: 
 "En data 11 de juliol de 2017 i número de registre d'entrada 
E2017017097, el senyor Lluís Sayeras Quera, representat pel senyor Joan 
Noguer Brugat, sol�licita llicència urbanística per efectuar una divisió o 
segregació de terrenys en la finca emplaçada al carrer Empordà, número 56 de 
la ciutat de Figueres.  
En data 13 de juliol de 2017 l’arquitecte municipal, emet l’informe que diu el 
següent:  
“Fets. 
En data 11 de juliol de 2017 (registre d'entrada E2017017097) el senyor Joan 
Noguer Brugat, en representació del senyor Lluís Sayeras Quera, sol�licita 
llicència de divisió o segregació de terrenys de la finca ubicada al carrer 
Empordà, número 56, per tal de poder fer efectiva la cessió d’una porció de 
terreny a l'Ajuntament de Figueres per destinar-lo a vialitat pública.  
Informe. 
La finca situada al carrer Empordà, número 56 que es pretén segregar, amb 
referència cadastral 6192608DG9769S0001OF i inscrita al Registre de la 
Propietat com a finca número 3797, al full 200 del llibre 131 del tom 1668 de 
Figueres, està emplaçada en sòl urbà, amb la clau a1.4, regulada per normes 
del PGOU a l'article 35. "Zones d’ordenació de l’edificació per definició 
volumètrica (a1)" per a una fondària edificable de 18 metres, i la clau a0.1, 
regulada per normes del PGOU a l’article 45 “Zones d’espai lliure privat (a0)” 
per a la resta de la finca. Té una superfície total, segons la documentació 
tècnica aportada pels interessats, de 198,10 m².  
La finca es troba afectada per la vialitat establerta al PGOU, de manera que cal 
destinar una porció de terreny "a carrers o a vies amb vista a regularitzar 
alineacions o a completar la xarxa viària". La cessió d'aquesta porció de terreny 
és, segons preveu l'article 29. "Concepte de solar" del Decret Legislatiu 1/2010, 
de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, modificat 
per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del Text refós de la Llei 
d'Urbanisme, condició necessària perquè la finca assoleixi la condició de solar. 
En aquest sentit, l'article 19.2 Divisió de terrenys compresos en una finca 
afectada a sistemes urbanístics del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual 
s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, estableix que 
"En sòl urbà es poden segregar els terrenys d’una finca afectada parcialment a 
carrers o a vies amb vista a regularitzar alineacions o completar la xarxa viària, 
amb la finalitat de cedir immediatament el lot afectat a l’administració actuant i 
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poder edificar el lot restant d’acord amb les determinacions del planejament 
urbanístic." 
Les finques resultants de la segregació/parcel�lació sol�licitada són:  
1. Finca matriu. Urbana. Parcel�la de terreny destinada a solar situada al carrer 
Empordà, número 56 de Figueres, de superfície cent setanta-set metres 
quadrats i noranta-vuit decímetres quadrats (177,98 m²). 
Als efectes tributaris, s’estima un sostre edificable total de 492,39 m²   (121,69 
m² en cadascuna de les quatre plantes, per a la clau urbanística a1.4, i 5,63 m² 
en planta baixa, per a la clau urbanística a0.1).  
Llinda: pel seu front, sud, amb el carrer Empordà; per l’esquerra entrant, oest, 
amb la finca del carrer Empordà, número 58-60; per la dreta entrant i al fons, 
est i nord, amb la finca del carrer Empordà, número 54. 
2. Urbana. Porció de terreny, destinada vial, situada en front al carrer Empordà, 
número 56, de superfície vint metres quadrats i dotze decímetres quadrats 
(20,12 m²), situada al sud de la finca matriu i amb la mateixa amplada que 
aquesta. 
Conclusió. 
A criteri d'aquests Serveis Tècnics, no hi ha cap inconvenient per què es 
concedeixi l'oportuna llicència de parcel�lació/segregació que es demana. 
La qual cosa es comunica als efectes oportuns.” 
En data 14 de juliol la tècnica d’administració general emet informe que obra a 
l’expedient. 
Atès l’anterior exposat i el que disposa l'article 187.1.b) del Decret Legislatiu 
1/2010, de 3 d'agost, modificat per la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de 
simplificació administrativa de l’administració de la Generalitat i dels governs 
locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, i l’article 17 i següents 
del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre 
protecció de la legalitat urbanística, l'alcaldessa presidenta proposa a la Junta 
de Govern Local que, per delegació de l'Alcaldia-Presidència, adopti els acords 
següents: 
Primer.- Concedir la llicència urbanística de parcel�lació/segregació sol�licitada 
pel senyor Lluís Sayeras Quera, representat pel senyor Joan Noguer Brugat, de 
la finca situada al carrer Empordà, número 56 de Figueres, referència cadastral 
número 6192608DG9769S0001OF, d’acord amb l’informe tècnic més amunt 
transcrit i la documentació presentada annexa a aquesta proposta, de tal forma 
que les finques resultants de la llicència sol�licitada seran: 
1. Finca matriu. Urbana. Parcel�la de terreny destinada a solar situada al carrer 
Empordà, número 56 de Figueres, de superfície cent setanta-set metres 
quadrats i noranta-vuit decímetres quadrats (177,98 m²). 
Als efectes tributaris, s’estima un sostre edificable total de 492,39 m²   (121,69 
m² en cadascuna de les quatre plantes, per a la clau urbanística a1.4, i 5,63 m² 
en planta baixa, per a la clau urbanística a0.1).  
Llinda: pel seu front, sud, amb el carrer Empordà; per l’esquerra entrant, oest, 
amb la finca del carrer Empordà, número 58-60; per la dreta entrant i al fons, 
est i nord, amb la finca del carrer Empordà, número 54. 
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2. Urbana. Porció de terreny, destinada vial, situada en front al carrer Empordà, 
número 56, de superfície vint metres quadrats i dotze decímetres quadrats 
(20,12 m²), situada al sud de la finca matriu i amb la mateixa amplada que 
aquesta. 
Segon.- Incorporar al present acord còpia certificada del plànol parcel�lari 
corresponent i de les fitxes descriptives dels lots resultants. 
Tercer.- Notificar la present resolució a l’interessat." 
 
----4. Patrimoni municipal. S'aprova la segona pròrroga del contracte privat del 
<Servei de mediació d’assegurances de l’Ajuntament 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: 

"La Junta de  Govern Local en la sessió de data 11 de novembre de 
2013 va aprovar l’expedient de contractació del contracte privat del <Servei de 
mediació d’assegurances de l’Ajuntament de Figueres>.  
Vist que mitjançant acord de la Junta de Govern de data 6 d’octubre de 2014 es 
va adjudicar dit contracte a la Unió Temporal d’Empreses Godoy i Associats 
Corredoria d’Assegurances, SL & Ferrer i Ojeda Asociados Correduría de 
Seguros, SL i es va formalitzar el contracte en data 30 d’octubre de 2014. 
Vist que el Plec de Clàusules Administratives Particulars a la clàusula 3 preveu 
que la durada inicial del contracte és de 2 anys, podent-se prorrogar per mutu 
acord de les parts per un període d’una any cada un, fins a un total màxim de 7 
anys, incloses pròrrogues.  
Vist que per acord de la Junta de Govern Local de data 4 de juliol de 2016 es 
va aprovar una primera pròrroga per un període d’un any de durada, pròrroga 
que finalitza el proper 29 d’octubre de 2017; vist l’informe de la tècnica 
d’administració general del Servei de Patrimoni de l’Ajuntament de Figueres de 
data 9 de juny de 2017, favorable a la segona pròrroga de l’esmentat contracte 
i vist l’article 23 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic 
aprovat per RDLeg. 3/2011, de 14 de novembre, el Regidor delegat del Servei 
de Patrimoni proposa que la Junta de Govern Local, per delegació de l’Alcaldia 
Presidència, adopti els acords següents: 
1er.- Aprovar la segona pròrroga del contracte privat del <Servei de mediació 
d’assegurances de l’Ajuntament de Figueres>, per a un període d’un any de 
durada, iniciant-se la pròrroga el dia 30 d’octubre de 2017 i finalitzant el 29 
d’octubre de 2018, sense que aquest contracte generi despesa per a 
l’Ajuntament en anar la comissió a càrrec de les entitats asseguradores.  
2on.- La formalització de la pròrroga tindrà lloc d’acord amb l’establert a l’article 
156 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat per 
RDLeg. 3/2011, de 14 de novembre.  
3er.- Autoritzar l’Alcaldia Presidència a fi que realitzi els actes i gestions que 
calguin per a l’execució dels acords anteriors."  
 

----5. Aportacions i subvencions. S'aprova un conveni de col�laboració amb 
l'Associació Atlètica Mitja Marató de Figueres per a la realització de la II Mitja 
Marató de Figueres 2017. Després de llegir-la i debatre-la s’ACORDA, per 
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unanimitat dels membres presents amb dret a vot, d’aprovar la proposta 
següent: 
 "L’Ajuntament de Figueres en el marc de les competències en matèria 
esportiva i de promoció de la ciutat dóna suport a les activitats que s’organitzen 
a la ciutat de Figueres en matèria de promoció esportiva, promoció econòmica i 
projecció de la ciutat. 
L'Associació Atlètica Mitja Marató de Figueres es va constituir amb la finalitat 
dur a terme l'organització de la Mitja Marató de Figueres i consolidar aquest 
esdeveniment esportiu a la ciutat. 
L’Associació Atlètica Esportiva Mitja Marató de Figueres, representada pel Sr. 
Jaume Baraut Bach, ha presentat les instàncies  amb registre d’entrada núm. 
0024 i 15747, de dates 2 de gener de 2017 i 22 de juny de 2017 
respectivament,   sol�licitant un conveni de col.laboració amb l’Ajuntament de 
Figueres per l'organització de la II  Mitja Marató de Figueres.  
És voluntat de l'Ajuntament de Figueres promoure l'organització d'aquest 
esdeveniment esportiu i per això el pressupost municipal per l'any 2017 
contempla l’aplicació pressupostària 17.203.34100.48024  anomenada 
"Conveni Mitja Marató". 
El Cap del Servei d’Esports ha emès informe favorable  a l’establiment d’un  
conveni de col.laboració entre l’Ajuntament de Figueres i l'Associació Atlètica 
Mitja Marató de Figueres, NIF G-55261325, per la realització de la II Mitja 
Marató de Figueres  i subvencionar a l'associació  amb una aportació de 
15.000,00 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària  número 
17.203.34100.48024  " Conveni Mitja Marató".  
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. 
Per tot això el regidor delegat del Servei d’Esports  proposa a la Junta de 
Govern Local que, per delegació de l’alcaldia presidència, s’adoptin els acords 
següents: 
Primer.- Aprovar el conveni  de col�laboració entre l'Associació Atlètica Mitja 
Marató de Figueres, NIF G-55261325, i l’Ajuntament de Figueres per la 
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realització de la II Mitja Marató de Figueres 2017, segons el text que es 
transcriu literalment com l’annex dels presents acords. 
Segon.- Atorgar a l'Associació Atlètica Mitja Marató de Figueres, NIF G-
55261325,  un ajut de quinze mil Euros (15.000,00 €) amb càrrec a la partida 
17.203.34100.48024  " Conveni Mitja Marató"  en concepte de col�laboració per 
la  II Mitja Marató de Figueres 2017. 
Pel que fa a la forma de pagament s’estableix una bestreta d’un 50% de la 
quantitat atorgada (7.500,00 €) en el moment de la signatura del conveni 
regulador de la subvenció; el 30% de l'import (4.500,00 €) prèvia justificació del 
pagament inicial, i el 20% restant (3.000,00 €) una vegada s’hagi presentat el 
compte justificatiu, d’acord amb allò establert al pacte sisè del conveni, amb un 
termini màxim de tres mesos des de la data de finalització de l’activitat. 
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. 
Tercer.- Notificar la present resolució a l’interessat. 
Quart.- Facultar a l’alcaldia presidència per a la realització de tants actes i 
gestions com calguin per a l’execució els acords anteriors. 
Annex 
“CONVENI REGULADOR ENTRE L'AJUNTAMENT DE FIGUERES I 
L'ASSOCIACIÓ ATLÈTICA MITJA MARATÓ DE FIGUERES PER ATORGAR 
UNA SUBVENCIÓ DIRECTA PER L'ORGANITZACIÓ DE LA MITJA MARATÓ 
DE FIGUERES 2017 
Figueres,   24 de  juliol de  2017 
REUNITS 
D’una part, l’Il�lustríssima senyora Marta Felip 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, amb  NIF P1707200J  i 
domicili a la Plaça de l’Ajuntament número 12, 17600 Figueres. 
I d'altra part, Jaume Baraut i Bach, en representació de l'Associació Atlètica 
Esportiva Mitja Marató de Figueres, amb NIF núm. G-55261325, amb domicili a 
Figueres, carrer Sant Llàtzer 1, baixos.  
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per a 
aquest acte i  
MANIFESTEN 
I. Que l’Ajuntament de Figueres en el marc de les competències en matèria 
esportiva i promoció de la ciutat dóna suport a les activitats que s’organitzen a 
la ciutat de Figueres en matèria de promoció esportiva, promoció econòmica i 
projecció de la ciutat. 
II. Que l'Associació Atlètica Mitja Marató de Figueres es va constituir amb la 
finalitat de dur a terme l'organització de la Mitja Marató de Figueres i consolidar 
aquest esdeveniment esportiu a la ciutat com activitat de promoció de l'esport 
per a tothom, de l'esport de competició i com un factor de promoció econòmica i 
de projecció de la ciutat, mitjançant l'esport. 
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III. Que l'Associació Atlètica Esportiva Mitja Marató de Figueres ha sol�licitat 
una subvenció a l’Ajuntament de Figueres per tal de finançar el projecte 
d'organització de la II MITJA MARATÓ DE FIGUERES. 
IV. Que es voluntat de l'Ajuntament de Figueres promoure l'organització 
d'aquest esdeveniment esportiu i per això el pressupost municipal per l'any 
2017 contempla una aplicació pressupostària anomenada "CONVENI MITJA 
MARATÓ". 
V. Que 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. 
VI. 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. 
VII. Així doncs, de conformitat amb allò establert a les citades disposicions i  
per tal de concretar la col�laboració de l’Ajuntament de Figueres amb 
l'organització de la  II MITJA MARATÓ DE FIGUERES ambdues parts acorden 
subscriure el present conveni que es regeix pels següents 
PACTES 
Primer. Objecte 
L’objecte d’aquest conveni és establir el marc de col�laboració entre 
l'Ajuntament de Figueres i l'associació atlètica Esportiva Mitja Marató de 
Figueres per a l'organització de la Mitja Marató de Figueres 2017, d'acord amb 
el projecte presentat. 
Segon. Compromisos de l'Associació Atlètica Esportiva Mitja Marató de 
Figueres  
- L’Associació Atlètica Mitja Marató de Figueres es compromet a assumir la 
direcció tècnica de la cursa i complir amb els requeriments legislatius vigents 
per l'organització d'aquests tipus d'activitats esportives a la via pública. 
- Que la prova estarà organitzada en les condicions necessàries a nivell 
logístic, amb les infraestructures i cronometratges idonis, i preveure i establir 
tots aquells aspectes organitzatius que puguin garantir en tot moment per la 
seguretat dels participants. 
- Vetllar en tot moment per tal que l'organització de la II MITJA MARATÓ DE 
FIGUERES representi dignament la nostra ciutat i que es pugui consolidar en el 
futur com a una de les mitges més representatives de Catalunya. 
- Subscriure una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi el risc de 
l’activitat o competició esportiva davant de tercers amb uns capitals mínims de 
600.000,00 euros per sinistre i 150.000,00 euros per víctima. 
- Destinar l'ajut que s'estableix al pacte quart a la finalitat esmentada i d'acord 
amb el que estableix el pacte cinquè. 
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- Esmentar la col�laboració de l'Ajuntament de Figueres en qualsevol acte de 
difusió de la MITJA MARATÓ DE FIGUERES 2017. 
- Presentar la documentació justificativa que s'estableix en el pacte . 
Tercer. Compromisos de l’Ajuntament de Figueres 
Col�laborar amb l'Associació Atlètica Mitja Marató de Figueres en matèria de 
tramitacions, autoritzacions, infraestructura i logístiques  necessàries  pera la 
celebració  de la mitja marató de Figueres i subvencionar a l'Associació 
Atlètica Mitja Marató de Figueres amb una aportació econòmica amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària  número 17.203.34100.48024  "CONVENI MITJA 
MARATÓ".  
Quart. Quantia de la subvenció i forma de pagament. 
Que l'aportació econòmica de l'ajuntament de Figueres es concreta en la 
quantitat de 15.000,00 € d’acord amb el pressupost presentat per l'Associació 
Atlètica Mitja Marató de Figueres (31.000 euros) la subvenció que s’atorga 
correspon al 48,38% de l’activitat subvencionada. 
Pel que fa al pagament de la subvenció es pagarà un 50% de la quantitat 
atorgada  (7.500,00 €) en el moment de la signatura del conveni regulador de la 
subvenció; el 30% de l'import (4.500,00 €) prèvia justificació del pagament 
inicial, i el 20% restant (3.000,00 €) una vegada s’hagi presentat el compte 
justificatiu, d’acord amb allò establert al pacte sisè.  
Cinquè.  Conceptes de les despeses subvencionables 
Es consideren despeses subvencionables aquelles que de manera indubtable 
responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada, que resultin 
estrictament necessàries i que es realitzin en el termini que estableix el present 
conveni.  
Sisè. Forma i termini de justificació 
La documentació a presentar és la 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. 
Les despeses de personal propi s’acreditaran mitjançant un certificat signat i 
segellat pel representant legal de l’entitat, on figuri la relació del personal, el 
període, les funcions i el percentatge de dedicació al projecte subvencionat de 
cadascun d’ells; aquesta relació haurà d’anar acompanyada dels corresponents 
justificants originals que avalin el contingut del certificat. Resten exclosos els 
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salaris i les retribucions professionals que no resultin substancials i/o 
directament relacionades amb el desenvolupament del projecte subvencionat. 
L’entitat beneficiària ha de presentar el compte justificatiu juntament amb la 
memòria d’activitats i l’informe final de l’actuació a l’Ajuntament de Figueres en 
el termini màxim de 3 mesos des de la finalització de la Mitja Marató de 
Figueres.  
Setè. Comprovació de les justificacions 
El centre gestor haurà de comprovar que la documentació justificativa es 
presenti en els terminis fixats, l’haurà de verificar formalment i, si escau, haurà 
de requerir al beneficiari que dins del termini de 15 dies esmeni els defectes, 
completi la documentació o ampliï la informació. 
L’incompliment de l’objecte de la subvenció per causes directament imputables 
al beneficiari, així com la resta de les causes previstes a l’article 37 de la Llei 
General de Subvencions, podrà donar lloc a la revocació de la subvenció. 
Vuitè. Responsabilitats 
El present conveni no podrà considerar-se com a constitució de societat o 
associació entre les parts, les quals assumeixen només les obligacions que 
se'n deriven, limitant-se la responsabilitat de cadascuna de les parts al que 
resulti del que s'estableix en les seves clàusules.  
Els acords presos per cadascuna de les parts amb tercers seran absolutament 
aliens a l'altra part. 
Entre les parts no existeix cap relació de solidaritat, ni de subsidiarietat, de 
manera que cadascuna respondrà de manera individual per la seva actuació. 
Novè. Vigència i pròrroga del conveni 
Aquest conveni tindrà vigència fins el 31 de desembre de 2017. 
Desè. Declaració responsable 
L'Associació Atlètica Mitja Marató de Figueres ha acreditat el compliment dels 
requisits necessaris per a ser beneficiària d’una subvenció, mitjançant la 
presentació de les declaracions responsables corresponents, previstes a la 
normativa aplicable en matèria de subvencions. 
Onzè. Divergències 
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. 
Dotzè. Causes de resolució 
Seran causes de resolució del conveni: 
Mutu acord de les parts, que es manifestarà per escrit. 
Denúncia d’una de les parts, amb un preavís en cap cas inferior a 3 mesos. 
L’incompliment manifest de les seves clàusules. 
La impossibilitat manifesta, legal o material, de dur a terme el compliment de 
les seves previsions. 
Les generals establertes en la legislació vigent. 
Tretzè. Naturalesa del conveni 
Aquest conveni té naturalesa administrativa i es regirà per allò establert a la Llei 
38/2007, de 17 de novembre, general de subvencions, el reglament que la 
desenvolupa aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.  
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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 prèviament per les parts.  
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    Per l'Associació Atlètica 
Mitja L’alcaldessa presidenta    Marató de Figueres 

El representant   
Marta Felip Torres      Jaume Baraut i Bach” 
 
----6. Aportacions i subvencions. S'aprova un conveni de col�laboració amb el 
Club Tennis Taula Tramuntana per a la participació de l'entitat en els 
campionats d'Espanya de Tennis Taula. Després de llegir-la i debatre-la 
s’ACORDA, per unanimitat dels membres presents amb dret a vot, d’aprovar la 
proposta següent: 
 "L’Ajuntament de Figueres en el marc de les competències en matèria 
esportiva i de promoció de la ciutat dóna suport a les activitats que s’organitzen 
a la ciutat de Figueres en matèria de promoció esportiva, promoció econòmica i 
projecció de la ciutat. 
El Club Tennis Taula Tramuntana Figueres, representat pel Sr. Jaume Muntada 
Giner, ha presentat la instància  amb registre d’entrada núm. 16737, de data 6 
de juliol de 2017,   sol�licitant una subvenció directa per a la  participació de 
l'entitat en els campionats d'Espanya de Tennis Taula que han tingut lloc a 
Almeria i on el club ha participat prèvia classificació amb 14 esportistes. La 
participació en aquests campionats representa un despesa extraordinària per a 
l'entitat de sis mil dos-cents setanta-vuit euros amb vint-i-dos cèntims en 
concepte de desplaçaments, pensió, dietes, inscripcions. 
És voluntat de l'Ajuntament de Figueres col�laborar amb les entitats per 
desenvolupar els programes de competicions extraordinàries que l'entitat pugui 
assolir. 
El Cap del Servei d’Esports ha emès informe favorable  a l’establiment d’un  
conveni per subvenció directa entre l’Ajuntament de Figueres i Club Tennis 
Taula Tramuntana Figueres, NIF G-17677147, la  participació de l'entitat en els 
campionats d'Espanya de Tennis Taula  i subvencionar a l'associació  amb una 
aportació de 2.000,00 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària  número 17 
203 34100 48000 " Ajuts a l’Esport".  
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 
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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. 
Per tot això el regidor delegat  del Servei d’Esports  proposa a la Junta de 
Govern Local que, per delegació de l’alcaldia presidència, s’adoptin els acords 
següents: 
Primer.- Aprovar el conveni  de col�laboració Club Tennis Taula Tramuntana 
Figueres, NIF G-17677147, i l’Ajuntament de Figueres  per la  participació de 
l'entitat en els campionats d'Espanya de Tennis Taula, segons el text que es 
transcriu literalment com l’annex dels presents acords. 
Segon.- Atorgar a Club Tennis Taula Tramuntana Figueres, NIF G-17677147,  
un ajut de dos mil Euros (2.000,00 €) amb càrrec a la partida 17 203 34100 
48000 " Ajuts a l’Esport" en concepte de participació de l'entitat en els 
campionats d'Espanya de Tennis Taula  
Pel que fa al pagament de la subvenció es pagarà una vegada s'hagi presentat 
el compte justificatiu, d’acord amb allò establert al pacte sisè del conveni, amb 
un termini màxim de tres mesos des de la data de finalització de l’activitat. 
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. 
Tercer.- Notificar la present resolució a l’interessat. 
Quart.- Facultar a l’alcaldia presidència per a la realització de tants actes i 
gestions com calguin per a l’execució els acords anteriors. 
Annex 
“CONVENI REGULADOR DE SUBVENCIÓ DIRECTA AL CLUB TENNIS 
TAULA TRAMUNTANA FIGUERES PER PARTICIPAR AL CAMPIONAT 
D'ESPANYA A ALMERIA DEL 23 DE JUNY AL 2 DE JULIOL DE 2017 
Figueres,      de juliol de 2017 
REUNITS 
D’una part, l’Il�lustríssima senyora Marta Felip 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, amb domicili a la Plaça de 
l’Ajuntament número 12, 17600 Figueres. 
I d'altra part, Jaume Muntada Giner, en representació del Club Tennis Taula 
Tramuntana de Figueres, amb NIF núm. G-17677147, amb domicili a Pça dels 
Voluntaris s/n  de Figueres,  tel. 686475414 i e-mail tttramuntana@gmail.com 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per a 
aquest acte i  
MANIFESTEN 
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I. Que l’Ajuntament de Figueres en el marc de les competències en matèria de 
promoció de l'esport dóna suport a les activitats de promoció, iniciació, 
tecnificació i competicions de les entitats esportives de Figueres. 
II. Que el Club Tennis taula Tramuntana de Figueres ha classificat a 14 
jugadors/-es per a participar al CAMPIONAT D'ESPANYA DE TENNIS TAULA. 
III: Que el Campionat d'Espanya ha tingut lloc a Almeria entre els dies 23 de 
juny i 2 de juliol de 2017. 
IV. Que  Club Tennis Taula Tramuntana de Figueres ha sol�licitat una 
subvenció extraordinària a l’Ajuntament de Figueres per tal de col�laborar en 
les despeses extraordinàries de l'entitat per a participar en aquesta competició. 
V. Que 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. 
VI. 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. 
VII. Així doncs, de conformitat amb allò establert a les citades disposicions i  
per tal de concretar la col�laboració de l’Ajuntament de Figueres amb el Club 
Tennis Taula Tramuntana de Figueres, ambdues parts acorden subscriure el 
present conveni que es regeix pels següents 
PACTES 
Primer. Objecte 
L’objecte d’aquest conveni és establir el marc de col�laboració entre 
l’Ajuntament de Figueres i Club Tennis Taula Tramuntana de Figueres per a la 
participació de l'entitat en el CAMPIONAT D'ESPANYA DE TENNIS TAULA 
2017, d’acord amb el programa presentat. 
Segon. Compromisos de Club Escacs Figueres  
Representar dignament la ciutat de Figueres i  la nacionalitat catalana en el 
CAMPIONAT D'ESPANYA DE TENNIS TAULA 2017. 
Destinar l'ajut a la finalitat esmentada. 
Esmentar la col�laboració de l'Ajuntament de Figueres en qualsevol acte de 
difusió d'aquesta competició. 
Justificar el 100% del pressupost presentat a l'ajuntament per a participar en 
aquesta competició. 
Tercer. Compromisos de l’Ajuntament de Figueres 
Col�laborar en les despeses d'inscripció, desplaçament i pensió per a la 
participació del Club Tennis Taula Tramuntana de Figueres al  CAMPIONAT 
D'ESPANYA DE TENNIS TAULA 2017. 



 14 

Subvencionar al Club Tennis Taula Tramuntana de Figueres amb una aportació 
econòmica amb càrrec a l’aplicació pressupostària de referència 2017 203   
34100 48000. 
Quart. Quantia de la subvenció i forma de pagament  
L’Ajuntament de Figueres participarà amb una aportació econòmica que es 
concreta en la quantitat de 2.000,00 € per a col�laborar amb les despeses 
d'inscripció, desplaçament i pensió dels/-les participants. D’acord amb el 
pressupost presentat pel Club Tennis Taula Tramuntana de Figueres (6.278,22 
euros) la subvenció que s’atorga correspon al 31,85 % de l’activitat 
subvencionada. 
Pel que fa al pagament de la subvenció es pagarà una vegada s'hagi presentat 
el compte justificatiu, d’acord amb allò establert al pacte sisè.  
Cinquè.  Conceptes de les despeses subvencionables 
Es consideren despeses subvencionables aquelles que de manera indubtable 
responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada, que resultin 
estrictament necessàries i que es realitzin en el termini que estableix el present 
conveni.  
Sisè. Forma i termini de justificació 
La documentació a presentar és la 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. 
Les despeses de personal propi s’acreditaran mitjançant un certificat signat i 
segellat pel representant legal de l’entitat, on figuri la relació del personal, el 
període, les funcions i el percentatge de dedicació al projecte subvencionat de 
cadascun d’ells; aquesta relació haurà d’anar acompanyada dels corresponents 
justificants originals que avalin el contingut del certificat. Resten exclosos els 
salaris i les retribucions professionals que no resultin substancials i/o 
directament relacionades amb el desenvolupament del projecte subvencionat. 
L’entitat beneficiària ha de presentar el compte justificatiu juntament amb la 
memòria d’activitats i l’informe final de l’actuació a l’Ajuntament de Figueres en 
el termini de 3 mesos des de la finalització de la competició. 
Setè. Comprovació de les justificacions 
El centre gestor haurà de comprovar que la documentació justificativa es 
presenti en els terminis fixats, l’haurà de verificar formalment i, si escau, haurà 
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de requerir al beneficiari que dins del termini de 15 dies esmeni els defectes, 
completi la documentació o ampliï la informació. 
L’incompliment de l’objecte de la subvenció per causes directament imputables 
al beneficiari, així com la resta de les causes previstes a l’article 37 de la Llei 
General de Subvencions, podrà donar lloc a la revocació de la subvenció. 
Vuitè. Responsabilitats 
El present conveni no podrà considerar-se com a constitució de societat o 
associació entre les parts, les quals assumeixen només les obligacions que 
se'n deriven, limitant-se la responsabilitat de cadascuna de les parts al que 
resulti del que s'estableix en les seves clàusules.  
Els acords presos per cadascuna de les parts amb tercers seran absolutament 
aliens a l'altra part. 
Entre les parts no existeix cap relació de solidaritat, ni de subsidiarietat, de 
manera que cadascuna respondrà de manera individual per la seva actuació. 
Novè. Vigència i pròrroga del conveni 
La vigència del conveni serà fins el 31 de desembre de 2017. 
Desè. Declaració responsable 
El Club Tennis Taula Tramuntana de Figueres ha acreditat el compliment dels 
requisits necessaris per a ser beneficiària d’una subvenció, mitjançant la 
presentació de les declaracions responsables corresponents, previstes a la 
normativa aplicable en matèria de subvencions. 
Onzè. Divergències 
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. 
Dotzè. Causes de resolució 
Seran causes de resolució del conveni: 
Mutu acord de les parts, que es manifestarà per escrit. 
Denúncia d’una de les parts, amb un preavís en cap cas inferior a 3 mesos. 
L’incompliment manifest de les seves clàusules. 
La impossibilitat manifesta, legal o material, de dur a terme el compliment de 
les seves previsions. 
Les generals establertes en la legislació vigent. 
Tretzè. Naturalesa del conveni 
Aquest conveni té naturalesa administrativa i es regirà per allò establert a la Llei 
38/2007, de 17 de novembre, general de subvencions, el reglament que la 
desenvolupa aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.  
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 prèviament per les parts.  
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 Club Tennis Taula 
L’alcaldessa presidenta: Tramuntana de Figueres  
        El representant:   
Marta Felip Torres      Jaume Muntada Giner” 
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----7. Assumptes urgents. No es produeixen declaracions d'urgència. 
 
----8. 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 cinquanta minuts, de la qual cosa dono fe. 
 
 


