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

Núm.29

Acta de la sessió ordinària del dia 31 de juliol de 2017
---- A la Casa de la Vila de la ciutat de Figueres, el dia 31 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,
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.
A les catorze hores i cinquanta-cinc minuts, la Presidència declara
oberta la sessió.
----1. S'aprova sense rectificacions l'acta de la sessió anterior, ordinària del dia
24 de juliol de 2017, repartida amb la convocatòria.
----2. Obres municipals. S'aprova definitivament el projecte d’obra municipal
ordinària denominat “Projecte d’adequació de l’itinerari de vianants entre la
Plaça Ellíptica i la Plaça de l’Escorxador, fase 1B- Plaça Tarradellas”. 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 sessió del 24 d’abril de 2017 va aprovar
inicialment el projecte d’obra municipal ordinària denominat “Projecte
d’adequació de l’itinerari de vianants entre la Plaça Ellíptica i la Plaça de
l’Escorxador, fase 1B- Plaça Tarradellas” amb un import total d’execució per
contracte, que inclou l’IVA, de tres-cents trenta-sis mil nou-cents vint euros amb
vint-i-vuit cèntims (336.920,28€).
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 9 de maig de
2017, publicació a la premsa local el dia 16 de maig de 2017, i la publicació al
Butlletí Oficial de la Província de Girona el dia 22 de maig de 2017.
Amb l’aprovació inicial del projecte s’han sollicitat informes a les companyies
de serveis afectats. Aquestes no han presentat objeccions.
En data 19 de juliol de 2017 els tècnics municipals han emès informe favorable
a l’aprovació definitiva del “Projecte d´adequació de l´itinerari de vianants entre
la plaça El.líptica i la plaça de l´Escorxador. Fase 1B Plaça Tarradellas”.
Vist l’informe jurídic que consta a l’expedient.
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). En el mateix sentit, la
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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.
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’adequació de l’itinerari de vianants entre la Plaça Ellíptica i la Plaça
de l’Escorxador, fase 1B- Plaça Tarradellas” amb un import total d’execució per
contracte, que inclou l’IVA, de tres-cents trenta-sis mil nou-cents vint euros amb
vint-i-vuit cèntims (336.920,28€).
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.- Facultar l’alcaldia presidència per a l’adopció de tants actes i gestions com
calguin per a l’execució dels acords anteriors."
----3. Obres municipals. S'aprova definitivament el projecte d’obra municipal
ordinària denominat “Projecte d’estesa de fibra òptica fins a diferents
dependències municipals”. Després de llegir-la i debatre-la s’ACORDA, per
unanimitat dels membres presents amb dret a vot, d’aprovar la proposta
següent:
"El Ple de l’Ajuntament en sessió del 6 d’abril de 2017 va aprovar
inicialment el projecte d’obra municipal ordinària denominat “Projecte d’estesa
de fibra òptica fins a diferents dependències municipals” amb un import total
d’execució per contracte, que inclou l’IVA, de cinquanta-sis mil nou-cents
seixanta-vuit euros amb quaranta tres cèntims (56.968,43€).
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 26 d’abril de
2017, publicació a la premsa local el dia 2 de maig de 2017, i la publicació al
Butlletí Oficial de la Província de Girona el dia 9 de maig de 2017.
Amb l’aprovació inicial del projecte s’han sollicitat informes a les companyies
de serveis afectats.
En data 20 de juliol de 2017 els tècnics municipals han emès l’informe
favorable a l’aprovació definitiva del “Projecte d’estesa de fibra òptica fins a
diferents dependències municipals”.
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Vist l’informe jurídic que consta a l’expedient.
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). En el mateix sentit, 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.
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’estesa de fibra òptica fins a diferents dependències municipals” amb
un import total d’execució per contracte, que inclou l’IVA, de cinquanta-sis mil
nou-cents seixanta-vuit euros amb quaranta tres cèntims (56.968,43€).
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.- Facultar l’alcaldia presidència per a l’adopció de tants actes i gestions com
calguin per a l’execució dels acords anteriors."
----4. Treball. S'aprova un conveni de collaboració amb l’entitat PIMEC Girona
en suport de la micro, petita i mitjana empresa de Catalunya. Després de llegirla i debatre-la s’ACORDA, per unanimitat dels membres presents amb dret a
vot, d’aprovar la proposta següent:
"El cap de l’Àrea de Promoció Econòmica ha emès l’informe on consta:
“Un dels objectius de l'àrea de promoció econòmica de l'Ajuntament de
Figueres és fomentar la competitivitat de les empreses com a instrument per a
generar activitat econòmica i ocupació. Per a fer-ho possible és fonamental que
les empreses tinguin accés a tots programes i activitats que els hi puguin ser
d'utilitat.
PIMEC, amb C.I.F. G61512257, és la patronal que representa les micro, petites
i mitjanes empreses i els autònoms de Catalunya. PIMEC, amb delegació a
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Girona (carrer Manel Bonmatí i Romaguera, 2, 17003 de Girona) I ofereix un
conjunt d’activitats i programes per tal d’aportar valor a les empreses.
Es considera que és molt interessant poder d’apropar les activitats i programes
desenvolupats per PIMEC a les empreses de l’Alt Empordà ja que els hi
aportarà valor i en millorarà la competitivitat..
PIMEC Girona, per la seva part, assumeix el compromís de fer propostes per
tal d’apropar a les empreses de l’Alt Empordà, els programes i les activitats que
es consideri poden interessar al teixit empresarial en aquest territori.
L’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Figueres, d’altra banda,
assumeix el compromís de promoure i difondre els programes i activitats en les
que s’hagi arribat a un consens, amb la finalitat que arribi a les empreses de
l’Alt Empordà.
Ambdues entitats es comprometen a buscar sinergies per construir projectes
collaboratius i ajudar a implementar-los a través dels mitjans que tinguin a
disposició.
El seguiment del Conveni i dels compromisos adquirits per les parts signants
serà exercit per la comissió mixta de seguiment, que constituirà el Comitè
Executiu de PIMEC, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya i l’Ajuntament de
Figueres formada per representants tècnics dels dos ens. En el cas de
l'Ajuntament de Figueres el representant tècnic serà el cap de l'àrea de
promoció econòmica. La comissió mixta de seguiment es reunirà mínim dos
vegades l’any a partir de la seva constitució, i addicionalment a petició de
qualsevol de les parts. Correspon a aquesta comissió el seguiment de les
actuacions derivades de l’execució del contingut del conveni.
La Comissió tindrà atribuïda, en el marc de l’execució del present Conveni, les
següents funcions:
I. Vetllar pel compliment del conveni.
II: Fer seguiment i avaluació de les accions realitzades, deixant constància a un
informe
III. Valorar en conjunt aquesta collaboració realitzant una memòria anual
El conveni tindrà vigència des de la seva signatura i fins al 31 de desembre de
2017. Es prorrogarà anualment de manera tàcita, llevat de la denúncia d’una de
les parts amb una antelació mínima de tres mesos.”
Atès el que disposen la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic, la Llei de la Generalitat de
Catalunya 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, i la resta de normativa vigent,
l'Alcaldessa presidenta proposa a la Junta de Govern Local que, per delegació
de l'Alcaldia-Presidència, adopti els acords següents:
1r.- Aprovar el conveni de collaboració entre l’Ajuntament de Figueres i
l’entitat PIMEC Girona següent:
CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE FIGUERES I
L’ENTITAT PIMEC GIRONA EN SUPORT DE LA MICRO, PETITA I MITJANA
EMPRESA DE CATALUNYA:
REUNITS:

4

D’una part, l’Ajuntament de Figueres, NIF P1707200J, representat per Marta
Felip i Torres, en la seva qualitat d’Alcaldessa de Figueres, amb seu a la Plaça
de l’Ajuntament, 12, de la mateixa ciutat
D’altra part, el Sr. Pere Cornellà Valls amb NIF XXXXXXXX en qualitat de
president de la seu territorial de PIMEC Girona (en endavant PIMEC Girona),
nomenat en junta directiva de 25 de juny de 2014, amb domicili al carrer Manel
Bonmatí i Romaguera, 2, 17003 de Girona , Petita i Mitjana Empresa de
Catalunya (en endavant, PIMEC) amb C.I.F. G61512257.
Les parts es reconeixen mútuament en la qualitat en què cadascuna intervé i
també la capacitat legal suficient per a l’atorgament d’aquest conveni i a aquest
efecte,
MANIFESTEN
Primer.- Que l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Figueres té per
objectiu la potenciació de l’activitat econòmica i la generació d’oportunitats per
a les persones i les empreses de l’Alt Empordà.
Els seus àmbits de treball són l’estratègia de desenvolupament del territori,
l’ocupació, la dinamització empresarial, l’emprenedoria, la formació i la
promoció del territori.
Segon.- Que PIMEC, és la patronal que representa les micro, petites i mitjanes
empreses i els autònoms de Catalunya. PIMEC, amb representació a la resta
de províncies, ofereix un conjunt d’activitats i programes per tal d’aportar valor
a les empreses.
Tercer.-Aquest conveni ve motivat per la voluntat d’apropar aquestes activitats i
programes a les empreses de l’Alt Empordà.
Quart.-Que ambdues entitats tenen com a objectiu comú portar a terme accions
per dinamitzar i donar suport a les empreses de l’Alt Empordà i per tot això
ambdues parts acorden formalitzar aquest conveni de collaboració amb els
següents:
PACTES
1. OBJECTE DEL CONVENI
Aquest conveni té per objecte establir un marc de collaboració entre les dues
institucions per tal de poder desenvolupar conjuntament activitats i programes
per tal d’aportar valor a les empreses de l’Alt Empordà.
2. OBLIGACIONS DE LES PARTS/MESURES DEL PROJECTE
EI desenvolupament del Conveni es basarà en els següents compromisos de
cadascuna de les parts.
PIMEC Girona, per la seva part, assumeix el compromís de fer propostes per
tal d’apropar a les empreses de l’Alt Empordà, els programes i les activitats que
es consideri poden interessar al teixit empresarial en aquest territori.
L’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Figueres, d’altra banda,
assumeix el compromís de promoure i difondre els programes i activitats en les
que s’hagi arribat a un consens, amb la finalitat que arribi a les empreses de
l’Alt Empordà.
Ambdues entitats es comprometen a buscar sinergies per construir projectes
collaboratius i ajudar a implementar-los a través dels mitjans que tinguin a
disposició.
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3 . SEGUIMENT I CONTROL
3.1 El seguiment del present Conveni i dels compromisos adquirits per les parts
signants serà exercit per la comissió mixta de seguiment, que constituirà el
Comitè Executiu de PIMEC, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya i de
l’Ajuntament de Figueres formada per representants tècnics dels dos ens
3 2 Es reunirà mínim dos vegades l’any a partir de la seva constitució, i
addicionalment a petició de qualsevol de les parts. Correspon a aquesta
comissió el seguiment de les actuacions derivades de l’execució del contingut
del conveni.
3 3 Addicionalment a les facultats que en un futur acordin conferir-li les entitats
signats, la Comissió tindrà atribuïda, en el marc de l’execució del present
Conveni, les següents funcions:
I. Vetllar pel compliment del present conveni.
II. Fer seguiment i avaluació de les accions realitzades, deixant constància a un
informe
III. Valorar en conjunt aquesta collaboració realitzant una memòria anual
3.4. La Comissió es mantindrà mentre sigui vigent el present conveni.
El Comitè Executiu de PIMEC, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya
nomenarà un/a tècnic/a de l'àrea de les persones i promoció econòmica com a
persona representant de l'entitat signant a la Comissió tècnica per a l'execució,
seguiment i avaluació del projecte..
L'Ajuntament de Figueres nomenarà un/a tècnic/a de l'àrea de promoció
econòmica com a persona representant de l'entitat signant a la Comissió
tècnica per a l'execució, seguiment i avaluació del projecte.
4. TRACTAMENT DE DADES DE CARACTER PERSONAL
Les parts es comprometen i obliguen a tractar de manera confidencial
qualsevol dada i informació de caràcter personal que tractin en virtut d’aquest
conveni i a complir adequadament i en tot moment les disposicions contingudes
en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de desembre, de Protección de Datos de
Caràcter Personal, en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual
s’aprova el seu reglament de desenvolupament, i en qualsevol altres normes
vigents o que en el futur es puguin dictar en aquesta matèria.
El desenvolupament i execució d’aquest conveni no comportarà l’accés per cap
de les parts a dades de caràcter personal responsabilitat de l’altra part.
En cas que en el desenvolupament del que preveu el conveni les parts
advertissin la necessitat d’accedir a dades de caràcter personal responsabilitat
de l’altra part, hauran necessariament de subscriure per escrit un acord que
reculli els límits i condicions en què aquest accés es durà a terme, en els
termes previstos per la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de desembre, així com
adoptar les mesures de seguretat que siguin preceptives a efectes d’evitar
l’alteració, accés o ús indegut de les dades a què cada part tingués accés.
5. EXTINCIÓ I RESOLUCIÓ DEL CONVENI
Qualsevol de les parts podrà rescindir, prèvia existència de causa justificada,
els compromisos del conveni informant-ne a l’altra de forma oficial, i amb una
antelació de 60 dies.
Seran causes d’extinció o resolució d’aquest acord, les següents:
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-Per la realització del seu objecte o expiració del seu termini.
-Per la desaparició sobrevinguda de l’objecte del conveni per causes objectives
-Per mutu acord de les parts.
-Per impossibilitat manifesta legal o material de portar a terme el compliment de
les seves previsions.
-Per incompliment manifest dels pactes convinguts entre les parts interessades.
-Qualsevol altra determinada per la legislació vigent.
6. VIGÈNCIA DEL CONVENI
Aquest conveni tindrà vigència des de la seva signatura i fins al 31 de
desembre de 2017. Es prorrogarà anualment de manera tàcita, llevat de la
denúncia d’una de les parts amb una antelació mínima de tres mesos, i sense
que EN CAP CAS ES PUGUI SUPERAR EL TERMINI DE 4 ANYS d’acord amb
l’establert a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
7. JURISDICCIÓ
Per a la solució de qualsevol qüestió litigiosa derivada d’aquest conveni són
competents els jutjats i tribunals de la jurisdicció contenciosa i administrativa.
I en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni per duplicat original
en el lloc i la data que s’assenyalen.
2n.- Autoritzar l'alcaldia Presidència perquè realitzi els actes i gestions que
calguin perquè s'executin els acords anteriors."
----5. Obres municipals. S'aprova la liquidació de l'obra de la Memòria valorada
per a l'ampliació de la vorera del carrer Caamaño i Plaça de la Palmera.
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 sessió de 18 de maig de 2015 va aprovar
definitivament la Memòria valorada per a l’ampliació de la vorera del carrer
Camaño i la Plaça de la Palmera i els convenis de collaboració empresarial per
al finançament d’aquesta obra entre l’Ajuntament de Figueres i els senyors:
- Olivier Gregory Faigt, com a titular del Bar Can Vi Ranci, C/ Caamaño, 18
quin import compromès de la donació és de 15.028,22 euros (IVA inclòs)
essent l’import abonat el de 14.028,22 € amb data del 18 de maig de 2015.
- Miquel Bayès Roca, en representació de l’entitat M.I.A. Comunitat de Bens,
Pl. de la Palmera, 8 quin import de la donació compromesa i pàgada és de
10.018,82 euros (IVA inclòs).
- Joaquim Reviriego Estela, en representació de l’entitat Muakis 2011, SL, Pl.
de la Palmera, 6 quin import de la donació compromesa i pagada és de
5.009,41 euros (IVA inclòs).
- Robert Figueras Gimbernat, en representació de l’entitat Croisanteries
Associades, SA, Pl de la Palmera, 9 quin import de la donació compromesa
i pagada és de 20.037,63 euros (IVA inclòs).
La suma de les anteriors donacions compromeses, de caràcter finalista,
ascendeix a la quantitat total de 50.094,08 €.
L’import d’aquesta Memòria valorada, aprovada definitivament és de 50.094,08
€ que inclou l’IVA.
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Mitjançant Decret de l’Alcaldia de 4 de juny de 2015, i una vegada demanades
cinc ofertes, s’adjudica el contracte menor d’execució d’aquesta obra a
l’empresa Hiercons Empordà, SL, pel preu de contracte de 35.543,75 €, que
inclou l’IVA.
Pocs dies després de l’adjudicació del contracte, en data del 23 de juny de
2015, mitjançant Decret de l’Alcaldia, s’acorda procedir a la modificació de la
memòria valorada, i en base a l’informe tècnic de 16 de juny, que s’acompanya
d’un plànol denominat “Projecte modificat” i s’acorda aprovar inicialment la
modificació de la memòria valorada, la qual cosa suposa, d’acord amb
l’esmentat informe tècnic, la supressió d’algunes partides de jardineria, essent
el pressupost d’execució per contracte, del projecte modificat de 48.450,72 €
(IVA inclòs). Aquesta modificació de la memòria valorada mai s’ha aprovat
definitivament.
Al referit informe tècnic s’assenyala, entre d’altres, que “Aquests canvis que la
Direcció d’obres assumeix, no necessiten la paratizació de les obres, ja que es
refereixen a un estadi final en l’ordre dels treballs.”
L’acord de modificació de la memòria valorada es notifica als interessats i
s’obre un periode d’audiència i d’exposició pública de trenta dies, dins dels
quals es presenten els dos escrits d’allegacions següents: l’escrit amb registre
d’entrada núm. 16934 del 5 d’agost, per part del Grup Municipal de la CUP i
amb l’escrit registrat d’entrada núm. 17148 del 10 dagost, per part de la Sra.
Agnès Lladó Saus, en representació del Grup Municipal d’ERC.
Com que l’aprovació inicial de la modificació de la memòria valorada es va
tramitar un cop ja planificades les obres amb l’empresa contractista d’acord
amb la memòria aprovada i licitada, i com que a la memòria modificada només
s’eliminaven les partides de plantació i subministre d’arbres i de la programació
del reg automàtic, la Direcció d’Obra va considerar que es podia seguir amb
l’execució de les obres, atès el calendari ajustat i programat i que la seva
execució no anul.lava en cap cas la possibilitat d’acabar plantant els arbres
originals si la memòria valorada no s’arribava a aprovar definitivament.
L’obra civil i les installacions es troben a dia d’avui totalment acabades i en
correspondència tant amb el projecte modificat en tramitació com amb el
projecte original que empara la licitació. Resta pendent, per poder procedir a la
recepció, la plantació o no de l’arbrat en funció de la resolució d’aquest
expedient. L’execució en el subsòl de la xarxa de reg inclosa en el projecte
aprovat permet en tot cas mantenir la possibilitat de plantació d’arbrat o
d’espècies arbustives, sigui ara o més endavant. (...)”
L’informe tècnic municipal de 23 de desembre de 2015, assenyala que “en data
30 de novembre de 2015 es procedeix a signar la última certificació d’obra” i
que l’import total d’execució per contracte de l’obra puja a la quantitat de
35.437,27 €.”
El contractista Hiercons Empordà SL amb escrit registrat d’entrada núm. 4667
del dia 28 de febrer de 2017, amb efectes administratius del dia 27, reclama el
pagament de l’import pendent, per la quantitat de 5.985,05 € que es correspon
a la certificació final d’obres de 30 de novembre de 2015 i que és objecte de
l’informe tècnic de 23 de desembre de 2015.
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L’informe tècnic de maig de 2017, s’assenyala el següent:
“Informe:
En data de 30 de novembre de 2015, es procedeix a signar la ultima certificació
de l'obra
Es redacta aquest informe per justificar tècnicament l´import del cost de l'obra
respecte al pressupost adjudicat.
En l'execució d'aquesta obra no s'ha procedit a l'execució de la major part del
capítol de jardineria; concretament no 'ha executat les partides de excavació de
clot, subministre de tília cordata, subministre i installació d'un programador per
a reg inclòs les electrovàlvules i els tubs de goteig.
Per altre part, han aparegut partides d'obra que no estaven contemplades i que
s'han recollit en l'acta de preus contradictoris. D'altra banda, hi ha partides
incloses en el pressupost adjudicat que han vist incrementat o minorat el seu
amidament, degut a l'adaptació del projecte a l'estat real de l'àmbit d'obra, però
en cap cas ha suposat una variació substancial de l'amidament del projecte. En
la certificació aportada, es detalla l'amidament real de cadascuna de les
partides executades.
S'adjunta a continuació, un full resum de tots els capítols on es compara el
pressupost de projecte i el pressupost d'execució amb la baixa ofertada per
l'adjudicatari.
Capítols
Demolicions
Pavimentació
Jardineria
Mobiliari urbà
seguretat
i
Salut
laboral
Preus contradictoris
Total PEM
13%
despeses
generals
6% benefici industrial
total
21% iva
Total PEC

Projecte
4233,02
17920,82
1483,50
421,91
626,62

Executat
4205,02
14675,20
659,41
421,91
578,8

0
24684,87
3209,04

4070,58
24610,92
3199,42

1481,09
29325,00
6168,75
35543,75

1476,66
29287,00
6150,27
35437,27

L'import total d'execució per contracte de l'obra puja a la quantitat de TRENTACINC MIL QUATRE-CENTS TRENTA-SET AMB VINT-I-SET (35.437,27€)”.
Vist el Decret d’Alcaldia de data 28 de juliol de 2017 d’acord amb el qual
s’acorda:
1r.- Aprovar la certificació final de les obres que es descriuen en la Memòria
valorada per a l’ampliació de la vorera del Carrer Camañó i Plaça de la Palmera
per un import de 5.985,05 € inclòs IVA i la liquidació de les mateixes.
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2n.- Establir que es faci l’abonament al contractista amb càrrec a la partida
17.304R5.15322.619, obres d’ampliacions de voreres per convenis, referència
716.
3r.- Procedir a la devolució i consolidació de les quantitats abonades pels
particulars que van subscriure el conveni de collaboració empresarial, per al
finançament d’aquestes obres, atenent a la previsió del pressupost previst a la
Memòria valorada, i a prorrata de la baixa resultant de la seva execució,
d’acord amb la liquidació final del cost de les obres efectuades, en el sentit
següent:
a) Retornar la quantitat de 3.397,04 € al Sr. Olivier Gregory Faigt com a titular
del Bar Can Vi Ranci. Amb aquesta devolució, la quantitat final aportada per al
finançament d’aquesta obra és de 10.631,181 €, que inclou l’IVA.
b) Retornar la quantitat de 2.931,37 € al Sr. Miquel Bayès Roca, en
representació de l’entitat M.I.A. Comunitat de Bens. Amb aquesta devolució, la
quantitat final aportada per al finançament d’aquesta obra és de 7.087,454 €
que inclou l’IVA.
c) Retornar la quantitat de 1.465,68 € Joaquim Reviriego Estela, en
representació de l’entitat Muakis 2011, SL. Amb aquesta devolució, la quantitat
final aportada per al finançament d’aquesta obra és de 3.543,727 € que inclou
l’IVA.
d) Retornar la quantitat de 5.862,72 € Robert Figueras Gimbernat, en
representació de l’entitat Croisanteries Associades, SA. Amb aquesta
devolució, la quantitat final aportada per al finançament d’aquesta obra és de
14.174,908 € que inclou l’IVA.
Aquestes devolucions cal aplicar-les a la partida d'ingrés 17.77000 (Convenis
per ampliacions de voreres exercicis anteriors), com a devolució d'ingrés.
Examinat tot l’anterior procedeix aprovar la liquidació de les obres.
Atès l’establert al Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abri; la Llei 7/1985 de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, i el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. Vist
l’informe jurídic de 14 de juliol d’enguany.
Aquesta Alcaldia Presidència proposa que la Junta de Govern Local, per
delegació de l’Alcaldia-Presidència, adopti els acords següents:
1r.- Aprovar la liquidació de l’obra de la Memòria valorada per a l’ampliació del
carrer Caamaño i Plaça de la Palmera 30 de novembre de 2015, presentada
per l’empresa Hier Cons Empordà, SL, per import de 35.437,27 €, que inclou
l’IVA, d’acord amb els informes tècnics de 17 de desembre i 23 de desembre
de 2015.
2n.- Declarar la caducitat i arxivar l’expedient de modificació de la Memòria
valorada, aprovada inicialment mitjançant Decret de l’Alcaldia, del 23 de juny de
2015, d’acord amb l’article 37.5 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens locals.
3r.- Notificar en legal forma l’anterior als interessats en l’expedient i als
allegants en el tràmit de modificació de la memòria valorada.
4rt.- Facultar l’alcadia presidència per a l’execució dels acords anteriors."
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----6. Treball. S'aprova un conveni de col.laboració amb l'Associació per a la
Formació Professional a l'Alt Empordà. Després de llegir-la i debatre-la
s’ACORDA, per unanimitat dels membres presents amb dret a vot, d’aprovar la
proposta següent:
"L’Associació per a la Formació Professional a l’Alt Empordà està
formada per la Cambra de Comerç de Girona, el Consell Comarcal de l’Alt
Empordà, l’Ajuntament de Figueres, la Fundació Privada Miquel, l’Associació
d’Hostaleria de l’Alt Empordà, el Gremi de Pastissers i el Gremi de Flequers de
les Comarques Gironines i la Denominació d’Origen Empordà.
L’Associació per a la Formació Professional a l’Alt Empordà gestiona l’Escola
d’Hostaleria de l’Alt Empordà ubicada a l’avinguda Maria Àngels Anglada, 15,
de Figueres. L'Escola d'Hostaleria de l'Alt Empordà és un centre formatiu multi
disciplinar, acull múltiples possibilitats formatives dins de l'àmbit de la hostaleria
i pastisseria actual: des de cursos bàsics per a particulars fins a formació
reglada de llarga durada, passant per cursos d'especialització per a
professionals, màsters, etc.
L'Escola d'Hostaleria de l'Alt Empordà té com a principals objectius la formació
d'alumnes interessats en el ram de l'hostaleria i ajudar a millorar la capacitació
dels professionals en actiu, per així cobrir la mancança de personal
professional d'aquest sector dins la comarca de l'Alt Empordà.
Per a l'Ajuntament de Figueres és interessant collaborar estretament en la
posta en marxa i desenvolupament de les activitats de l’Escola d’Hostaleria de
l’Alt Empordà, ja que és un centre únic al municipi i a la comarca de l’Alt
Empordà amb una antiguitat de 18 anys i gestionada per una entitat privada
sense ànim de lucre.
L’Escola disposa de la següents installacions susceptibles de ser utilitzades:
- Aula demostració Ferran Adrià
- Sala de Juntes.
- Aula de cata i aules teòriques.
- Cuines i Aula restaurant.
- Aula de fleca i brioxeria.
L’Ajuntament disposa de la següent installació susceptible de ser utilitzada:
-Aula informàtica de l’Àrea de promoció econòmica.
L’objecte del conveni de collaboració entre l’Ajuntament de Figueres i l'Escola
d'Hostaleria és establir i definir el marc regulador de la collaboració entre les
dues parts Per materialitzar l’objecte del conveni abans esmentat, l’Escola
realitza les següents tasques:
- Restaurant d’aplicació obert al públic cada dia, oferint productes del territori i
de temporada,
- Trimestralment es realitzen Seminaris sectorials d’hostaleria i restauració
destinats als hotelers i restauradors. Aquest seminaris tractaran sobre nous
sistemes de cuinar, noves eines de restauració. Presentació de productes
innovadors.
- Mensualment, actes de promoció de productes del territori ( Ceba de
Figueres, vins DO Empordà, poma, calçots,....).
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•
Garnatxa i les seves varietats (celler La Vinyeta)
•
Brunyols de l'Empordà ( Mia Font)
•
Poma de Girona i les seves varietats (Girona fruits SCCL)
•
Sidra de l'Empordà ( Momma)
•
Formatges ( Mas Marcé)
•
Mel ( Abellaires Empordanesos)
•
Melmelades i confitures ( El rebost de l'Empordanet)
•
Foie (Collverd)
•
Botifarra dolça (El Graner- artesania de l'embotit)
•
Poma de relleno ( Promotors fira Vilabertan)
•
Pa de Tramuntana (Maia Flequers)
•
Oli DOP Empordà ( Masetplana)
- Entrevistes personalitzades a empreses per a copsar les demandes
d’ocupació dels sector i realització d’una borsa de treball.
- Semestralment, xerrades sectorials de restauració i hostaleria entre empreses
i treballadors per a la realització de contactes entre ells.
- Tallers temàtics oberts al públic per a promocionar la cultura de l’alimentació
saludable.
•
Sucs BIO
•
Taller d'arrossos
•
Taller de tapes
•
Taller "platillos de l'Empordà"
•
Taller postres amb xocolata
•
Taller de sushi .
- Cursos a mida de les mancances formatives dels treballadors sota demanda
dels empresaris del sector.
•
Diploma d’especialització dual en cuina i serveis de restauració
•
Tècnics en cuina i gastronomia
•
Tècnics en servei de restauració
•
Operacions bàsiques de servei d'àpats (càtering)
•
Operacions bàsiques de cuina
•
Auxiliar de cuina
•
Operacions bàsiques de restaurant i bar
•
Fleca i Brioixeria
- Pagina web com a punt de consulta d’activitats de l’escola i noticies referents
a la formació, ocupació i reinserció. www. ehae.cat
- Punt de trobada entre empresaris i productors del territori. Els productors fan
presentacions dels seus productes realitzant showcokings
- Punt de referència per qualsevol dubte sobre hostaleria i restauració que pot
tenir qualsevol persona,empresa o treballador, amb inquietuds sobre el tema de
restauració
També es objecte d’aquest conveni:
- L’organització de les activitats que l’Ajuntament proposi a l’Associació, que
siguin adequades a les característiques del Centre.
-Collaborar mútuament en la realització de seminaris, ponències,cursos i
reunions.
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- Cessió dels espais esmentats anteriorment.
- Fomentar la collaboració entre les dues entitats per a aprofundir en la
formació i el desenvolupament d’activitats relacionades amb la seva activitat
dins el municipi i la comarcal de l’Alt Empordà , amb les activitats abans
esmentades i especificades
- Qualsevol altra activitat que en l'àmbit d'aquest Conveni repercuteixi en
benefici mutu.
La finalitat del present conveni es l’ajuda a l’Escola d’hostaleria en fomentar i
donar suport a les activitats de promoció cultural, econòmica, artística, per a la
participació en fires, gastronòmica, promoció turística de lleure i de oci del
municipi, emprenedoria i foment de l’ocupació, millorar l’experiència laboral,
l’ocupació i la reinserció.
L’Associació per a la Formació Professional a l’Alt Empordà es compromet a:
a) Acollir en el seu Centre de Formació Professional de l’Alt Empordà les
activitats que l’Ajuntament de Figueres proposi organitzar a l’Escola
d’Hostaleria i que siguin adequades a les característiques del Centre i viable en
disponibilitat d’espais i horaris.
b) Reconèixer un dret d’ús preferent, durant l’any 2017, en la utilització de les
installacions de l’Escola, abans esmentades, per a les activitats organitzades
per l’Ajuntament de Figueres que son:
- Durant els procés de selecció dels premis emprenedors, el jurat es reuneix a
l’Escola per a l’exposició, deliberació i pronunciament dels guanyadors.
- Dues vegades a l’any es realitzaran Fòrums d’oportunitats empresarials que
utilitzaran la sala Ferran Adrià.
- L’Ajuntament realitza estudis econòmics durant tot l’any i s’utilitzaran les
installacions de l’Escola per la presentació d’aquests. Esta previst que durant
l’any 2016 es facin sis presentacions.
- Vuit reunions operatives a la sala de juntes de l’Escola.
- Trimestralment es fan conferencies temàtiques sobre temes d’actualitat
referents a la promoció dels productes del territori, novetats economiques del
ram de l’hosteleria i problematiques concretes.
c ) Aportar els serveis administratius i de gestió de l’Escola per a collaborar en
aquestes activitats.
d) Segons la llei de la transparència, (llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació i bon govern) i concretament en el seu
article 15, l’Escola es compromet a fer públic, en aplicació del principi de
transparència, els objectius, a efectes d’utilitat pública i social, i comunicar, als
subjectes obligats, la informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de
direcció o administració, el efecte de fer-les públiques.

L’Ajuntament de Figueres es compromet a:
a) Fer una aportació anual de 60.000 euros durant l’any 2017, en concepte de
subvenció a les activitats de l’Associació per a la Formació Professional a l’Alt
Empordà, imputats en les partides 17 401 43300 48003 i 17 401 43300 48004.
del pressupost del 2017
b) Aquesta aportació és de 60.000 euros sobre un pressupost total de l'Escola
que puja a 507.000 euros.
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c) Reconèixer un dret d’ús, en funció d’horaris disponibles, durant l’any 2017,
en la utilització de l'Aula informàtica de l’Àrea de promoció econòmica, per a les
activitats organitzades per l’Escola
El seguiment i compliment de l’objecte del conveni el realitzarà el Cap de l’Àrea
de promoció econòmica del Ajuntament de Figueres.
Des de l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Figueres es
considera interessant collaborar estretament en el desenvolupament de la
formació en aquest Centre, ja que es valora que la formació és fonamental en
un dels sectors cabdals de l’economia de la ciutat com és l’hostaleria.
Per aquesta raó es considera adequat fer una aportació anual de 60.000 euros
per a l'any 2016, 30.000 euros en concepte d’aportació ordinària i 30.000 euros
en concepte d’aportació extraordinària.
Aquesta aportació seria amb càrrec a les partides 17 401 43300 48003 i 17 401
43300 48004.
L’Ajuntament de Figueres abonarà l’aportació anual de 60.000 € amb els
següents terminis:
50 % a la signatura del conveni, que es demana perquè hi ha unes despeses
prèvies abans del projecte que son necessàries per la bona execució i que
l’associació no pot fer front si no es amb aquesta bestreta.
30 % un cop s’ha superat el 80 % de despeses degudament justificades .
20 % al final de la vigència del conveni previ presentació de la justificació de les
despeses i compte de pèrdues i guanys.
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'Associació per a la Formació Professional a l'Alt Empordà:
CONVENI DE COLLABORACIÓ ENTRE L’ASSOCIACIÓ PER A LA
FORMACIÓ PROFESSIONAL A L’ALT EMPORDÀ I L’AJUNTAMENT DE
FIGUERES PER L’ANY 2017
REUNITS
D’una part el senyor FERRAN ROQUER I PADROSA, que actua en nom i
representació i en la seva qualitat de Tresorer de l’ ASSOCIACIÓ PER A LA
FORMACIÓ PROFESSIONAL A L’ALT EMPORDÀ amb NIF G17393950 i
domicili social a Av. Maria Àngels Anglada, 15, de Figueres.
I d’altra part la senyora MARTA FELIP I TORRES, que actua en nom i
representació i en la seva qualitat d’Alcaldessa de l’ AJUNTAMENT DE
FIGUERES amb NIF P1707200J amb domicili a Plaça de l’Ajuntament, 12 de
Figueres.
Ambdues parts, en
MANIFESTEN
I.- Que l’Associació per a la Formació Professional a l’Alt Empordà està
formada per la Cambra de Comerç de Girona, el Consell Comarcal de l’Alt
Empordà, l’Ajuntament de Figueres, la Fundació Privada Miquel, l’Associació
d’Hostaleria de l’Alt Empordà, el Gremi de Pastissers i el Gremi de Flequers de
les Comarques Gironines i la DO Empordà.
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II. Que l’Associació per a la Formació Professional a l’Alt Empordà gestiona
l’Escola d’Hostaleria de l’Alt Empordà ubicat a l’avinguda M. Àngels Anglada,
11, de Figueres. L'Escola d'Hostaleria de l'Alt Empordà és un centre formatiu
multi disciplinar, acull múltiples possibilitats formatives dins de l'àmbit de la
hostaleria i pastisseria actual: des de cursos bàsics per a particulars fins a
formació reglada de llarga durada, passant per cursos d'especialització per a
professionals, màsters, etc.
L'Escola d'Hostaleria de l'Alt Empordà té com a principals objectius la formació
d'alumnes interessats en el ram de l'hostaleria i ajudar a millorar la capacitació
dels professionals en actiu, per així cobrir la mancança de personal
professional d'aquest sector dins la comarca de l'Alt Empordà. D'aquesta
manera facilitem la recerca de personal a tots els empresaris del sector hoteler.
També actua com a punt de trobada d'institucions, associacions, collectius i
particulars. I és un centre impulsador de la cultura, el territori i la gastronomia
de l'Alt Empordà.
Així mateix, el centre organitza activitats relacionades amb l’hostaleria,
destinades a fomentar l’ofici i professionalitzar el sector, com:
- Restaurant d’aplicació obert al públic cada dia, oferint productes del territori.
- Trimestralment es realitzen Seminaris sectorials destinats als hotelers i
restauradors.
- Mensualment, actes de promoció de productes del territori ( Ceba de figueres,
vins DO Empordà, poma, calçots,....).
- Entrevistes a empreses per a copsar les demandes d’ocupació dels sector i
realització d’una borsa de treball.
- Semestralment, xerrades sectorials per a posar en contacte empreses i
treballadors.
- Tallers temàtics oberts al públic per a promocionar la cultura de l’alimentació
saludable.
- Cursos a mida de les mancances formatives dels treballadors sota demanda
dels empresaris del sector.
- Gestió de la pagina web com a punt de consulta d’activitats de l’escola i
noticies referents a la formació i ocupació juvenil.
- Punt de trobada entre empresaris i productors del territori. Segons demanda
dels empresaris i productors.
- Punt de referència per qualsevol dubte sobre hostaleria i restauració.
Que és voluntat ferma del Ajuntament de Figueres collaborar estretament en la
posta en marxa i desenvolupament de les activitats abans esmentades, ja que,
l’Escola d’Hostaleria de l’Alt Empordà es un centre únic al municipi i a la
comarca de l’Alt Empordà amb una antiguitat de 18 anys i l’única en tot Girona
que esta gestionada per una entitat provada sense ànim de lucre.
L’Escola disposa de la següents installacions susceptibles de ser utilitzades
en aquest conveni:
- Aula demostració Ferran Adrià
- Sala de Juntes.
- Aula de cata i aules teòriques.
- Cuines i Aula restaurant.

15

- Aula de fleca i brioxeria.
L’Ajuntament disposa de la següents installacions susceptibles de ser
utilitzades en aquest conveni:
- Aula informàtica de l’Àrea de promoció econòmica.
Per tot això, ambdues parts, consideren adient la formalització d’aquest conveni
mitjançant l’adopció de les següents,
CLÀUSULES
1.- OBJECTE DEL CONVENI.
L’objecte del present conveni és establir i definir el marc regulador de la
collaboració entre les dues parts. Incidint prioritàriament amb donar suport a
les activitats que realitza l’Escola sobre promoció cultural, gastronòmica,
econòmica, artística, emprenedoria i foment de l’ocupació i millorar
l’experiència laboral, l’ocupació i la reinserció laboral dins el sector en el
municipi i comarca.
Per materialitzar l’objecte del conveni abans esmentat, l’Escola realitza les
següents tasques:
- Restaurant d’aplicació obert al públic cada dia, oferint productes del territori i
de temporada,
- Trimestralment es realitzen Seminaris sectorials d’hostaleria i restauració
destinats als hotelers i restauradors. Aquest seminaris tractaran sobre nous
sistemes de cuinar, noves eines de restauració. Presentació de productes
innovadors.
- Mensualment, actes de promoció de productes del territori ( Ceba de figueres,
vins DO Empordà, poma, calçots,....).
 Garnatxa i les seves varietats (celler La Vinyeta)
 Brunyols de l'Empordà ( Mia Font)
 Poma de Girona i les seves varietats (Girona fruits SCCL)
 Sidra de l'Empordà ( Momma)
 Formatges ( Mas Marcé)
 Mel ( Abellaires Empordanesos)
 Melmelades i confitures ( El rebost de l'Empordanet)
 Foie (Collverd)
 Botifarra dolça (El Graner- artesania de l'embotit)
 Poma de relleno ( Promotors fira Vilabertan)
 Pa de Tramuntana (Maia Flequers)
 Oli DOP Empordà ( Masetplana)
- Entrevistes personalitzades a empreses per a copsar les demandes
d’ocupació dels sector i realització d’una borsa de treball.
- Semestralment, xerrades sectorials de restauració i hostaleria entre empreses
i treballadors per a la realització de contactes entre ells.
- Tallers temàtics oberts al públic per a promocionar la cultura de l’alimentació
saludable.
 Sucs BIO
Taller d'arrossos
 Taller de tapes
 Taller "platillos de l'Empordà"
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 Taller postres amb xocolata
 Taller de sushi .
- Cursos a mida de les mancances formatives dels treballadors sota demanda
dels empresaris del sector.
 Diploma d’especialització dual en cuina i serveis de restauració
 Tècnics en cuina i gastronomia
 Tècnics en servei de restauració
 Operacions bàsiques de servei d'àpats (càtering)
 Operacions bàsiques de cuina
 Auxiliar de cuina
 Operacions bàsiques de restaurant i bar
 Fleca i Brioixeria
- Pagina web com a punt de consulta d’activitats de l’escola i noticies referents
a la formació, ocupació i reinserció. www. ehae.cat
- Punt de trobada entre empresaris i productors del territori. Els productors fan
presentacions dels seus productes realitzant showcokings
- Punt de referència per qualsevol dubte sobre hostaleria i restauració que pot
tenir qualsevol persona,empresa o treballador, amb inquietuds sobre el tema de
restauració
També es objecte d’aquest conveni:
- L’organització de les activitats que l’Ajuntament proposi a l’Associació, que
siguin adequades a les característiques del Centre.
- Collaborar mútuament en la realització de seminaris, ponències,cursos i
reunions.
- Cessió dels espais esmentats anteriorment.
- Fomentar la collaboració entre les dues entitats per a aprofundir en la
formació i el desenvolupament d’activitats relacionades amb la seva activitat
dins el municipi i la comarcal de l’Alt Empordà , amb les activitats abans
esmentades i especificades
- Qualsevol altra activitat que en l'àmbit d'aquest Conveni repercuteixi en
benefici mutu.
L’ajuda que realitza l’Ajuntament de Figueres a l’Escola d’hostaleria , es de
60.000 euros sobre un pressupost total de l’Escola de 640.000 euros.
2.- FINALITAT DEL CONVENI.
La finalitat del present conveni es l’ajuda a l’Escola d’hostaleria en fomentar i
donar suport a les activitats de promoció cultural, econòmica, artística, per a la
participació en fires, gastronòmica, promoció turística de lleure i de oci del
municipi, emprenedoria i foment de l’ocupació, millorar l’experiència laboral,
l’ocupació i la reinserció.
3.COMPROMISOS
DE
L’ASSOCIACIÓ
PER
LA
FORMACIÓ
PROFESSIONAL A L’ALT EMPORDÀ
L’Associació per a la Formació Professional a l’Alt Empordà es compromet a:
a) Acollir en el seu Centre de Formació Professional de l’Alt Empordà les
activitats que l’Ajuntament de Figueres proposi organitzar a l’Escola
d’Hostaleria i que siguin adequades a les característiques del Centre i viable en
disponibilitat d’espais i horaris.
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b) Reconèixer un dret d’ús preferent, durant l’any 2017, en la utilització de les
installacions de l’Escola, abans esmentades, per a les activitats organitzades
per l’Ajuntament de Figueres que son:
- Durant els procés de selecció dels premis emprenedors, el jurat es reuneix a
l’Escola per a l’exposició, deliberació i pronunciament dels guanyadors.
- Dues vegades a l’any es realitzaran Fòrums d’oportunitats empresarials que
utilitzaran la sala Ferran Adrià.
- L’Ajuntament realitza estudis econòmics durant tot l’any i s’utilitzaran les
installacions de l’Escola per la presentació d’aquests. Esta previst que durant
l’any 2017 es facin sis presentacions.
- Vuit reunions operatives a la sala de juntes de l’Escola.
- Trimestralment es fan conferencies temàtiques sobre temes d’actualitat
referents a la promoció dels productes del territori, novetats economiques del
ram de l’hosteleria i problematiques concretes.
c) Aportar els serveis administratius i de gestió de l’Escola per a collaborar en
aquestes activitats.
d) Segons la llei de la transparència, (llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació i bon govern) i concretament en el seu
article 15, l’Escola es compromet a fer públic, en aplicació del principi de
transparència, els objectius, a efectes d’utilitat pública i social, i comunicar, als
subjectes obligats, la informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de
direcció o administració, el efecte de fer-les públiques.
4.- COMPROMISOS DE L’AJUNTAMENT DE FIGUERES.
L’Ajuntament de Figueres es compromet a:
a) Fer una aportació anual de 60.000 euros durant l’any 2017, en concepte de
subvenció a les activitats de l’Associació per a la Formació Professional a l’Alt
Empordà.
b) Aquesta aportació es de 60.000 euros sobre un pressupost total de l’Escola
que puja 507.000 euros.
c) Reconèixer un dret d’ús, en funció d’horaris disponibles i prèvia sollicitud i
aprovació per part de l’àrea de promoció econòmica , durant l’any 2017, en la
utilització de les installacions de l’Ajuntament, abans esmentades, per a les
activitats organitzades per l’Escola.
5.- COMPROMISOS CONJUNTS.
L’ús preferent de les installacions del Centre serà compartit amb els altres
membres associats que hagin signat un conveni amb l’Escola de naturalesa
similar al present acord. Així dons, en cas de coincidència amb compromisos
que l’Associació hagi contret amb anterioritat amb els altres membres
associats, la presidenta del centre resoldrà les sollicituds presentades.
6.- CONDICIONS DEL CONVENI
6.1) Acceptació de les clàusules
l'Escola d’hostaleria accepta incondicionalment les clàusules d'aquest conveni,
formulant DECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT (Veure Annex I adjunt al
final del Conveni) que reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides per
conveniar amb l'Ajuntament, recollides en l´article 13 de la llei 38/2003 de 17 de
novembre, recollides en l´article 13 de la llei 38/2003 de 17 de novembre i en
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els articles 54 a 61 i en els articles 75 a 79 del RDL 3/2011 de 14 de
Novembre, condicions que han de perdurar durant tot el temps de duració del
conveni.
Si s'observessin defectes materials en la documentació presentada, o si
manqués algun document es donarà un termini de quinze dies per esmenar la
documentació necessària.
La execució del conveni es realitzarà a risc i ventura de l'Escola d’hostaleria i
aquesta no tindrà dret a indemnització per causa de pèrdues o perjudicis
produïts durant la realitzacions d'aquest conveni.
En aquest conveni no procedeix la revisió de preus
6.2) Prerrogatives de l'Ajuntament.
L'Ajuntament d'acord amb la legislació vigent pot exercitar els següents
prerrogatives:
 Interpretar i resoldre unilateralment els dubtes que ofereixi el contingut i
compliment del conveni
 Coordinar-se amb l'Escola d’hostaleria mitjançant les figures dels tècnics del
Servei pel compliment d’ambdues parts dels compromisos contrets mitjançant
el present document
 Modificar, per raons d'interès públic i atenent a la fi pròpia del conveni, el
conveni celebrat i acordar la seva resolució dins dels límits establerts per la llei.
una variant del poder de modificació és la facultat de suspensió del conveni,
sempre que siguin les circumstàncies legalment previngudes i s'indemnitzi a
l'Escola d’hostaleria per als danys i perjudicis soferts.
 Anullar el conveni en els supòsits legalment establerts i d'acord amb el
procediment establert, previ audiència de l'Escola d’hostaleria
7.- EXTINCIÓ DEL CONVENI
El conveni s’extingirà per compliment del conveniat o per resolució expressa
7.1). El conveni s’entén complert:
 Quan el conveniant hagi realitzat, d’acord amb els termes del conveni i les
indicacions de l´Ajuntament la totalitat del conveniat
 Quan hagi transcorregut el termini del conveni
7.2). Resolució Del Conveni
Són causes de resolució del Conveni:
 Per mutu acord de les parts
 Per l’impossibilitat d’aconseguir l’objecte o la finalitat prevista en aquest
conveni
 Les reiterades deficiències en la execució de les prestacions de serveis
 L'incorrecte manteniment d'installacions, equips o aparells.
 L’incompliment dels avisos de reparacions especials o urgents o el retard de
les reparacions o revisions ordinàries.
 El comportament irregular del personal de l’empresa
 El rescat o suspensió del servei per raons d'interès públic.
 Les recollides en l’article 223 del RDL 3/2011 de 14 de novembre.
La Resolució del conveni donarà Dret a l’ASSOCIACIÓ PER A LA FORMACIÓ
PROFESSIONAL A L’ALT EMPORDÀ a percebre el preu dels treball o serveis
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que efectivament hagi realitzat amb acord amb el conveni i que hagin estat
rebuts per l’Ajuntament.
7.3). Seguiment i compliment de l'objecte del conveni
L’Ajuntament designa al Cap de l’Àrea de Promoció Econòmica del Ajuntament
de Figueres per representar-lo en la coordinació, el control, i la gestió integral
del Conveni
L’Execució dels serveis es duran a terme amb sujecció a les clàusules del
conveni i d’acord amb les instruccions que per la seva interpretació doni a l’
ASSOCIACIÓ PER A LA FORMACIÓ PROFESSIONAL A L’ALT EMPORDÀ el
Cap de l’Àrea de Promoció Econòmica.
En cas de demora en l’execució o incompliment del treball/servei objecte del
conveni, indemnització per danys i perjudicis se preveuen penalitats amb
aquests casos s’estarà a lo que disposen els articles 212 i 213 del RDL 3/2011
de 14 de novembre
Si els serveis efectuats no s’adeqüen a les prestacions convingudes com a
conseqüència de vicis o defectes imputables a l’ ASSOCIACIÓ PER A LA
FORMACIÓ PROFESSIONAL A L’ALT EMPORDÀ L’Ajuntament podrà
rebutjats la mateixa, quedant exempt de l’obligació de pagament o tenir dret en
el seu cas a la recuperació del preu satisfet.
La constatació del compliment comprovant si les prestacions realitzades, i les
despeses justificades per l’ ASSOCIACIÓ PER A LA FORMACIÓ
PROFESSIONAL A L’ALT EMPORDÀ s’ajusten a les prescripcions establertes
per la seva execució i compliment , requeriment en el seu cas la realització de
les prestacions convingudes i la subsanació dels defectes abservats amb
ocasió de la recepció, dins el terminis que es determini les realitzarà el Regidor
de l’Àrea de promoció Econòmica, en un acte formal i positiu de recepció o
conformitat dins el mes següent d’haver-se produït el lliurament, finalització del
servei o realitzacions de l’objecte del conveni.
L’adopció d’acords requereix els corresponents informes previs dels serveis
jurídics.
Els acords adoptats posaran fi a la via administrativa i seran immediatament
executius.
En el corresponent expedient es donarà audiència a l’ ASSOCIACIÓ PER A LA
FORMACIÓ PROFESSIONAL A L’ALT EMPORDÀ.
8.- COSTOS I FINANÇAMENT CONVENI.
Per a la realització dels compromisos previstos en la clàusula segona del
present conveni l’Ajuntament de Figueres abonarà l’aportació anual de 60.000
€ amb els següents terminis:
50 % a signatura el conveni, que es demana perquè hi ha unes despeses
prèvies abans del projecte que son necessàries per la bona execució i que
l’associació no pot fer front si no es amb aquesta bestreta.
30 % un cop s’ha superat el 80 % de despeses.
20 % al final de la vigència del conveni previ presentació de la justificació de les
despeses i compte de pèrdues i guanys.
Es consideren despeses subvencionables, aquelles que de manera indubtable
responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada, d’acord amb allò que
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estableixen les bases d’execució del pressupost vigent o acord de concessió,
siguin estrictament necessàries i es realitzin en el termini establert. En cap cas
el cost de l’adquisició de les despeses subvencionades pot ser superior al valor
de mercat.
No seran subvencionables les despeses com els interessos deutors dels
comptes bancaris, els interessos, recàrrecs i sancions administratius, els
impostos indirectes si aquest són recuperables, ni les despeses destinades a
inversions, llevat que així s’estableixi en les respectives bases d’execució del
pressupost.
Les despeses s’han de justificar mitjançant factures, nomines i altres
documents de valor probatori equivalent amb validesa jurídica en el tràfic
mercantil o amb eficàcia administrativa i segons la modalitat de justificació
prevista per a cada subvenció, en fotocopia i llistat.
9.- NATURALESA I RÈGIM JURÍDIC DEL CONVENI. ORDRE
JURISDICCIONAL COMPETENT.
Degut que la execució dels serveis es realitza en collaboració amb un
empresari particular/ empresa particular , el present conveni te caràcter
administratiu especial, per el que passa a regir-se per les clàusules del present
conveni.
Les determinacions establertes en aquestes clàusules constitueixen la norma
vinculant i declarativa dels Drets i Obligacions de l´Ajuntament i de l'Escola
d’hostaleria
El conveni que regula les presents clàusules té naturalesa administrativa i, com
a tal, les qüestions litigioses que puguin sorgir entre l´Ajuntament i l'Escola
d’hostaleria, pel que fa a la interpretació, modificació, resolució i efectes del
conveni, seran resoltes per l'Ajuntament , els seus acords posaran fi a la via
administrativa i contra els mateixos hi haurà lloc a recurs contenciosadministratiu, conforme al que disposa la Llei Reguladora de la jurisdicció
contenciosa-administrativa de 12 juliol 1998.
Serà potestatiu per a l'interessat la interposició del Recurs de Reposició contra
els actes administratius que dicti l'Ajuntament conforme a la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic i del procediment administratiu comú.
L'ordre jurisdiccional contencios-administratiu, resulta competent per resoldre
les controvèrsies que pugin sorgir entre les parts en relació al compliment i
execució del present conveni.
En tot el no previst en aquest conveni , serà de aplicació analògica el que
resulti del reial decret legislatiu 3/2011 de 14 de novembre que aprova el Text
Refós de contractes del sector públic
10.-PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL.
Les parts fan constar, de manera expressa, que s’abstindran de fer cap mena
de tractament de les dades personals de què disposin com a conseqüència de
l’aplicació d’aquest conveni. De la mateixa manera, es comprometen a no cedir
a tercers les dades esmentades, o els arxius que les contenen, així com a
guardar-les amb estricta confidencialitat, d’acord amb la Llei orgànica 15/1999,
de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i el Reglament
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de desenvolupament de la LOPD, aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de
desembre.
11.- PUBLICITAT
Atès la entrada en vigor de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, aquest conveni es
publicarà en el registre de convenis de collaboració i cooperació de la
Generalitat, que s’ha d’integrar en el portal de la transparència, la relació dels
convenis subscrits, amb menció entre d’altres dels següents punts:
les parts signants, el seu objecte, el termini de durada, les modificacions fetes,
els obligats a la realització de les prestacions i, si s’escau, les obligacions
econòmiques convingudes.
Igualment, s’han de publicar les comandes de gestió que es signin, amb
indicació del seu objecte, pressupost, durada, obligacions econòmiques i les
subcontractacions que es facin amb menció dels adjudicataris, el procediment
seguit per a l’adjudicació i l’import d’aquesta.
12.- VIGÈNCIA.
La vigència del present conveni s’estén des del moment de la signatura del
conveni fins al 31 de desembre de 2017,
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 Presidènica perquè realitzi els actes i gestions que
calguin perquè s'executin els acords anteriors."
----7. Aportacions i subvencions. S'aprova el document titulat ”Acord de
collaboració entre l’Ajuntament de Figueres i el Consell Esportiu de l’Alt
Empordà per a la realització de programes de promoció de l'activitat física i
l'esport temporada 2017-2018”. 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 amb el Consell Esportiu de l’Alt
Empordà per collaborar amb l'Ajuntament de Figueres, sempre que així ho
requereixi, en la planificació, programació i desenvolupament dels programes
de promoció de l'activitat física i l'esport, especialment en l'edat escolar.
A l’expedient consta informe del Cap del Servei d’Esports en què exposa
literalment el següent:
“El decret 267/1990 de 8 d’octubre de regulació de consells esportius atribueix
a aquestes agrupacions esportives entre d’altres funcions les següents:
- Assessorar els ajuntaments i consells comarcals i també els clubs, les escoles
i altres entitats esportives de la seva demarcació, en l’activitat esportiva a
càrrec seu, i si s’escau, collaborar en la seva execució.
- Collaborar amb les administracions i les entitats titulars per tal d’impulsar la
millor utilització de les installacions esportives de la comarca o àmbit territorial
corresponent.
- Executar les activitats esportives que puguin encomanar els òrgans esportius
de la Generalitat de Catalunya, els ajuntaments i els consells comarcals i altres
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entitats públiques o privades competents, d’acord amb els convenis que puguin
establir-se.
Atès que l' esmentat decret preveu en el seu capítol 3, article 20.2 també el
següent:
“Els consells esportius tindran el suport de la Generalitat de Catalunya,
mitjançant la Secretaria General de l’Esport, dels consells comarcals i dels
ajuntaments del seu territori. També podran tenir el suport d’altres entitats, amb
què aquest es pugui establir per conveni, per a la consecució de les finalitats
esportives previstes i l’execució dels programes aprovats o recomanats pels
òrgans esportius de la Generalitat.”
Que seguint els principis rectors de la Llei de l'Esport, el Servei d’Esports de
l’Ajuntament de Figueres, té entre d’altres objectius, el de promoure l’esport en
tots els àmbits i fomentar la pràctica de l’activitat física i l’esport com a hàbit de
salut.
Atès que el Consell Esportiu de l’Alt Empordà, és una entitat de la comarca
sense ànim de lucre que, entre d’altres funcions i activitats contemplades en els
seus estatuts, pot establir convenis de collaboració amb els ajuntaments de la
comarca per executar les activitats esportives que li puguin ser encomanades.
Que segons estableix l'art. 3 del decret 267/1990 les funcions dels consells
esportius han d'anar encaminades bàsicament al foment i la promoció de
l'activitat esportiva en edat escolar i amb aquesta finalitat podran, entre d'altres,
executar les activitats esportives que puguin encomanar els òrgans esportius
de la Generalitat de Catalunya, els ajuntaments i consells comarcals, i altres
entitats públiques o privades competents, d'acord amb els convenis que puguin
establir-se.
Atès que els Ajuntaments, els Consells Comarcals i els Consells Esportius
tenen atribucions coincidents pel que fa al foment i la promoció de l’esport.
Atès que el Consell Esportiu de l’Alt Empordà té la voluntat de collaborar en la
planificació, programació, organització i desenvolupament dels programes i
objectius que li proposi l'Ajuntament de Figueres i atès que té suficient
estructura i capacitat pel seu desenvolupament, des de la regidoria d'esports de
l'Ajuntament de Figueres es proposa establir un conveni entre l'Ajuntament de
Figueres i el Consell Esportiu de l'Alt Empordà mitjançant el qual el Consell
Esportiu de l'Alt Empordà podrà collaborar amb l'Ajuntament de Figueres,
sempre que així ho requereixi, en la planificació, programació i
desenvolupament dels programes de promoció de l'activitat física i l'esport,
especialment en l'edat escolar : Escoles Esportives, Jocs Escolars, Campanyes
de promoció esportiva, Jornades i /o matinals de promoció esportives, activitats
per infants en època de vacances, cursos i jornades de formació de tècnics
esportius, activitats de lleure esportiu, programes que fomentin la integració
entre els joves figuerencs, patis oberts en horari extraescolar, etc. i també,
d'acord amb les activitats que estableix la Unió de Consells Esportius de
Catalunya (UCEC) en quan a lleure i esport per a tothom: Organització de
competicions i esdeveniments esportius, programes de salut, activitats físiques
per adults i gent gran, activitats aquàtiques, organització i arbitratges de
competicions lúdico-esportives, curses populars,....
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Atès que de conformitat amb el Decreto 267/90, de 8 de octubre de 1990, de
regulación de los consejos deportivos, aquests per al compliment de les seves
finalitats poden establir convenis amb la Generalitat de Catalunya i amb altres
entitats públiques i privades que tenguin atribuïdes competències en l´àmbit
comarcal corresponent.
La durada d'aquest conveni s'estableix per a la temporada esportiva setembre
2017-agost 2018.
L'Ajuntament de Figueres aportarà al Consell Esportiu la quantitat de cinquanta
mil euros (50.000,00 €) amb càrrec a la partida del pressupost municipal de
referència 17 203 34100 48026 CONVENI CONSELL ESPORTIU.
Per a l'execució i desenvolupament dels programes expressats en el projecte
d'activitats esportives, l'Ajuntament de Figueres abonarà la quantitat fixada de
la forma següent:
- el 50% del total aprovat pel Ple Municipal per avançat en forma de bestreta
una vegada presentat el programa anual d'activitats i el seu pressupost i
s'hagin aprovat els pressupostos municipals.
- el 25% del total compromès una vegada justificada la bestreta inicial
- el 25% restant una vegada presentada la memòria anual de les activitats i
justificat el 100% de la subvenció atorgada.”
En l’expedient consta informe jurídic, emès pel tècnic d’administració general,
en data 26 de juliol de 2017, relatiu al conveni amb el Consell Esportiu de l’Alt
Empordà per a la realització de programes de promoció de l'activitat física i
l'esport temporada 2017-2018
En relació amb les competències dels municipis en matèria d’esport, l’article
25.2.m de la Llei 7/1985 estableix el municipi exercirà en tot cas competències,
en els termes de la legislació de l’Estat i de les Comunitats Autònomes en
matèria d’activitats o installacions culturals i esportives, ocupació del temps
lliure i turisme. Així mateix l’article 39 del Decret legislatiu 1/2000 estableix que
correspon als municipis promoure de manera general l’activitat física i l’esport
en llur àmbit territorial, especialment en l’àrea escolar, i fomentar les activitats
físiques de caire extraescolar i recreatives, en el marc d eles directrius de la
Generalitat.
L’òrgan competent per a l’aprovació del conveni regulador de subvencions i
aportacions i ajuts de contingut econòmic o d’altra naturalesa a favor d’entitats
públiques o privades és la Junta de Govern Local, per decret d’atribucions de
l’Alcalde de 30 de juny de 2015.
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 document titulat ”Acord de collaboració entre l’Ajuntament
de Figueres i el Consell Esportiu de l’Alt Empordà per a la realització de
programes de promoció de l'activitat física i l'esport temporada 2017-2018”, que
s’adjunta com a annex a aquest acord.
Segon.- Aprovar el pressupost total per import de cinquanta mil Euros
(50.000,00 €), a favor de Consell Esportiu de l’Alt Empordà, NIF G17073131,
que aniran amb càrrec de l’aplicació pressupostària 2017 203 34100 48026
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“Conveni Consell Esportiu", en concepte de l'execució i desenvolupament dels
programes expressats en el projecte d'activitats esportives.
Pel que fa al pagament de la subvenció es pagarà una bestreta del 50% de la
quantitat atorgada una vegada presentat el programa anual d'activitats i el seu
pressupost i s'hagin aprovat els pressupostos municipals; el 25% del total
compromès una vegada justificada la bestreta inicial i el 25% restant una
vegada presentada la memòria anual de les activitats i justificat el 100% de la
subvenció atorgada, d’acord amb allò establert al pacte sisè del conveni.
Tercer.- Notificar el present acord als interessats.
Quart.- Autoritzar l’Alcaldia Presidència perquè realitzi tants actes i gestions
com calguin per a l’execució dels acords anteriors.
Annex
“ACORD DE COLLABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE FIGUERES I EL
CONSELL ESPORTIU DE L’ALT EMPORDÀ PER A LA REALITZACIÓ DE
PROGRAMES DE PROMOCIÓ DE L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT
TEMPORADA 2017-2018
Figueres, ................de 2017
REUNITS
D’una part, la Sra. Marta Felip i Torres, alcaldessa-presidenta de l’ajuntament
de Figueres, i de l’altra, el Sr. Alfons Vila Cuadrado, president del Consell
Esportiu de l’Alt Empordà,
Ambdues parts, en nom i representació de les respectives entitats es
reconeixen competència i capacitat suficient per actuar i obligar-se, i
EXPOSEN
1. Atès que l’esport és una funció social que contribueix al desenvolupament
harmònic de l’ésser humà i a fer possible la seva formació integral, i que
afavoreix la consecució d’una millor qualitat de vida i de més benestar
social, tal i com és manifesta en el Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol,
del DOGC pel qual s’aprova el text únic de la Llei de l’Esport.
2. Que d'acord amb l'article 29 d'aquesta llei correspon als municipis:
a) Promoure de manera general l’activitat física i l’esport en llur àmbit
territorial,
especialment en l’àrea escolar, i fomentar les activitats físiques de caire
extraescolar i recreatives en el marc de les directrius de la Generalitat de
Catalunya.
b) Construir, ampliar i millorar installacions esportives en llur territori.
c) Vetllar per la plena utilització de les installacions esportives existents en
llur terme municipal.
d) Portar un cens de les installacions esportives de llur territori.
e) Vetllar pel compliment de les previsions urbanístiques sobre reserva
d’espais i qualificacions de zones per a la pràctica de l’esport i
l’emplaçament d’equipaments esportius.
f) Cooperar amb altres ens públics o privats per al compliment de les
finalitats assenyalades per aquesta Llei.
Els municipis de més de cinc mil habitants han de garantir l’existència en llur
territori d’installacions esportives d’ús públic.
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3. Que d'acord a l'article 30 d'aquesta llei correspon a les comarques, com a
entitats locals supramunicipals:
a) Promoure i difondre l’activitat física i l’esport en el territori respectiu.
b) Coordinar la utilització de les installacions esportives públiques d’ús
comarcal.
c) Cooperar amb els municipis i amb les entitats esportives en la promoció
de l’activitat física i l’esport.
d) Construir, ampliar i millorar installacions esportives d’interès comarcal.
e) Subministrar els elements necessaris per a establir les determinacions
del Pla director d’installacions i equipaments esportius de Catalunya, els
quals han de referir-se, com a mínim, a l’estimació dels recursos disponibles
i a les necessitats i els dèficits de l’àmbit territorial corresponent.
f) Participar en l’elaboració i l’execució dels programes de la Generalitat que
tenen per objecte de finançar la construcció, l’ampliació i la millora
d’installacions esportives, dels quals són beneficiaris els ens locals.
4. Atès que el decret 267/1990 de 8 d’octubre de regulació de consells
esportius atribueix a aquestes agrupacions esportives entre d’altres funcions
les següents:
 Assessorar els ajuntaments i consells comarcals i també els clubs, les
escoles i altres entitats esportives de la seva demarcació, en l’activitat
esportiva a càrrec seu, i si s’escau, collaborar en la seva execució.
 Collaborar amb les administracions i les entitats titulars per tal d’impulsar
la millor utilització de les installacions esportives de la comarca o àmbit
territorial corresponent.
 Executar les activitats esportives que puguin encomanar els òrgans
esportius de la Generalitat de Catalunya, els ajuntaments i els consells
comarcals i altres entitats públiques o privades competents, d’acord amb els
convenis que puguin establir-se.
Atès que l' esmentat decret preveu en el seu capítol 3, article 20.2 també el
següent:
“Els consells esportius tindran el suport de la Generalitat de Catalunya,
mitjançant la Secretaria General de l’Esport, dels consells comarcals i dels
ajuntaments del seu territori. També podran tenir el suport d’altres entitats,
amb què aquest es pugui establir per conveni, per a la consecució de les
finalitats esportives previstes i l’execució dels programes aprovats o
recomanats pels òrgans esportius de la Generalitat.”
5. Que seguint els principis rectors de la Llei de l'Esport, el Servei d’Esports de
l’Ajuntament de Figueres, té entre d’altres objectius, el de promoure l’esport
en tots els àmbits i fomentar la pràctica de l’activitat física i l’esport com a
hàbit de salut.
6. Atès que el Consell Esportiu de l’Alt Empordà, és una entitat de la comarca
sense ànim de lucre que, entre d’altres funcions i activitats contemplades en
els seus estatuts, pot establir convenis de collaboració amb els
ajuntaments de la comarca per executar les activitats esportives que li
puguin ser encomanades.
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7. Que segons estableix l'art. 3 del decret 267/1990 les funcions dels consells
esportius han d'anar encaminades bàsicament al foment i la promoció de
l'activitat esportiva en edat escolar i amb aquesta finalitat podran, entre
d'altres ,executar les activitats esportives que puguin encomanar els òrgans
esportius de la Generalitat de Catalunya, els ajuntaments i consells
comarcals, i altres entitats públiques o privades competents, d'acord amb
els convenis que puguin establir-se.
8. Atès que els Ajuntaments, els Consells Comarcals i els Consells Esportius
tenen atribucions coincidents pel que fa al foment i la promoció de l’esport.
9. Atès que el Consell Esportiu de l’Alt Empordà expressa, mitjançant el
present conveni, la seva voluntat de collaboració amb l’ ajuntament de
Figueres per la planificació, programació, organització i desenvolupament
dins del seu àmbit territorial dels programes i objectius que li proposi
l'ajuntament i atès té suficient estructura i capacitat pel seu
desenvolupament.
Amb aquesta finalitat s’estableix aquest conveni, i per això:
ACORDEN
1. El Consell Esportiu de l'Alt Empordà podrà collaborar amb l'Ajuntament de
Figueres, sempre que així ho requereixi, en la planificació, programació i
desenvolupament dels programes de promoció de l'activitat física i l'esport,
especialment en l'edat escolar: Escoles Esportives, Jocs Escolars, Campanyes
de promoció esportiva, Jornades i /o matinals de promoció esportives, activitats
per infants en època de vacances, cursos i jornades de formació de tècnics
esportius, activitats de lleure esportiu, programes que fomentin la integració
entre els joves figuerencs, patis oberts, etc. i també, d'acord amb les activitats
que estableix la Unió de Consells Esportius de Catalunya (UCEC) en quan a
lleure i esport per a tothom: Organització de competicions i esdeveniments
esportius, programes de salut, activitats físiques per adults i gent gran,
activitats aquàtiques, organització i arbitratges de competicions lúdicoesportives, curses populars,....
2. L'Ajuntament de Figueres aportarà al Consell Esportiu de l'Alt Empordà una
quantitat per a la temporada esportiva/Curs escolar aprovada pel Ple Municipal
de l'Ajuntament de Figueres per tal de collaborar econòmicament amb
aquestes tasques de planificació, programació i desenvolupament de les
activitats.
3. Les activitats organitzades en base a aquest conveni necessitaran en cada
cas l'aprovació i supervisió de l'Ajuntament de Figueres.
4. El Consell Esportiu de l'Alt Empordà podrà també aportar idees i projectes
que el Servei d'Esports de l'Ajuntament de Figueres, haurà d'aprovar i
subvencionar si ho creu convenient.
5. El Consell Esportiu de l'Alt Empordà, d'acord amb allò que preveu el Decret
267/1990 de 8 d'octubre de regulació dels Consells Esportius, podrà establir
convenis amb institucions i altres entitats per millorar el desenvolupament dels
programes d'àmbit local encarregats pel Servei d'Esports de l'Ajuntament de
Figueres sempre i quan comptin sempre amb l'autorització expressa de
l'Ajuntament de Figueres.
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6- Per a l'execució i desenvolupament dels programes expressats pel CEAE en
el projecte d'activitats esportives, l'Ajuntament de Figueres abonarà la quantitat
fixada de la forma següent:
- el 50% del total aprovat pel Ple Municipal per avançat en forma de bestreta
una vegada presentat el programa anual d'activitats i el seu pressupost i
s'hagin aprovat els pressupostos municipals.
- el 25% del total compromès una vegada justificada la bestreta inicial
- el 25% restant una vegada presentada la memòria anual de les activitats i
justificat el 100% de la subvenció atorgada.
7- L'Ajuntament de Figueres i el Consell Esportiu podran realitzar i organitzar
activitats puntuals o extraordinàries per satisfer les necessitats de demanda
que poguessin sorgir en l'àmbit esportiu municipal, previ acord i estudi sobre el
finançament de l'activitat a desenvolupar.
8- El Consell Esportiu farà constar en tota la documentació que generi per a les
activitats motiu d'aquest conveni, la referència que aquesta activitat pertany al
programa esportiu de l'Ajuntament de Figueres.
9- Forma i termini de justificació:
La documentació a presentar serà la següent:
a. Memòria justificativa de l’activitat, signada pel representant legal del Consell
Esportiu, que acrediti que s’han dut a terme les activitats previstes. 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 Consell Esportiu, 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.
El Consell Esportiu 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 2 mesos des de la finalització de les activitats.
10- 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.
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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.
11- Responsabilitats
El present conveni no es podrà considerar 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.
12- Declaració responsable
El Consell Esportiu de l'Alt Empordà 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.
13- 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.
14-. 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.
15- 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 es puguin suscitar entre les parts en el transcurs
d’aquest conveni i que no s'hagin pogut resoldre’s prèviament.
16- La import de la subvenció per a la temporada esportiva setembre 2017setembre 2018, serà de cinquanta mil euros (50.000,00 €) amb càrrec a la
partida del pressupost municipal de referència 17 203 34100 48026 CONVENI
CONSELL ESPORTIU.
17- La vigència d'aquest conveni s'estableix per un any a partir del mes de
setembre de 2017.
I en prova de conformitat, signen ambdues parts, per duplicat exemplar, a
Figueres en la data al començament assenyalats.
Per l’Ajuntament de Figueres
Pel Consell Esportiu
de l’Alt Empordà
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Marta Felip i Torres
Davant meu, la secretaria general
Cristina Pou Molinet”"

Alfons Vila Cuadrado

---- Seguidament, essent les quinze hores i nou minuts, fa ús de la paraula la
Presidència que diu que l'expedient que es tractarà a continuació es refereix 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'l i resoldre'l, 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.
----8. Treball. S'aprova un conveni de col.laboració amb el Consell Comarcal de
l'Alt Empordà per a l'ús de l'aplicació informàtica base de dades comarcal
d'empreses. Després de llegir-lo i debatre'l s'ACORDA, per unanimitat dels
membres presents amb dret a vot, d'aprovar el dictamen següent:
"El tècnic de l’Àrea de Promoció Econòmica Sr. Francesc Riera Boada
ha emès en data 21/07/ 2017 l’informe referència INGE2017000561 on consta:
“En data 22 de març de 2016 es va publicar l'edicte d'aprovació de la
convocatòria del Programa Suport a projectes singulars de desenvolupament
econòmic, en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, núm. 56.
En reunió de data 5 d’abril de 2016 entre representants de les Àrees de
Promoció Econòmica del Consell Comarcal de l’Alt Empordà i de l’Ajuntament
de Figueres, i per tal de seguir les línees de collaboració marcades pel Pla
estratègic en l'àmbit del desenvolupament econòmic local i d'ocupació a l'Alt
Empordà, es va acordar presentar un únic projecte d’abast comarcal. El
projecte seria liderat pel Consell Comarcal amb el suport de l’Ajuntament de
Figueres.
Alhora de decicir el projecte a presentar es va optar per la creació d’una
estructura de prospecció d’empreses comarcal.
En el Pla estratègic, es definia l'estratègia de la comarca i les accions a
desenvolupar en els propers anys. Es van definir una sèrie de línies
estratègiques que apostaven per construir una comarca integrada en la que es
tingués en compte el teixit empresarial.
La prospecció d'empreses és una eina clau per a tenir una diagnosi de la
realitat empresarial de la comarca i poder detectar quines són les seves
necessitats. Actualment, els ens locals més importants de la comarca
participen en els programes del Servei d'Ocupació de Catalunya que s'estan
duent a terme al territori. Una de les accions prioriàries comunes a la majoria
dels projectes és la prospecció d'empreses.
En data 12 d'abril de 2016 la Junta de Govern Local del Consell Comarcal de
l'Alt Empordà va aprovar presentar el projecte “Creació d'una estructura de
prospecció comarcal a la convocatòria anteriorment esmentada”.
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En data 6 de juliol de 2016 la Diputació de Girona va aprovar al Consell
Comarcal de l'Alt Empordà la subvenció per un import de 12.750€ per a la
Creació d'una estructura de prospecció comarcal.
En data 19 de juliol de 2016 la subvenció va ser acceptada per la Junta de
Govern del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.
En data 16 d’agost de 2016 es va procedir a la contractació de l’empresa Spin
Vilanova SL per part del Consell Comarcal de l’Alt Empordà en conformitat amb
el pressupost aportat.
En data 31 d'agost de 2016 es va convocar als tècnics de promoció econòmica
dels ajuntaments que formen part del pla estratègic. Es varen adherir al
projecte els ajuntaments de Castelló d'Empúries, Roses, La Jonquera i
Figueres. Amb la finalitat de disposar d’una base de dades d’empreses
comarcal, es va proposar unificar les diferents bases de dades de les entitats
participants mitjançant el desenvolupament d’una aplicació informàtica.
Aquesta aplicació també hauria de permetre l’actualització de la base de dades.
L'empresa Spin Vilanova SL va desenvolupar l'aplicació i va fer una formació
als tècnics de promoció econòmica de les entitats locals participants durant la
qual es van proposant millores en l'aplicació.
Al finals de desembre de 2016 l'aplicació es dóna per acabada i és operativa
pels tècnics.
Amb l’objecte de regular la collaboració de les entitats participants en el
projecte en relació a l'ús de l'aplicació informàtica base de dades comarcal
d'empreses es preveu la formalització d’un conveni.
En data 28 de març de 2017 el Ple del Consell Comarcal de l’Alt Empordà va
aprovar “Conveni entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de
Figueres per a l’ús de l’aplicació informàtica base de dades comarcals
d’empreses”.
En data 19 d’abril de 2017 el Consell Comarcal de l’Alt Empordà va notificar
per EACAT l’aprovació i va remetre el text de “Conveni entre el Consell
Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Figueres per a l’ús de l’aplicació
informàtica base de dades comarcals d’empreses” a l’Ajuntament de Figueres.
Conclusions
En aquest conveni es detallen únicament les tasques i responsabilitats de
l’Ajuntament. En el conveni no es detallen conceptes de tipus econòmic.
La signatura d’aquest conveni no suposa cap despesa per a l’Ajuntament de
Figueres.
S’informa favorablement per:
-L’aprovació del “Conveni entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i
l’Ajuntament de Figueres per a l’ús de l’aplicació informàtica base de dades
comarcals d’empreses.”
Atès el que disposen la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic, la Llei de la Generalitat de Catalunya 26/2010, de 3 d’agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, el
Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d'Obres, Activitats i
Serveis de les Entitats Locals (ROAS), la Llei 7/1985, de 2 d'abril reguladora de
les bases de règim local i la resta de normativa vigent, la Comissió Informativa

31

proposa a la Junta de Govern Local que, per delegació del Ple de l'Ajuntament,
adopti els acords següents:
1r.- Aprovar el conveni de collaboració entre l’Ajuntament de Figueres i el
Consell Comarcal de l'Alt Empordà següent:
CONVENI DE COLLABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE FIGUERES I EL
CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ PER A L’ÚS DE L’APLICACIÓ
INFORMÀTICA BASE DE DADES COMARCAL D’EMPRESES
REUNITS:
D'una banda, el Consell Comarcal de l'Alt Empordà, amb NIF P6700008C,
representat pel seu president, el senyor Ferran Roquer i Padrosa,
expressament facultat mitjançant acord de Ple de la corporació en data 28 de
març de 2017 i assistit pel secretari, el senyor Francisco Luis Muñoz Cameo.
De l'altra, l'Ajuntament de Figueres, amb NIF P1707200J, representat per la
seva alcaldessa, la senyora Marta Felip i Torres, expressament facultada
mitjançant acord de la sessió plenària extraordinària de la corporació, de data
13 de juny de 2015 i assistida per la secretària, la senyora Cristina Pou Molinet.
Actuen en l'exercici de les competències que respectivament tenen atribuïdes,
per una part pel Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova
el Text Refós de la Llei del'organització comarcal de Catalunya i, per l'altra part,
per la Llei 7/1985, de 7 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i el
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
Ambdues parts es reconeixen mútuament la competència i la capacitat legal
necessària per formalitzar el present Conveni.
MANIFESTEN
I. Antecedents. En data 22 de març de 2016 es va publicar l'edicte d'aprovació
de la convocatòria del Programa Suport a projectes singulars de
desenvolupament econòmic, en el Butlletí Oficial de la Província de Girona,
núm. 56.
En data 12 d'abril de 2016 la Junta de Govern Local del Consell Comarcal de
l'Alt Empordà va aprovar presentar el projecte Creació d'una estructura de
prospecció comarcal a la convocatòria anteriorment esmentada.
En data 6 de juliol de 2016 la Diputació de Girona ha aprovat al Consell
Comarcal de l'Alt Empordà la subvenció per un import de 12.750€ per a la
Creació d'una estructura de prospecció comarcal.
En data 19 de juliol de 2016 la subvenció va ser acceptada per la Junta de
Govern del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.
En data 16 d’agost de 2016 es va procedir a la contractació de l’empresa SPIN
Vilanova SL en conformitat amb el pressupost aportat. La tramitació d’aquest
expedient es va fer a partir d’una contractació menor ja que la seva quantia no
excedeix als 18.000€.
En data 31 d'agost de 2016 es van convocar als tècnics de promoció
econòmica dels ajuntaments que formen part del pla estratègic, finalment,
d'aquests acaben participant del projecte els ajuntaments de Castelló
d'Empúries, Roses, La Jonquera i Figueres.
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Es proposa que les entitats participants en el projecte introdueixin les dades
d'empreses que ells tenen a la base de dades comarcal de prospecció
d'empreses.
L'empresa SPIN Vilanova SL desenvolupa l'aplicació i fa una formació als
tècnics de promoció econòmica durant la qual es van proposant millores en
l'aplicació.
Al finals de desembre de 2016 l'aplicació es dóna per acabada i és operativa
pels tècnics.
II. Motivació. La prospecció d'empreses és una eina clau per a tenir una
diagnosi de la realitat empresarial de la comarca i poder detectar quines són les
seves necessitats. Actualment, els programes del Servei d'Ocupació de
Catalunya que s'estan duent a terme a la comarca, una de les seves accions és
la prospecció d'empreses.
En el pla estratègic en l'àmbit del desenvolupament econòmic local i d'ocupació
a l'Alt Empordà, en el que es definia l'estratègia de la comarca i les accions a
desenvolupar en els propers anys, es van definir una sèrie de línies
estratègiques que apostaven per construir una comarca integrada en la que
es tingués en compte el teixit empresarial.
Des el Consell Comarcal de l'Alt Empordà s'aposta per convertir l'Alt Empordà
en una territori integrat, en què s'aprofita el potencial de desenvolupament
econòmic de tots els recursos i actius de la comarca.
En quan a la necessitat i oportunitat s’informa que amb aquesta base de dades
d'empresa comarcal es podrà optimitzar els recursos destinats a la prospecció
d'empreses, és un mitjà per poder establir collaboracions entre l'àmbit privat i
l'àmbit públic, i serà una eina a partir de la qual es podrà fer una planificació
estratègica eficient donant resposta a les necessitats de les empreses.
En virtut de tot l'exposat, ambdues parts subscriuen el present Conveni, que es
regirà pels següents PACTES
Primer. Objecte
El present Conveni de collaboració entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà
i l'Ajuntament de Figueres té per objecte regular la collaboració de les parts
signatàries en relació a l'ús de l'aplicació informàtica base de dades comarcal
d'empreses.
Les actuacions que es realitzaran amb motiu de l'acord del present Conveni
seran les següents:
- Enviar informació que pugui ser d'interès per a les empreses del seu municipi i
als tècnics de les altres entitats signants.
- Reenviar informació rebuda per part dels tècnics de promoció econòmica
participants en el projecte, en el cas de que es consideri que la informació
pugui ser d'interès per a les empreses del seu municipi.
- Actualitzar, a la base de dades comarcal d'empreses, la informació de les
empreses visitades.
Segon. Obligacions del Consell Comarcal de l'Alt Empordà
Les obligacions del Consell Comarcal de l'Alt Empordà seran les següents:
- Portar a terme les activitats previstes als projecte de prospecció empresarial
de la comarca.
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- Tractar la informació a la que es tingui accés únicament i exclusivament per a
les finalitats directament relacionades a la dinamització econòmica previst al
Pla Estratègic.
- Mantenir absoluta confidencialitat, reserva i estricte secret professional
respecte de la informació i/o dades de caràcter personal, no divulgant,
publicant, difonent o posant-la a disposició de tercers, bé directa o
indirectament, per a finalitats pròpies del Pla o el desenvolupament econòmic i
d’ocupació de l’Ajuntament.
- Fer ús de la plataforma habilitada pel Consell Comarcal segons estableix
“Guia de prospecció empresarial” – adjunta aquest document, garantint que
únicament personal autoritzat accedirà a aquesta plataforma.
- Complir amb l’establert a la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la
Societat de la Informació i Comerç Electrònic en les comunicacions a les
empreses, permetem la baixa gratuïta per no continuant rebre comunicacions
per mitjans electrònics relatius al Programa de Prospecció si així ho desitgen.
- En tant que la base de dades del Consell Comarcal recull informació
d’empresa i dades de contacte dels interlocutors d’empresa, no es realitza
tractament de dades de caràcter personal segons estableix l’article 2 del Reial
Decret 1720/2007, de 21 de desembre.
- Informar el seu personal i collaboradors de les obligacions establertes en el
present document.
- Participar en la la comissió de seguiment per a resoldre els problemes
d'interpretació i compliment que puguin plantejar-se.
Tercer. Obligacions de l'Ajuntament de Figueres
Les obligacions de l'Ajuntament de Figueres seran les següents:
- Portar a terme les activitats previstes als projecte de prospecció empresarial
de la comarca.
- Tractar la informació a la que es tingui accés únicament i exclusivament per a
les finalitats directament relacionades a la dinamització econòmica previst al
Pla Estratègic.
- Mantenir absoluta confidencialitat, reserva i estricte secret professional
respecte de la informació i/o dades de caràcter personal, no divulgant,
publicant, difonent o posant-la a disposició de tercers, bé directa o
indirectament, per a finalitats pròpies del Pla o el desenvolupament econòmic i
d’ocupació de l’Ajuntament.
- Fer ús de la plataforma habilitada pel Consell Comarcal segons estableix
“Guia de prospecció empresarial” – adjunta aquest document, garantint que
únicament personal autoritzat accedirà a aquesta plataforma.
- Complir amb l’establert a la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la
Societat de la Informació i Comerç Electrònic en les comunicacions a les
empreses, permetem la baixa gratuïta per no continuant rebre comunicacions
per mitjans electrònics relatius al Programa de Prospecció si així ho desitgen.
- En tant que la base de dades del Consell Comarcal recull informació
d’empresa i dades de contacte dels interlocutors d’empresa, no es realitza
tractament de dades de caràcter personal segons estableix l’article 2 del Reial
Decret 1720/2007, de 21 de desembre.
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- Informar el seu personal i collaboradors de les obligacions establertes en el
present document.
- Participar en la la comissió de seguiment per a resoldre els problemes
d'interpretació i compliment que puguin plantejar-se.
Quart. Seguiment i control
El seguiment del present Conveni i dels compromisos adquirits per les parts
signants serà exercit per la comissió tècnica, coordinada pel Consell Comarcal
de l'Alt Empordà i formada per un membre de cada entitat participant.
Cinquè. Incompliment del Conveni
L'incompliment dels pactes del present Conveni per qualsevol de les parts
signatàries pot donar lloc a la seva resolució.
La resolució del Conveni i qualsevol litigi o controvèrsia que se susciti requereix
que la part interessada o la que es consideri lesionada formuli una sollicitud en
aquest sentit davant l'altra part.
La desestimació expressa o presumpta d'aquesta sollicitud serà susceptible de
recurs contenciós administratiu.
Sisè. Règim d'acords i solució de controvèrsies
Les parts signants convenen resoldre de manera amistosa els possibles
conflictes o les possibles divergències que poguessin sorgir durant la vigència
del present Conveni, per mitjà de la comissió tècnica, prevista al pacte quart.
No obstant això, quan no sigui possible arribar a cap acord, els jutjats i tribunals
de Girona de l'ordre contenciós-administratiu seran els competents per a dirimir
qualsevol qüestió que pogués sorgir entre les parts signants sobre la
interpretació i/o el compliment dels pactes continguts en el present Conveni,
sotmetent-se aquestes a la seva jurisdicció i competència, renunciant a
qualsevol altre fur que els pogués correspondre.
Setè. Règim de modificació
El present Conveni podrà ser modificat totalment o parcial amb acord unànime
de les parts signants per tal d'assegurar la seva viabilitat o adaptar-lo a les
noves necessitats. Aquestes modificacions hauran de constar per escrit, en
forma de nou conveni o bé, en forma d’addenda de modificació de l’actual.
Vuitè. Extinció
El present Conveni s'extingirà pel compliment de les actuacions que
constitueixen el seu objecte o per incórrer en causa de resolució.
Són causes de resolució:
- Transcurs del termini de vigència sense haver-se acordat pròrroga.
- Acord unànime de les parts.
- Incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d'alguna de
les parts signants.
- Decisió judicial declaratòria de la nullitat del conveni.
Novè. Vigència del Conveni
La vigència del present Conveni s'estendrà des de l'endemà de la data de la
signatura de les parts i tindrà una durada de 3 anys. En qualsevol moment
abans de la finalització del termini fixat, les parts podran acordar pròrrogues
anuals per un període de fins a 4 anys.
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En cas de pròrroga, les parts podran introduir les modificacions no substancials
que considerin oportunes.
Desè. Imatge i comunicació
Les parts signants s'obliguen a introduir en tot el material que s'editi, ja sigui
escrit, gràfic,audiovisual o en altres suports, la referència a la collaboració
establerta en aquest conveni, aixícom els logotips, signes i llegendes que es
considerin oportuns.
Onzè. Responsabilitat enfront tercers
La responsabilitat que es pugui generar enfront de tercers, a conseqüència de
les actuacions derivades del desplegament d'aquest conveni, correspon a l'ens
executor material de les actuacions.
Dotzè. Publicacions i Registre
L’acord i la còpia del Conveni s’han de trametre a la Direcció General
d’Administració Local del Departament de Governació, d'acord amb l'article
309.1 del ROAS.
Les obligacions de publicitat establertes a l'article 14.2 de la Llei 19/2014, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, s’han de fer efectives
per mitjà del Registre de convenis de collaboració i cooperació de la
Generalitat, que s’ha d’integrar en el Portal de Transparència.
I en prova de conformitat amb el contingut del present Conveni, les parts el
signen per duplicat.”
2n.- Autoritzar l'Alcaldia Presidència perquè realitzi els actes i gestions que
calguin per l'execució de l'acord anterior."
---- A continuació, essent les quinze hores i onze 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.
----9. 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:
---- Aportacions i subvencions. S'aprova un conveni de collaboració amb El
Grup IRIS, Associació d'Empordaneses afectades de càncer de mama de
Figueres per la realització de la II Cursa de la Dona de Figueres 2017. 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 Grup IRIS, Associació d'Empordaneses afectades de càncer de mama de
Figueres, representada per la Sra. Lídia Albert Riera, ha presentat la instància
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amb registre d’entrada núm. 18006, de data 21 de juliol de 2017, sollicitant un
conveni de col.laboració amb l’Ajuntament de Figueres per l'organització de la II
Cursa de la Dona 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 2017.203.34100.48025 anomenada
"Cursa de la Dona".
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 El Grup IRIS,
Associació d'Empordaneses afectades de càncer de mama de Figueres, NIF G55169262, per la realització de la II Cursa de la Dona de Figueres i
subvencionar a l'associació amb una aportació de 5.000,00 euros amb càrrec
a l’aplicació pressupostària
número 2017.203.34100.48025 anomenada
"Cursa de la Dona".
L'ajuntament de Figueres també collaborarà amb la part de logística pròpia de
l'ajuntament així com en la recerca i finançament d'altres infraestructures
necessàries pel desenvolupament de la cursa amb un màxim de cinc mil euros
(5.000,00 €) amb càrrec a la partida pressupostària núm. 2017 203 34100
226095 "Esdeveniments Esportius".
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 collaboració entre El Grup IRIS, Associació
d'Empordaneses afectades de càncer de mama de Figueres, NIF G-55169262,
i l’Ajuntament de Figueres per la realització de la II Cursa de la Dona de
Figueres 2017, segons el text que es transcriu literalment com l’annex dels
presents acords.
Segon.- Atorgar al Grup IRIS, Associació d'Empordaneses afectades de càncer
de mama de Figueres, NIF G-55169262, un ajut de cinc mil Euros (5.000,00 €)
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amb càrrec a la partida 17.203.34100.48025 "Cursa de la Dona" en concepte
de collaboració per la II Cursa de la Dona de Figueres 2017.
Pel que fa a la forma de pagament s’estableix una bestreta d’un 50% de la
quantitat atorgada (2.500,00 €) en el moment de la signatura del conveni
regulador de la subvenció; el 30% de l'import (1.500,00 €) prèvia justificació del
pagament inicial, i el 20% restant (1.000,00 €) 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.- Autoritzar la despesa per un import màxim de de cinc mil euros
(5.000,00 €) amb càrrec a la partida pressupostària núm. 2017 203 34100
226095 "Esdeveniments Esportius" en concepte de collaboració amb la part de
logística pròpia de l'ajuntament (personal, arcs de sortida i arribada, tanques,
taules, cadires, tarimes, impressions inscripcions i cartells, cinta de marcatge,
etc. així com en la recerca i finançament d'altres infraestructures necessàries
pel desenvolupament de la cursa com equips de so, sanitaris, ambulàncies,
trofeus, avituallaments, etc.
Quart.- Notificar la present resolució a l’interessat.
Cinqué.- 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 IRIS DE FIGUERES PER ATORGAR UNA SUBVENCIÓ
DIRECTA PER L'ORGANITZACIÓ DE LA CURSA DE LA DONA DE
FIGUERES DE FIGUERES 2017
Figueres, ...... de juliol de 2017
REUNITS
D’una part, l’Illustríssima 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, Lídia Albert Riera, en representació de l' ASSOCIACIÓ IRIS de
Figueres, amb NIF núm. G-55169262, amb domicili a Figueres, carrer Pi i
Margall 5.
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.
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II. Que l' ASSOCIACIÓ IRIS de Figueres es va constituir amb la finalitat de
collaborar en la lluita, prevenció, investigació i en donar suport a les famílies
afectades de càncer de mama organitzant diverses activitats informatives i per
recaptar recursos per a la investigació en la lluita contra la malaltia.
III. Que la CURSA DE LA DONA és una d'aquestes activitats i que tant bona
acceptació va tenir en la primera edició amb la participació de més de tres mil
persones.
IV. Que l' ASSOCIACIÓ IRIS de Figueres ha sollicitat una subvenció a
l’Ajuntament de Figueres per tal de finançar el projecte d'organització de la II
CURSA DE LA DONA DE FIGUERES.
V. 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 "CURSA DE LA
DONA".
VI. 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.
VII. 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.
VIII. Així doncs, de conformitat amb allò establert a les citades disposicions i
per tal de concretar la collaboració de l’Ajuntament de Figueres amb
l'organització de la II CURSA DE LA DONA 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 collaboració entre
l'Ajuntament de Figueres i l' ASSOCIACIÓ IRIS de Figueres per a l'organització
de la CURSA DE LA DONA 2017, d'acord amb el projecte presentat.
Segon. Compromisos de l' ASSOCIACIÓ IRIS de Figueres
- L’ ASSOCIACIÓ IRIS de Figueres es compromet a assumir directament 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 CURSA DE LA DONA
DE FIGUERES representi dignament la nostra ciutat i que es pugui
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desenvolupar com una de les curses solidàries més representatives de la
nostra comarca o província.
- 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.
- Esmentar la collaboració de l'Ajuntament de Figueres en qualsevol acte de
difusió de la CURSA DE LA DONA DE FIGUERES 2017.
- Presentar la documentació justificativa que s'estableix en el pacte .
Tercer. Compromisos de l’Ajuntament de Figueres
Collaborar amb l' ASSOCIACIÓ IRIS de Figueres en matèria de tramitacions,
autoritzacions, infraestructura i logístiques necessàries pera la celebració
de la II CURSA DE LA DONA de Figueres i subvencionar a l' ASSOCIACIÓ
IRIS de Figueres amb una aportació econòmica amb càrrec a l’aplicació
pressupostària número 2017 203 34100 48025 "CURSA DE LA DONA".
L'Ajuntament de Figueres també collaborarà amb la part de logística pròpia de
l'ajuntament (personal, arcs de sortida i arribada, tanques, taules, cadires,
tarimes, impressions inscripcions i cartells, cinta de marcatge, etc. així com en
la recerca i finançament
d'altres infraestructures necessàries pel
desenvolupament de la cursa com equips de so, sanitaris, ambulàncies,
trofeus, avituallaments, etc. amb un màxim de cinc mil euros (5.000,00 €) amb
càrrec a la partida pressupostària núm.
2017 203
34100 226095
"ESDEVENIMENTS ESPORTIUS".
Quart. Quantia de la subvenció directa i forma de pagament.
Que l'aportació econòmica de l'ajuntament de Figueres en quan a la subvenció
directa es concreta en la quantitat de 5.000,00 € .
Pel que fa al pagament de la subvenció es pagarà un 50% de la quantitat
atorgada (2.500,00 €) en el moment de la signatura del conveni regulador de la
subvenció, el 30% de l'import (1.500,00 €) prèvia justificació del pagament
inicial, i el 20% restant (1.000,00 €) una vegada s’hagi presentat el compte
justificatiu, d’acord amb allò establert al pacte sisè.
D’acord amb el pressupost presentat per l' ASSOCIACIÓ IRIS de Figueres
(40.000 euros) l'aportació de l'ajuntament correspon al 25% de l’activitat.
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.
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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 màxim de 3 mesos des de la finalització de la II CURSA DE LA DONA
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 IRIS 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
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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
Per l' ASSOCIACIÓ IRIS
L’alcaldessa presidenta
de Figueres
La presidenta
Marta Felip Torres
Lídia Albert Riera”"
---- Aportacions i subvencions. S'aprova un conveni amb Comerç Figueres
Associació relatiu a les subvencions a atorgar a favor de l’esmentada
Associació per a l’any 2017. Després de llegir-la i debatre-la s’ACORDA, per
unanimitat dels membres presents amb dret a vot, d’aprovar la proposta
següent:
"El cap de l'Àrea de Promoció Econòmica ha emès un informe relatiu al
conveni amb Comerç Figueres Associació per a l'any 2017 on consta:
“El comerç és el principal sector econòmic de la ciutat i per tant és important
que l’Ajuntament de Figueres el promogui. Alhora, dins de l’estratègia de l’Àrea
de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Figueres un dels objectius
fonaments és promoure el mix cultural, comercial, gastronòmic i turístic com a
eix de desenvolupament de la ciutat.
Un dels instruments fonamentals per a la promoció i dinamització del comerç
són les associacions de comerciants, que impulsen i implementen accions de
promoció i d’enfortiment del comerç que es concreten en Plans de Dinamització
Comercial. En aquesta línia l’Ajuntament de Figueres collabora des de fa anys
amb Comerç Figueres Associació.
FETS
Donada l’actual conjuntura econòmica i la importància del sector comercial en
termes d’ocupació, es considera necessari continuar mantenint i enfortint
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durant aquest any 2017 la collaboració amb Comerç Figueres Associació
especialment en les línies següents:
- Aportació de 50.000 euros per a que Comerç Figueres Associació dugui a
terme les accions incloses dins del seu Pla de Dinamització del Comerç.
Aquests 50.000 euros serien a càrrec de la partida 2017 401 43000 48000
Comerç Figueres Associació. L’aportació de l’Ajuntament de Figueres
representarà com a màxim el 33% del finançament del Pla de Dinamització.
Comerç Figueres Associació podrà presentar una justificació parcial del 50% de
les despeses totals amb data límit 30 de setembre de 2017. La justificacio final
l'haurà de presentar abans del dia 30 de novembre de 2017
- Aportació de 25.000 euros per accions de promoció comercial que s’acordin
entre ambdues parts. Aquesta quantitat no es tindrà en compte a l'hora de
calcular el límit del 33% sobre el Pla de Dinamització. Aquestes accions
estaran englobades dins dels àmbits següents:
 Accions de publicitat: tanques exteriors, autobusos, vídeo per als cinemes,
altres.
 Formació en comerç
 Campanyes: Comerç Fashion Day, Dalírium, Tapes i vi, altres.
Entre les despeses justificades no s’hi podran incloure les aportacions de
Comerç Figueres Associació a esdeveniments ja subvencionats per
l’Ajuntament de Figueres.
Aquests 25.000 euros serien a càrrec de la partida. 2017 401 43000 48000
Comerç Figueres Associació.
Comerç Figueres Associació es compromet a:
- Crear un Pla de Dinamització per la ciutat de Figueres, aquest pla de
dinamització ha de definir com es portarà a terme aquesta dinamització,
especificant com es realitzarà tant la dinamització comercial de la ciutat com la
seva promoció.
- Collaborar amb l’Ajuntament de Figueres en totes les accions addicionals de
promoció comercial no incloses en el pla dinamitzador que s’acordin entre
ambdues parts.
- Dins les accions previstes, Comerç Figueres Associació, prioritzarà les
accions promocionals vinculades amb la gastronomia de la ciutat, altres
accions promocionals (FiraRambla, nits comerç, etc.) i les accions
encaminades a captar nous operadors comercials per a la ciutat.
- Organitzar el sorteig de la campanya "Barris Antics, Molt per descobrir, molt
per oferir".
- Presentar una justificació de les despeses totals del Pla de Dinamització
- Consultar a l'àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Figueres en
l'elaboració del Pla de Dinamització.
- A justificar abans del dia 30 de novembre de 2017 les despeses realitzades
en l’any en curs, en relació al Pla de Dinamització.”
Atès el que disposen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, el seu Reglament aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de
juliol, i la resta de normativa vigent, l'Alcaldessa presidenta proposa a la Junta
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de Govern Local que, per delegació de l'Alcaldia-Presidència, adopti els acords
següents:
1r.- Aprovar el conveni entre l’Ajuntament i Comerç Figueres Associació relatiu
a les subvencions a atorgar a favor de l’esmentada Associació per a l’any 2017
amb càrrec a la partida 17 401 43000 48000 COMERÇ FIGUERES
ASSOCIACIÓ, i que és el següent:
CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE FIGUERES I COMERÇ FIGUERES
ASSOCIACIÓ PER A L'ANY 2017.
REUNITS:
D’una banda la Sra. Marta Felip Torres, en la seva qualitat d’alcaldessa de
Figueres, amb seu a la Plaça de l’Ajuntament, 12, de la mateixa ciutat.
D’una altra, el Sr. Lluís de Anguera Marín, president de Comerç Figueres
Associació, amb seu a la Plaça del Sol s/n, de la mateixa ciutat.
Ambdues parts, en la representació que ostenten, es reconeixen mútua i
recíprocament la capacitat legal suficient per subscriure el present conveni
MANIFESTEN
I.
Figueres ha d’esdevenir un referent, en base al seu mix cultural,
comercial, gastronòmic i turístic per a la dinamització de l’economia local i per a
la millora de les oportunitats i de la qualitat de vida de la ciutadania, pel que cal
liderar la dinamització de l’activitat turística de la ciutat a partir de la cooperació
públic-privat amb altres sectors econòmics i socials, en especial el comerç,
potenciant la dinamització comercial de la ciutat treballant conjuntament amb
Comerç Figueres i explorant noves vies i oportunitats.
II.
Que les dues entitats representades coincideixen, dins dels objectius
esmentats, en la voluntat de seguir afavorint la dinamització del comerç integrat
en el teixit urbà, en l’àmbit d’actuació de Comerç Figueres Associació i en la
transformació d’aquesta àrea en un centre comercial cívic de lleure al servei
dels ciutadans de Figueres.
III.
Com a instrument bàsic d’actuació, les parts signants consideren com a
preferent i més adequat l’execució del Pla de Dinamització Comercial del centre
urbà de Figueres així com d’altres instruments concrets que per acord de les
parts es puguin consensuar.
IV.
Que el Pla de Dinamització Comercial dissenyat per a la dinamització del
comerç urbà de la ciutat, és fonamental que estigui recolzat per una promoció
adequada de la ciutat.
V.
Que atès la conveniència d’aquesta collaboració, és interès d’ambdues
parts, establir les condicions necessàries per tal de regular-la
En base a les consideracions precedents, a la convergència d´interessos de
foment i suport de la promoció cultural, econòmica, artística, gastronòmica, de
lleure i oci , les parts que intervenen en aquest acte i vista la representació que
exerceixen, acorden subscriure el present document que s´articula d´acord amb
les següents clàusules:
CLAÚSULES:
PRIMERA.- OBJECTE
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L’objecte del present conveni entre l’Ajuntament de Figueres i Comerç Figueres
Associació és establir i definir el marc regulador de la collaboració entre les
parts per dinamitzar la Ciutat.
SEGONA.- FINALITAT
La finalitat del present conveni és fomentar i donar suport a la dinamització de
la ciutat de Figueres en el període 2017. Aquesta dinamització comercial de la
ciutat s’entén en el seu sentit més ampli: des de la dinamització comercial de la
ciutat fins a la seva promoció.
TERCERA.- COMPROMISOS DE Comerç Figueres Associació
Comerç Figueres Associació es compromet a:
- Crear un Pla de Dinamització per la ciutat de Figueres, aquest pla de
dinamització ha de definir com es portarà a terme aquesta dinamització,
especificant com es realitzarà tant la dinamització comercial de la ciutat com la
seva promoció.
- Collaborar amb l’Ajuntament de Figueres en totes les accions addicionals de
promoció comercial no incloses en el pla dinamitzador que s’acordin entre
ambdues parts.
- Dins les accions previstes, Comerç Figueres Associació, prioritzarà les
accions promocionals vinculades amb la gastronomia de la ciutat, altres
accions promocionals (FiraRambla, nits de comerç, etc.) i les accions
encaminades a captar nous operadors comercials per a la ciutat.
- Organitzar el sorteig de la campanya "Barris Antics, Molt per descobrir, molt
per oferir".
- Presentar una justificació de les despeses totals del Pla de Dinamització
- Consultar a l'àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Figueres en
l'elaboració del Pla de Dinamització.
- A justificar abans del dia 30 de novembre de 2017 les despeses realitzades
en l’any en curs, en relació al Pla de Dinamització.
QUARTA.- COMPROMISOS DE L’AJUNTAMENT DE FIGUERES:
L’Ajuntament de Figueres es compromet a collaborar amb el Pla de
Dinamització de la ciutat i a aportar a Comerç Figueres Associació la quantitat
de 50.000 euros durant el període 2017, per tal que Comerç Figueres
Associació pugui dur a terme les accions previstes en el seu Pla de
Dinamització.
L’aportació de l’Ajuntament de Figueres representarà com a màxim el 33% del
finançament del Pla de Dinamització.
A permetre que Comerç Figueres Associació presenti una justificació parcial del
50% de les despeses totals amb data límit 30 de setembre de 2017.
Així mateix l’Ajuntament farà aportacions de fins a 25.000 euros addicionals per
a accions de promoció comercial que s’acordin entre ambdues parts. Aquesta
quantitat no es tindrà en compte a l'hora de calcular el límit del 33% sobre el
Pla de Dinamització.
Aquestes accions estaran englobades dins dels àmbits següents:
- Accions de publicitat: tanques exteriors, autobusos, vídeo per als cinemes,
altres.
- Formació en comerç
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- Campanyes: Comerç Fashion Day, Dalírium, Tapes i vi, altres.
Entre les despeses justificades no s’hi podran incloure les aportacions de
Comerç Figueres Associació a esdeveniments ja subvencionats per
l’Ajuntament de Figueres.
Aquestes aportacions de 75.000 euros serien a càrrec de la partida 17 401
43000 48000 COMERÇ FIGUERES ASSOCIACIÓ.
CINQUENA.- CONDICIONS DEL CONVENI
5.1) Acceptació de les clàusules
Comerç Figueres Associació accepta incondicionalment les clàusules d'aquest
conveni, formulant DECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT (Veure Annex I
adjunt al final del Conveni) que reuneix totes i cadascuna de les condicions
exigides a l´article 13 de la llei 38/2003 de 17 de novembre General de
Subvencions.
Si s'observessin defectes materials en la documentació presentada, o si
manqués algun document es donarà un termini de quinze dies per esmenar la
documentació necessària.
La execució del conveni es realitzarà a risc i ventura de Comerç Figueres
Associació i aquesta no tindrà dret a indemnització per causa de pèrdues o
perjudicis produïts amb motiu d'aquest conveni.
5.2) Prerrogatives de l'Ajuntament.
L'Ajuntament d'acord amb la legislació vigent pot exercitar els següents
prerrogatives:
 Interpretar i resoldre unilateralment els dubtes que ofereixi el contingut i
compliment del conveni
 Coordinar-se amb Comerç Figueres Associació mitjançant les figures dels
tècnics del Servei pel compliment d’ambdues parts dels compromisos contrets
mitjançant el present document
 Modificar, per raons d'interès públic i atenent a la fi pròpia del conveni, el
conveni celebrat i acordar la seva resolució dins dels límits establerts per la llei.
una variant del poder de modificació és la facultat de suspensió del conveni,
sempre que siguin les circumstàncies legalment previngudes i s'indemnitzi a
Comerç Figueres Associació per als danys i perjudicis soferts.
 Anullar el conveni en els supòsits legalment establerts i d'acord amb el
procediment establert, previ audiència de Comerç Figueres Associació.
SISENA.- EXTINCIÓ DEL CONVENI
El conveni s’extingirà per compliment del conveniat o per resolució expressa
6.1). El conveni s’entén complert:
 Quan el conveniant hagi realitzat, d’acord amb els termes del conveni i les
indicacions de l´Ajuntament la totalitat del conveniat
 Quan hagi transcorregut el termini del conveni
6.2). Resolució Del Conveni
Són causes de resolució del Conveni:
 Per mutu acord de les parts
 Per l’impossibilitat d’aconseguir l’objecte o la finalitat prevista en aquest
conveni
 Les reiterades deficiències en la execució de les prestacions de serveis
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 L'incorrecte manteniment d'installacions, equips o aparells.
 La suspensió del servei per raons d'interès públic.
6.3). Seguiment i compliment de l'objecte del conveni
El seguiment i compliment de l’objecte del conveni el realitzarà el Cap de
l’Àrea de promoció econòmica del Ajuntament de Figueres.
SETENA.- FINANÇAMENT DEL CONVENI.
L’Ajuntament de Figueres abonarà l’aportació de 50.000 € amb els següents
terminis:
Màxim d'un 50 % un cop s'hagi fet i validat la justificació amb data 30 de
setembre de 2017
La resta un cop un cop s'hagi fet i validat la justificació de la resta dels 25.000
euros no justificats amb data 30 de setembre de 2017
Els 25.000 euros s'abonaran un cop s'hagin fet i validat les corresponents
justificacions.
Es consideren despeses subvencionables, aquelles que de manera indubtable
responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada, d’acord amb allò que
estableixen les bases d’execució del pressupost vigent o acord de concessió,
siguin estrictament necessàries i es realitzin en el termini establert. En cap cas
el cost de l’adquisició de les despeses subvencionades pot ser superior al valor
de mercat.
No seran subvencionables les despeses com els interessos deutors dels
comptes bancaris, els interessos, recàrrecs i sancions administratius, els
impostos indirectes si aquest són recuperables, ni les despeses destinades a
inversions, llevat que així s’estableixi en les respectives bases d’execució del
pressupost.
Les despeses s’han de justificar mitjançant factures, nomines i altres
documents de valor probatori equivalent amb validesa jurídica en el tràfic
mercantil o amb eficàcia administrativa i segons la modalitat de justificació
prevista per a cada subvenció, en fotocopia i llistat.
VUITENA.- NATURALESA I RÈGIM JURÍDIC DEL CONVENI. ORDRE
JURISDICCIONAL COMPETENT.
El present conveni te caràcter administratiu i les determinacions establertes en
les seves clàusules constitueixen la norma vinculant i declarativa dels drets i
obligacions de l´Ajuntament i de Comerç Figueres Associació i, com a tal, les
qüestions litigioses que puguin sorgir entre l´Ajuntament i Comerç Figueres
Associació, pel que fa a la interpretació, modificació, resolució i efectes del
conveni, seran resoltes per l'Ajuntament, els seus acords posaran fi a la via
administrativa i contra els mateixos hi haurà lloc a recurs contenciosadministratiu, conforme al que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol
Reguladora de la jurisdicció contenciosa-administrativa.
En tot el no previst en aquest conveni serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions, el seu Reglament aprovat per Reial Decret
887/2006, de 21 de juliol, i la resta de normativa vigent.
NOVENA.-PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL.
Les parts fan constar, de manera expressa, que s’abstindran de fer cap mena
de tractament de les dades personals de què disposin com a conseqüència de
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l’aplicació d’aquest conveni. De la mateixa manera, es comprometen a no cedir
a tercers les dades esmentades, o els arxius que les contenen, així com a
guardar-les amb estricta confidencialitat, d’acord amb la Llei orgànica 15/1999,
de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i el Reglament
de desenvolupament de la LOPD, aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de
desembre.
DESENA.- PUBLICITAT
Atès la entrada en vigor de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, les parts d’aquest
conveni s’obliguen a realitzar una publicitat activa, basada en la publicació, de
manera periòdica i actualitzada, de la informació, el coneixement de la qual,
sigui rellevant per garantir la transparència de la seva activitat relacionada amb
el funcionament i el control de l’actuació pública.
S’ha de fer publicitat del conveni signat amb menció de:
les parts signants, el seu objecte, el termini de durada, les modificacions fetes,
els obligats a la realització de les prestacions i, si s’escau, les obligacions
econòmiques convingudes.
ONZENA.- VIGÈNCIA.
La vigència del present conveni s’estén des del moment de la signatura del
conveni fins al 31 de desembre de 2017,
I perquè així consti, signen el present conveni a la ciutat de Figueres el ........
de .......... de 2017.
ANNEX I
DECLARACIÓ RESPONSABLE
ANY.................
Sr./Sra.
......................................................................................................................
veí/ïna de ......................................................................................
amb
domicili al C / ............ .........................................................................................
núm................Pis...................Pta................,
proveït
de
DNI
núm.
..................................actuant
en
nom
i
Representació
de
(/
Pròpia).................................................
.................................................................................................amb domicili social
al
C/
.......................................................................de..................................................
CP.................., NIF ...............................................que el seu objecte és:
...............................................................................................................................
......
segons acredito mitjançant, entre altres, amb còpia del NIF que s’adjunta.
DECLARA sota la seva responsabilitat:
1. Que l’entitat a la qual representa reuneix els requisits per a ser beneficiari/ària
previstos en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 18 de novembre, general de
subvencions, i que són els següents:
a) No haver estat condemnada mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua
de la possibilitat d’obtenir subvencions o ajut públics.
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b) No haver sollicitat la declaració de concurs, haver estat declarada insolvent
en qualsevol procediment, haver-se declarat en concurs, estar subjecta a
intervenció judicial o haver estat inhabilitada d’acord a la Llei Concursal sense
que hagi finalitzat el període d’inhabilitació fixat a la sentència de qualificació del
concurs.
c) No haver donat lloc, per causa de que haguessin estat declarades culpables,
a la resolució ferma de qualsevol contracte celebrat amb l’Administració.
d) No trobar-se la persona física, els/les administradors/ores de les societats
mercantils o aquells que tinguin la representació legal d’altres persones
jurídiques, en algun dels supòsits de la Llei 12/1995, d’11 de maig,
d’Incompatibilitats dels Membres del Govern de la Nació i dels Alts Càrrecs de
l’Administració General de l’Estat, de la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Publiques, o
tractar-se de qualsevol dels càrrecs electes regulats a la Llei Orgànica 5/1985,
de 19 de juny, del Règim Electoral General, en els termes establerts a la mateixa
o a la normativa autonòmica que reguli aquestes matèries.
e) Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o davant la
Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, en la forma que es
determini reglamentàriament.
f) No tenir la residència fiscal en un país o territori qualificat reglamentàriament
com a paradís fiscal.
g) Trobar-se al corrent del pagament d’obligacions per reintegrament.
h) No haver estat sancionada mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la
possibilitat d’obtenir subvencions segons aquesta llei o la Llei General Tributària.
i) Si es tracta d’una de les agrupacions previstes a l’article 11.3 Llei 38/2003,
General de Subvencions (entitats sense personalitat jurídica), trobar-se els seus
membres en cap dels supòsits relacionats a les lletres a) a h).
j) Si es tracta d’una associació, no trobar-se sotmesa en les causes de prohibició
previstes als apartats 5 i 6 de l’article 4 de la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de
març, reguladora del Dret d’Associació.
k) Si es tracta d’una associació, que no s’ha suspès el procediment administratiu
d’inscripció per trobar-se indicis racionals d’illicitud penal, en aplicació del
disposat en l’article 30.4 de la Llei Orgànica 1/2002, en tant no recaigui resolució
ferma, en virtut de la qual pugui practicar-se la inscripció en el corresponent
registre.
2. Que es compromet a executar el projecte o activitat, així com la resta de
condicions de la subvenció.
3. Que es compromet a sotmetre’s a les actuacions de comprovació a efectuar
per l’òrgan concedent .
4. Que es compromet a comunicar a l’Ajuntament en el moment de la justificació
de la subvenció atorgada en el marc d’aquest conveni l’obtenció si s’escau
d’altres subvencions per la mateixa activitat.
Així mateix manifesta :
A) Que per justificar l’anterior declaració, presentarà tots els documents que se
li requereixen, tal com preveu la normativa que li és d’aplicació.
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B) Que executarà l’objecte del conveni amb estricte compliment de les
instruccions que li doni el cap del departament que tingui encomanat el control i
la supervisió”.
2n.- Autoritzar l'Alcaldia Presidènica perquè realitzi els actes i gestions que
calguin perquè s'executin els acords anteriors."
----10. 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
i quinze minuts, de la qual cosa dono fe.
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