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

Núm.34

Acta de la sessió ordinària del dia 2 d'octubre de 2017
---- A la Casa de la Vila de la ciutat de Figueres, el dia 2 d'octubre de 2017,
sota la Presidència de l’alcaldessa Marta Felip Torres, es reuneixen els
membres de la Junta de Govern Local: 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.
No assisteix el regidor membre de la Junta de Govern Local Francesc
Cruanyes Zafra.
A les catorze hores i quinze minuts, la Presidència declara oberta la
sessió.
----1. S'aprova sense rectificacions l'acta de la sessió anterior, ordinària del dia
25 de setembre de 2017, repartida amb la convocatòria.
----2. Obres-llicències. Es concedeix als senyors Angel Malla Soler i Maria
Costa Gou una llicència de primera utilització i ocupació parcial del local en
planta baixa de l'edifici del carrer Sant Francesc de Paula, 8. Després de llegirla i debatre-la s’ACORDA, per unanimitat dels membres presents amb dret a
vot, d’aprovar la proposta següent:
"En data 16 de setembre de 2016 i número de registre d’entrada
E2016018699, els senyors Angel Malla Soler i Maria Costa Gou, sol.licita la
llicència de primera utilització i ocupació parcial del local comercial en planta
baixa al carrer Sant Francesc de Paula 8, construït a l’empara de la llicència
d’obra major número OBMA2013000030.
En data 21 de setembre de 2017, l’arquitecte tècnic municipal emet l’informe
següent:
"Antecedents.
En data 2 de desembre de 2013 la Junta de Govern Local acorda concedir als
senyors Àngel Malla Soler, Maria Costa Gou i Anna Malla Costa llicència
municipal d'obres per a la construcció d'un habitatge unifamiliar i local al carrer
Sant Francesc de Paula, número 8, expedient número 037/2013.
En data 16 de setembre de 2016 (registre d'entrada E2016018699) la senyora
Maria Costa Gou sollicita la llicència de primera utilització i ocupació parcial de
l'edifici del carrer Sant Francesc de Paula, número 8, en concret del local
comercial en planta baixa.
Analitzada la documentació presentada, s’informa als interessats que s’han
introduït canvis en relació al projecte que va obtenir llicència, expedient número
037/2013, canvis que no permeten l’existència de dues entitats independents a
l’immoble.
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En data 24 d'octubre de 2016 (registre d'entrada E2016021484) la senyora Maria
Costa Gou presenta la comunicació d'obres que no s'ajusten al projecte
autoritzat i que no comporten una alteració substancial del projecte autoritzat, de
l'immoble situat al carrer Sant Francesc de Paula, número 8.
En data 7 de novembre de 2016 s’informa als interessats que cal prendre les
mesures oportunes per garantir als usuaris del local comercial de planta baixa
l’accés als elements comuns de l’immoble a la coberta de l’edifici.
En data 10 de juliol de 2017 (registre d'entrada E2017016957) el senyor Àngel
Malla Soler Gou presenta la comunicació d'obres que no s'ajusten al projecte
autoritzat i que no comporten una alteració substancial del projecte autoritzat, de
l'immoble situat al carrer Sant Francesc de Paula, número 8. En data 2 d’agost
de 2017 l’arquitecte director de les obres completa per correu electrònic la
documentació presentada pels interessats.
Fets.
En data 16 d’agost de 2017 s’emet Decret d’Alcaldia per entendre comunicades
les obres que no s’ajusten al projecte autoritzat a l’immoble del carrer Sant
Francesc de Paula, número 8.
Informe.
Analitzada la documentació presentada pels interessats i realitzada inspecció
ocular a l'immoble del carrer Sant Francesc de Paula, número 8 en data 30
d'agost de 2017 es constata en relació al local comercial en planta baixa que:
- Les obres han estat executades íntegrament de conformitat amb el projecte
autoritzat i els canvis no substancials comunicats.
- L’estat d’execució de les obres autoritzades permet la seva utilització i
ocupació amb independència de la part de l’edifici no acabada.
- La seva utilització i ocupació i l’acabament de les obres no s’interfereixen
mútuament de manera greu.
- S'han executat la totalitat de les façanes i envolvents exteriors de l'immoble, i
tots els elements comuns que permeten l'accés i el manteniment de la coberta i
de les installacions necessàries per a la utilització de l’espai inferior en
adequades condicions de seguretat i salubritat.
En data 6 de setembre de 2017 el Cap de Servei Xarxes Aigua i Clavegueram
de Fisersa emet informe en relació a les escomeses d'aigua i de clavegueram de
l'immoble del carrer Sant Francesc de Paula, número 8, en el qual consta que no
s'observen anomalies.
Conclusions.
Procedeix informar favorablement la concessió de la llicència de primera
utilització i ocupació parcial de l'edifici del carrer Sant Francesc de Paula,
número 8, en concret del local comercial en planta baixa, expedient número
037/2013.(OBMA2013000030)."
Això és tot el que el sotasignat pot informar segons el seus coneixements, que
sotmet a raonament tècnic més ben fonamentat, als informes dels serveis
jurídics i al millor criteri de la Corporació.
Consta a l'expedient de referència que la data de finalització de les obres és la
de 23 de març de 2016 (certificat de finalització de les obres aportat per la
direcció facultativa d’aquestes).
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Atès l’anterior exposat, i el que disposa l’article 187 del Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d'agost, modificat per l'article 22.2 de la Llei 16/2015, de 21 de
juliol, de simplificació administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels
governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, i l'article 43 del
Decret 64/2014, de de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre
protecció de la legalitat urbanística i la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, s’emet la
proposta de resolució següent:
Primer Concedir als senyors Angel Malla Soler i Maria Costa Gou, la llicència
sol.licitada de primera utilització i ocupació parcial del local en planta baixa de
l'edifici del carrer Sant Francesc de Paula 8, construït a l’empara de la/les
llicència/es d’obra major número OBMA2013000030.
Segon.- Notificar la present resolució als interessats."
----3. Obres-llicències. S'accepta la renúncia de l'entitat Eskrisco SL a la
llicència d'obres concedida, expedient número 134/07. 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 data 24 de setembre de 2007, va concedir
llicència d'obres (expedient núm. 134/07) a l'entitat Eskrisco SL, representada
per la senyroa Maria Dolors Ventura Santasuana, per enderrocar l'edificació
situada al carrer Oliva 55-57-59, amb les condicions assenyalades en l'acord
esmentat.
En data 10 de juliol de 2017 i número de registre d'entrada E2017016992,
l'entitat Eskrisco SL, representada per la senyora Maria Dolors Ventura
Santasuana, presenta escrit de renúncia a la llicència expedient número
134/07, ja que no s'executaran les obres esmentades.
A l'expedient hi consta l'informe de l'aparellador municipal segons el qual les
obres esmentades no s'han iniciat.
En haver-se concedit la llicència d'obres expedient 134/07 les taxes exigibles
per atorgament de llicència urbanística ja s'han acreditat i, per tant, s'han de
satisfer amb independència que les obres esmentades no s'executin, la qual
cosa comporta que l'impost sobre construccions, instal.lacions i obres sigui
inexigible, ja que aquest impost s'acredita en el moment d'iniciar-se les obres.
Atès el que disposen els articles 21 i 94 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, i les
ordenances fiscals, l'alcaldessa presidenta proposa a la Junta de Govern Local
que, per delegació de l'Alcaldia-Presidència, adopti els acords següents:
Primer.- Acceptar la renúncia de l'entitat Eskrisco SL, representada per la
senyora Maria Dolors Ventura Santasuana, a la llicència d'obres concedida,
expedient número 134/07, més amunt esmentada les quals no s'han realitzat, si
bé en haver-se atorgat la llicència corresponent les taxes exigibles per
atorgament de llicència urbanística s'han acreditat i per tant s'han de satisfer.
Segon.- Notificar aquest acord a l'interessat, a l'inspector de tributs i al cap de
disciplina urbanística."
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----4. Aportacions i subvencions. S'aprova un conveni amb la Fundació Museu
del Joguet de Catalunya/Figueres regulador de la concessió d’una subvenció
directa pel sosteniment de l’entitat i l’execució de la seva programació
d’activitats 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:
"Es proposa l’aprovació d’un conveni entre l’Ajuntament de Figueres i la
Fundació Museu del Joguet de Catalunya/Figueres regulador de la concessió
d’una subvenció directa per a l’any 2017.
La Fundació Museu del Joguet de Catalunya/Figueres es va constituir el 19 de
desembre de 1997 i està inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de
Catalunya amb el número 1.193, com a fundació benèfica de tipus cultural, amb
personalitat jurídica pròpia i plena capacitat jurídica i d’obrar, segons consta als
seus Estatuts.
En el Registre de Museus del Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya el Museu del Joguet de Catalunya/Figueres consta com a museu
registrat amb el número 55.
El patronat de la Fundació el formen entre altres, com a patrons fundacionals
vitalicis el Director territorial de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el
president de la Diputació de Girona, el president del Consell Comarcal de l’Alt
Empordà, l’Alcalde de l’Ajuntament de Figueres i el regidor de cultura de
l’Ajuntament de Figueres.
El Ple de l’Ajuntament de Figueres en sessió de data 1 de desembre de 2005
va aprovar un conveni de collaboració am bla Fundació Museu del Joguet de
Catalunya/Figueres que expirava el 31 de desembre de 2016.
L’objecte del conveni proposat és establir els termes de la collaboració entre
l’Ajuntament de Figueres i la Fundació Museu del Joguet de
Catalunya/Figueres pel sosteniment i el desenvolupament del programa
d’activitats del MJC/ durant aquest 2017 d’acord amb el projecte cultural 2017
presentat per l’entitat.
Es proposa l’aprovació d’un conveni regulador de la concessió d’una subvenció
directa de 171.000,00 euros a Fundació Museu del Joguet de
Catalunya/Figueres pel sosteniment de l’entitat i l’execució de la seva
programació d’activitats.D’acord amb el projecte cultural pel 2017 i el
pressupost presentat (384.00,00 euros) la subvenció que s’atorga correspon al
44,5% de l’activitat subvencionada.
Dins de l’objecte subvencionat s’inclouen les despeses de subministrament
elèctric, d’aigua, de telèfon i neteja i del manteniment de les installacions
elèctriques, d’aire condicionat, de la installació de telefonia, de la porta
automàtica, dels equips d’extintors, dels sistemes d’alarmes, circuit tancat de
televisió, així com qualsevol altra installació pròpia de l’edifici.
La despesa es realitzarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 17201 33303
4800 Museu del Joguet de Catalunya (150.000,00 euros) i 17201 33303 4801
Museu del Joguet de Catalunya consums (21.000,00 euros), amb crèdit
adequat i suficient per a assumir el compromís derivat del conveni que es
proposa.
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Pel que fa a la forma de pagament de la subvenció, s’estableix una bestreta del
75%, cent vint-i-vuit mil dos-cents cinquanta Euros (128.250,00 Euros) a la
signatura del conveni i el 25% restant (42.750,00 Euros) prèvia presentació del
compte justificatiu, d’acord amb allò establert a la clàusula sisena (6a) del
conveni.
En l’expedient consten l’informe de la tècnic del servei de cultura i de la tècnic
d’administració general favorables a l’aprovació del referent conveni.
L’alcaldia presidència va aprovar, mitjançant decret de data 30 de juny de 2015
la delegació a la Junta de Govern Local l'atribució relativa a l'aprovació de
convenis reguladors de la concessió de subvencions a favor d'entitats
públiques o privades que realitzin activitats que complementin o supleixin les
competències locals.
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions disposa en el
seu article 22.2 que podran concedir-se de forma directa, amb caràcter
excepcional, aquelles subvencions que estiguin previstes en els Pressupostos
Generals de les Entitats locals, aquelles l’atorgament o quantia de les quals
vingui imposada a l’Administració per una norma de rang legal o aquelles altres
subvencions en què s’acreditin raons d’interès públic, social, econòmic o
humanitari, o altres degudament justificades que dificultin la seva convocatòria
pública.
Pel que fa a la seva concessió l’article 28 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre estableix que els convenis són l’instrument habitual per a canalitzar
les subvencions directes i que en ells s’han d’establir les condicions i
compromisos aplicables de conformitat amb allò disposat a la llei.
És per tot això que l’alcaldessa presidenta proposa a la Junta de Govern Local
que, per delegació de l'Alcaldia Presidència, s'adoptin els acords següents:
Primer.- Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Figueres i la Fundació Museu
del Joguet de Catalunya/Figueres, NIF G17535717, regulador de la concessió
d’una subvenció directa pel sosteniment de l’entitat i l’execució de la seva
programació d’activitats per a l’any 2017, segons el text que es transcriu
literalment com l’annex dels presents acords.
Segon.- Atorgar a la Fundació Museu del Joguet de Catalunya/Figueres, NIF
G17535717, un ajut de cent setanta-un mil Euros (171.000,00 €) , dels quals
cent cinquanta mil euros (150.000,00 €) aniran càrrec a l’aplicació
pressupostària 17201 33303 4800 Museu del Joguet de Catalunya) i vint-i-un
mil euros (21.000,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 17201 33303
4801 Museu del Joguet de Catalunya consums.
Pel que fa a la forma de pagament s’estableix una bestreta d’un 75% de la
quantitat atorgada (128.250,00 €) en el moment de la signatura del conveni
regulador de la subvenció i el 25% restant (42.750,00 €) una vegada s’hagi
presentat el compte justificatiu, d’acord amb allò establert al pacte sisè del
conveni,abans del 30 de gener de 2018.
Tercer.- Notificar els presents acords als interessats.
Quart.- Autoritzar a l’Alcaldia Presidència perquè realitzi tants actes i gestions
com calguin per a l’execució dels acords anteriors.
ANNEX
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“CONVENI DE COLLABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE FIGUERES I
LA FUNDACIÓ MUSEU DEL JOGUET DE CATALUNYA / FIGUERES PER A
L’EXERCICI 2017
Figueres,
de
de 2017
REUNITS
D’una part, l’Illustríssima senyora Marta Felip Torres, amb DNI XXXXXXXX,
alcaldessa de l’Ajuntament de Figueres, NIF P-17070200J, amb domicili a la
Plaça de l’Ajuntament número 12, de Figueres, en exercici de les facultats que
li confereix l’article 53.1.a del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya,
I de l’altra part, el senyor Josep Maria Joan Rosa, DNI XXXXXXXX, que actua
com a president de la Fundació Museu del Joguet de Catalunya / Figueres,
amb NIF G17535717, i amb domicili al carrer de Sant Pere, 1, de Figueres.
Ambdues parts es reconeixen la mútua capacitat d’actuar i a aquest efecte
MANIFESTEN
I. Que la Fundació privada Museu del Joguet de Catalunya/Figueres (Fundació
MJC/F en endavant) es va constituir el 19 de desembre de 1997 i està inscrita
al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 1.193,
com a fundació benèfica de tipus cultural, amb personalitat jurídica pròpia i
plena capacitat jurídica i d’obrar, segons consta als seus Estatuts.
II. Que en el Registre de Museus del Departament de Cultura de la Generalitat
de Catalunya el Museu del Joguet de Catalunya Figueres (MJC/F en endavant)
consta com a museu registrat amb el número 55.
III. Que el patronat de la Fundació el formen entre altres, com a patrons
fundacionals vitalicis, el Director territorial de Cultura de la Generalitat de
Catalunya, el president de la Diputació de Girona, el president del Consell
Comarcal de l’Alt Empordà, l’Alcalde de l’Ajuntament de Figueres i el regidor de
cultura de l’Ajuntament de Figueres,
IV. Que des del dia 1 de desembre de 1998, Josep Maria Joan Rosa i Pilar
Casademont Sadurní han anat cedint gratuïtament i davant notari les
colleccions de l’anterior Museu, creat l’any 1982, a la Fundació MJC/F. Fins a
l’actualitat la collecció consta de més de 18.000 peces registrades al
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
V. Que l’Ajuntament de Figueres és propietària de part de la finca (propietat
horitzontal) situada al carrer Sant Pere número 1, coneguda com a Hotel París,
i antiga casa pairal del baró de Terrades.
VI. Que l’Ajuntament de Figueres i la Fundació MJC/F tenen signat en data 4
de desembre de 1998 un conveni de cessió d’ús de l’immoble de l’antic Hotel
París –casa pairal del baró de Terrades- en favor de la Fundació MJC/F. La
cessió d’ús ho és amb la finalitat d’establir-hi el Museu esmentat i amb la
obligació de no modificar-ne aquest ús, d’acord amb:
- El conveni entre l’Ajuntament de Figueres i Josep Maria Joan Rosa i Pilar
Casademont Sadurní aprovat pel Ple de l’Ajuntament de Figueres en la sessió
del dia 26 de març de 1992.
- El text aprovat per unanimitat per la Comissió de Política Cultural del
Parlament de Catalunya el 15 d’octubre de 1992.
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- L’escriptura de Constitució de la Fundació, autoritzada pel notari de Figueres
Sr. Óscar López Martínez de Septién el dia 19 de desembre de 1997.
VII. Que l’Ajuntament de Figueres és conscient de l’enriquiment cultural i de la
contribució en educació, turisme i promoció econòmica, benestar social i
cohesió social que representa per a la ciutat i tota la comarca de l’Alt Empordà
el Museu del Joguet de Catalunya, tant per la salvaguarda de l’edifici de l’any
1767 edifici on va néixer l’any 1982 el Museu, com la oportunitat de poder-hi
allotjar el fons patrimonial del Museu.
VIII. Que el MJC/F desprès del condicionament i obertura al públic fa un any i
mig, a la segona planta, d’uns nous espais destinats a l’exhibició d’una
maqueta ferroviària analògica i de dues cases de nines, està treballant i té
prevista l’obertura de les sales 16 i 17 en aquesta mateixa segona planta dins
aquest any 2017.
IX. Que, per tal d’ampliar i concretar la participació de les dues institucions, es
convenient signar un conveni de collaboració que integri els pactes anteriors i
que permeti a la Fundació MJC/F el funcionament diari i el creixement com a
museu.
X. Que la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions disposa
en el seu article 22.2.b que es podran concedir de forma directa, amb caràcter
excepcional, aquelles subvencions que estiguin previstes en els Pressupostos
Generals de les Entitats locals
XI. Pel que fa a la seva concessió l’article 28 de la citada llei 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.
XII. Així doncs, de conformitat amb tot el que s’ha manifestat i per tal de
concretar la collaboració de l’Ajuntament de Figueres amb la Fundació MJC/F
per aquest 2017 ambdues parts acorden subscriure el present conveni que es
regeix pels següents:
PACTES
Primer.- Objecte
L’objecte del present conveni és establir els termes de la collaboració entre
l’Ajuntament de Figueres i la Fundació MJC/F pel sosteniment i el
desenvolupament del programa d’activitats del MJC/ durant aquest 2017
d’acord amb el projecte cultural 2017 presentat per l’entitat.
Segon.- Compromisos de la Fundació MJC/F
Són compromisos de la Fundació MJC/F:
- Destinar l’edifici a l’exhibició de la collecció del fons patrimonial del MJC/F i
a la realització de les activitats pròpies especificades en la seva constitució.
- Gestionar i organitzar lliurament el museu i també la resta d’activitats que es
portin a terme en l’edifici.
- Mantenir una relació permanent amb les regidories de Cultura i Cultura
Popular, Educació, Promoció econòmica, Turisme i Fires i mercats,
Joventut, Gent Gran, Discapacitació, Salut i Regidoria de la Dona i Benestar
Social i Delegació especial del barri de Sant Joan de l’Ajuntament de
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Figueres, i cooperarà en la mesura de les seves possibilitats en les activitats
coincidents o complementàries.
- Les obres i les installacions incorporades a l’immoble de manera fixa i
permanent en qualsevol moment de la vigència del conveni seran de
propietat municipal des de la seva realització, sense que la Fundació pugui
exigir-ne indemnització o compensació de cap mena.
- Assumir l’accés dels escolars de la ciutat de Figueres al Museu de manera
gratuïta. Les visites es coordinaran amb l’Àrea d’Educació, de Cultura o des
d’Alcaldia.
- Celebrar una jornada general de portes obertes la diada de Reis (6 de
gener) i una jornada de portes obertes pels figuerencs i figuerenques el dia
de la Santa Creu (3 de maig) i el dia de Sant Pere (29 de juny).
- Fer constar als materials de difusió i promoció de les seves activitats, així
com al vestíbul d’accés al Museu que l’Ajuntament de Figueres és una
institució collaboradora.
- Installar a la web del Museu un enllaç permanent al web del portal turístic
de Figueres.
- Facilitar entrades sense cost a l’Ajuntament de Figueres per tal d’assumir
les visites de caire institucional que consideri adients i que es coordinaran
des de l’Alcaldia.
- Cedir, de mutu acord amb l’Ajuntament de Figueres, els espais aptes per a
la realització d’activitats coincidents o complementàries amb les activitats de
la Fundació. Si aquestes activitats suposen una despesa de personal
afegida per a la Fundació l’Ajuntament cobrirà aquest cost.
- Subscriure una pòlissa que asseguri la responsabilitat civil derivada dels
danys a terceres persones per l’ús de l’edifici.
Tercer.- Compromisos de l’Ajuntament de Figueres
Són compromisos de l’Ajuntament de Figueres:
- Concertar una pòlissa d’assegurança contra incendis i pèrdua de l’edifici
que cobreixi tot el seu valor.
- Subvencionar a la Fundació MJC/F en concepte de funcionament ordinari
del MJC/F amb una aportació de 171.000,00 euros amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 17201 33303 4800 Museu del Joguet de Catalunya
(150.000,00 euros) i 17201 33303 4801 Museu del Joguet de Catalunya
consums (21.000,00 euros).
Quart.- Quantia de la subvenció i forma de pagament
L’aportació econòmica de l’Ajuntament de Figueres es concreta en la quantitat
de 171.000,00 euros. D’acord amb el pressupost presentat per la Fundació
MJC/F (384.700,00 euros) la subvenció que s’atorga correspon al 44,5% de
l’activitat subvencionada.
Pel que fa al pagament de la subvenció es pagarà un 75% de la quantitat
atorgada (128.250,00 euros) en el moment de la signatura del conveni, en
concepte de bestreta, i el 25% restant (42.750,00 euros) una vegada s’hagi
presentat el compte justificatiu, d’acord amb allò establert al punt sisè.
Cinquè.- Conceptes de les despeses subvencionables

8

Es consideren despeses subvencionables aquelles que de manera indubtable
responguin a la naturalesa de l’activitat del Museu i que es realitzin en el termini
que estableix el present conveni. Dins de l’objecte subvencionat s’inclouen les
despeses de subministrament elèctric, d’aigua, de telèfon i neteja i del
manteniment de les installacions elèctriques, d’aire condicionat, de la
installació de telefonia, de la porta automàtica, dels equips d’extintors, dels
sistemes d’alarmes, circuit tancat de televisió, així com qualsevol altra
installació pròpia de l’edifici.
Quan l’import de la despesa subvencionable superi les quanties establertes per
la normativa de contractació pública pel contracte menor (18.000 euros, IVA
exclòs per a contractes de subministraments i serveis) el beneficiari haurà de
sollicitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a
l’autorització de la despesa per la prestació del servei o l’entrega del bé tre t
que per les seves especials característiques no existeixi en el mercat suficient
número d’entitats que els realitzin, prestin o subministrin o tret que la despesa
s’hagés realitzat amb anterioritat a l’atorgament de la subvenció.
L’elecció entre les ofertes presentades, que hauran d’aportar-se a la justificació,
es realitzarà conforme a criteris d’eficiència i economica, havent-se de justificar
expressament en una memòria l’elecció quan no recaigui en la proposta
econòmica més avantatjosa.
Sisè.- Forma i termini de justificació
La documentació a presentar és la següent:
•
Memòria justificativa de l’activitat, 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.
•
Compte justificatiu, signat pel representant legal de la Fundació MJC/F,
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 la Fundació MJC/F, 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.
La Fundació MJC/F ha de presentar el compte justificatiu juntament amb la
memòria d’activitats i l’informe final de l’actuació a l’Ajuntament de Figueres
abans del 30 de gener de 2018.
Setè.- Comprovació de les justificacions
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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
Vuitè. 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.
Novè.- Vigència
Aquest conveni de collaboració tindrà vigència des del moment de la seva
signatura fins el 31 de desembre de 2017.
Desè. 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.
Onzè. Incompliment i resolució
Són causes de resolució d’aquest conveni:
a)El compliment del seu objecte
b)La finalització del termini de vigència
c)El mutu acord, manifestat per escrit
d)L’incompliment d’alguna de les seves clàusules per una de les parts
e)La denúncia unilateral del conveni amb un preavís de tres mesos, perquè
existeixen causes excepcionals i justificades que dificulten o impossibiliten el
compliment del seu contingut.
f)Altres causes d’extinció previstes en la normativa aplicable.
Dotzè. 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.
Josep Maria Joan Rosa
Marta Felip Torres
FUNDACIÓ MUSEU DEL JOGUET
AJUNTAMENT DE FIGUERES
DE CATALUNYA / FIGUERES “"
---- Seguidament, essent les catorze hores i tretze minuts, fa ús de la paraula la
Presidència que diu que els dos expedients que es tractaran a continuació es
refereixen a matèries delegades pel Ple de l'Ajuntament en la Junta de Govern
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Local per la qual cosa, a partir d'aquest moment i per debatre'ls i resoldre'ls, la
sessió de la Junta de Govern Local passa a tenir el caràcter de pública i
anuncia verbalment aquesta circumstància després d'obrir la porta de la sala de
sessions als efectes que pugui accedir-hi el públic que ho desitgi.
----5. Ensenyament. S'aprova un conveni de collaboració amb la Generalitat de
Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament, per al projecte singular
Eina de l’Institut Olivar Gran. Després de llegir-lo i debatre'l s'ACORDA, per
unanimitat dels membres presents amb dret a vot, d'aprovar el dictamen
següent:
"Es proposa l’aprovació del conveni de collaboració entre l’Ajuntament
de Figueres i la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament
d’Ensenyament, per al projecte Eina de l’Institut Olivar Gran, en el marc de les
mesures específiques d’atenció a la diversitat dels alumnes de l’Educació
Secundària Obligatòria del municipi.
L’objecte d’aquest conveni és establir els termes de la collaboració entre el
Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Figueres en el marc del
desenvolupament del projecte singular Eina. L’Institut Olivar Gran durà a terme
el projecte esmentat, aprovat pel consell escolar del centre, on per tal de
facilitar la inclusió escolar, social i laboral de determinats alumnes es preveu la
realització d’activitats formatives en instal.lacions exteriors al centre en un
període no superior al 40% de l'horari escolar setmanal.
Les activitats externes dutes a terme per l’alumnat procedent de centres públics
de titularitat de la Generalitat de Catalunya, participant en aquest projecte, i que
a través de la col.laboració de l’Ajuntament de Figueres les realitzen fora del
centre educatiu, queden cobertes per l’assegurança escolar, ja que han d’haver
estat autoritzades pel consell escolar del centre.
Podran realitzar les activitats objecte d'aquest conveni els alumnes de 3r i/o 4t
d’ESO que presentin dificultats generalitzades d’aprenentatge, un baix nivell
d’assoliment de les competències en la majoria de les matèries en els cursos
anteriors i que tenen compromès l’assoliment de les competències de l’etapa.
L’Ajuntament de Figueres es compromet a facilitar l’accés dels alumnes a les
instal.lacions adients on podran dur a terme activitats d’aplicació pràctica. Per
aquesta raó es formalitzarà un document de col.laboració per part de
l’Ajuntament amb cada una de les entitats que col.laboren d’acord amb el
model que s’annexa. Aquestes activitats són part integrant del currículum
formatiu, per la qual cosa els alumnes continuaran escolaritzats a tots els
efectes a l’Institut Olivar Gran durant el temps que les duguin a terme.
L'Ajuntament de Figueres col.laborarà amb el centre docent en què l'alumnat
està escolaritzat en la realització d'activitats educatives específiques. Així
mateix facilitarà al centre docent tota la informació necessària per a l'avaluació i
consegüent orientació del procés d'aprenentatge dels alumnes.
La signatura d’aquest conveni no suposa cap despesa per a l’Ajuntament de
Figueres.
Aquest conveni serà vigent i tindrà efectes des de l’1 de setembre de 2017, i
desplegarà els seus efectes fins el 31 d’agost de 2019. Podrà prorrogar-se
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sempre que ho manifestin de manera expressa les parts signatàries abans de
la finalització de la seva vigència.
En l’expedient consta informe favorable de la Cap de Secció del Servei
d’Educació i de la Tècnic d’Administració General.
El conveni entre una altra administració i l’Ajuntament té naturalesa de conveni
interadministratiu. D’acord amb l’article 303 del Reglament d’obres, activitats i
serveis de les entitats locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny
(ROAS), per conveni pot establir-se una relació de cooperació consensuada
entre ens locals i altres administracions públiques per al desenvolupament de
les competències legalment atribuïdes, en la satisfacció dels quals tinguin un
interès comú.
El conveni s’ajusta pel que fa a objecte, contingut i elements, al que disposen
els articles 307 i 308 del ROAS.
Pel que fa a les mesures específiques d’atenció a la diversitat per a tercer i
quart curs d’ESO són d’aplicació els articles 18.5 i 18.7 del Decret 187/2015, de
25 d’agost d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria.
La Junta de Govern Local és l’òrgan competent, per delegació del ple, per a
l’aprovació dels convenis interadministratius, tret dels que tinguin per objecte la
transferència de funcions o d’activitats a altres administracions públiques,
d’acord amb l’acord de ple de data 3 de febrer de 2012.
En base als antecedents exposats, la Comissió Informativa General proposa a
la Junta de Govern Local que, per delegació del Ple, adopti els acords
següents:
1r.- Aprovar el conveni de collaboració entre l’Ajuntament de Figueres i la
Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament, per al
projecte singular Eina de l’Institut Olivar Gran, en el marc de les mesures
específiques d’atenció a la diversitat dels alumnes de l’Educació Secundària
Obligatòria del municipi amb vigència durant els cursos 2017-2018 i 2018-2019,
segons el text que s’adjunta a aquest acord.
2n.- Notificar el present acord als interessats.
3r.-Autoritzar a l’Alcaldia Presidència perquè realitzi tants actes i gestions com
calguin per a l’execució de l'acord anterior.
ANNEX
“CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT
D’ENSENYAMENT, I L’AJUNTAMENT DE FIGUERES PER AL PROJECTE
EINA, EN EL MARC DE LES MESURES ESPECÍFIQUES D’ATENCIÓ A LA
DIVERSITAT
DELS
ALUMNES
DE
L’EDUCACIÓ
SECUNDÀRIA
OBLIGATÒRIA DEL MUNICIPI
Barcelona, 31 d’agost de 2017
REUNITS:
PEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA
La senyora Montserrat Llobet i Bach, directora general d’Educació Secundària
Obligatòria i Batxillerat del Departament d’Ensenyament, nomenada pel Decret
61/2016 de 19 de gener, i actuant en l’exercici de les facultats delegades per
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Resolució ENS/1839/2011, de 20 de juliol de 2011, de delegació de
competències de la persona titular del Departament d’Ensenyament en
diversos òrgans del Departament (DOGC núm. 5930, de 28.7.2011).
PER L’AJUNTAMENT DE FIGUERES
La senyora, Marta Felip i Torres, alcaldessa de Figueres, en virtut de les
facultats atribuïdes per l’article 53.1 del Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
EXPOSEN:
Que l’article 18.5 del Decret 187/2015, de 25 agost, d’ordenació dels
ensenyaments de l’educació secundària obligatòria, estableix que els centres
docents podran desplegar mesures específiques d’atenció a la diversitat per a
tercer i quart curs d’ESO. Aquestes mesures tenen un caràcter orientador i
d’estímul cap a la continuïtat formativa per a alumnes amb dificultats
d’aprenentatge i, de vegades, amb risc d’abandonament escolar. Són
estratègies de diversificació curricular que permeten organitzar el currículum
d’acord amb els àmbits d’aprenentatge i, si escau, amb una clara orientació
pràctica.
Que d’acord amb l’article 18.7 de l’esmentat Decret, el Departament
d'Ensenyament podrà establir convenis amb ajuntaments, ens locals i altres
institucions per a la realització d’activitats fora del centre en el marc d’aplicació
de les mesures específiques i/o extraordinàries per als alumnes de tercer i
quart curs, que no han de comportar vinculació laboral o professional.
Que l’Institut Olivar Gran ha elaborat el seu projecte d’atenció a la diversitat, en
el marc de les mesures específiques d’atenció a l’alumnat, amb el nom de
EINA. L’objecte principal d’aquest projecte és donar suport als alumnes de
tercer i/o quart curs de l’educació secundària obligatòria que presenten
dificultats d’aprenentatge, desmotivació greu, perill d’absentisme acadèmic,
problemes de conducta i que precisen d’actuacions individualitzades i
adaptacions substancials del currículum que facilitin la seva inclusió escolar,
social i laboral.
Que l’Ajuntament de Figueres és conscient que hi ha alumnes amb dificultats
d’aprenentatge i amb problemes de conducta, a vegades conseqüència de
l’entorn sociocultural, i s'ofereix a donar suport a l’institut Olivar Gran
col.laborant en el projecte EINA, per tal de donar una resposta a les necessitats
de suport educatiu d’aquests alumnes amb la finalitat de facilitar la seva
inclusió escolar, social i laboral.
Que l'Ajuntament de Figueres disposa de recursos educatius per a col.laborar i
completar la formació d’aquests alumnes a fi i efecte d’oferir-los una formació
integral que s’ajusti a les seves necessitats i els apropi a la realitat del municipi.
Que tant el Departament d’Ensenyament com l’Ajuntament de Figueres
consideren positiu optimitzar els recursos disponibles per tal de donar una
millor resposta a les necessitats educatives dels alumnes del municipi.
Per tot això, ambdues parts, reconeixent-se mútua capacitat per actuar,
acorden formalitzar el present conveni de conformitat amb les següents:
CLÀUSULES:
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PRIMERA.- L’objecte d’aquest conveni és establir els termes de la col.laboració
entre el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Figueres en matèria
d’atenció educativa a la diversitat de l’alumnat d’educació secundària
obligatòria, a través del projecte EINA.
SEGONA.- L’Institut Olivar Gran durà a terme el projecte esmentat, aprovat pel
consell escolar del centre, on per tal de facilitar la inclusió escolar, social i
laboral de determinats alumnes es preveu la realització d’activitats formatives
en instal.lacions exteriors al centre en un període no superior al 40% de l'horari
escolar setmanal.
Les activitats externes dutes a terme per l’alumnat procedent de centres públics
de titularitat de la Generalitat de Catalunya, participant en aquest projecte, i que
a través de la col.laboració de l’Ajuntament de Figueres les realitzen fora del
centre educatiu, queden cobertes per l’assegurança escolar, ja que han d’haver
estat autoritzades pel consell escolar del centre.
TERCERA.- Podran realitzar les activitats objecte d'aquest conveni els alumnes
de 3r i/o 4t d’ESO que presentin dificultats generalitzades d’aprenentatge, un
baix nivell d’assoliment de les competències en la majoria de les matèries en
els cursos anteriors i que tenen compromès l’assoliment de les competències
de l’etapa i compleixen algun dels requisits següents:
1. Alumnes de tercer o quart curs d’educació secundària obligatòria, que només
es poden incorporar al projecte després de l’avaluació adient i a proposta de
l’equip docent, i quan s’ha escoltat el seu parer i el dels pares o tutors legals.
2. Alumnes que en acabar de cursar quart curs de l’ESO no han obtingut una
avaluació positiva per superar el curs i/o no han assolit les competències de
l’etapa.
A més a més, serà imprescindible que es compleixin aquests dos requisits:
1. Proposta de l’equip docent o de la comissió d’atenció a la diversitat (CAD) o
òrgan
equivalent en relació amb l’adaptació curricular de l’etapa.
2. Acceptació per part de l’alumne/a i dels seus pares o representants legals,
expressada amb un document de compromís educatiu.
L’alumne/a podrà participar en aquest projecte durant un curs acadèmic o bé
durant un o més trimestres, segons la valoració que en facin el propi alumne/a,
la seva família, el seu tutor/a i l’equip docent. En tots els casos els alumnes
s’han d’incorporar prioritàriament a l’inici de curs. Excepcionalment, es podran
incorporar en un altre moment del curs si la valoració de l’equip docent i/o de la
CAD o òrgan equivalent ho estima favorable.
QUARTA.- L’equip docent elaborarà un currículum adaptat a les necessitats
formatives de cada alumne/a amb la finalitat que amb aquest pugui assolir les
competències bàsiques de l’etapa.
Cada alumne/a que participi en aquest projecte formarà part d’un dels grups de
3r o 4t d’ESO essent aquest el seu grup de tutoria i participarà en el projecte
quan sigui adient.
CINQUENA.- L’Ajuntament de Figueres es compromet a facilitar l’accés dels
alumnes a les instal.lacions adients on podran dur a terme activitats d’aplicació
pràctica. Per aquesta raó es formalitzarà un document de col.laboració per part
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de l’Ajuntament amb cada una de les entitats que col.laboren d’acord amb el
model que s’annexa. Aquestes activitats són part integrant del currículum
formatiu, per la qual cosa els alumnes continuaran escolaritzats a tots els
efectes a l’Institut Olivar Gran durant el temps que les duguin a terme.
L'Ajuntament de Figueres col.laborarà amb el centre docent en què l'alumnat
està escolaritzat en la realització d'activitats educatives específiques. Així
mateix facilitarà al centre docent tota la informació necessària per a l'avaluació i
consegüent orientació del procés d'aprenentatge dels alumnes.
SISENA.- La signatura d’aquest conveni no suposa un increment de despesa
per a
l’Ajuntament de Figueres.
SETENA.- A l’acabament del curs, l’Institut elaborarà una memòria avaluativa
del projecte i del grau d’assoliment dels objectius proposats i en donarà compte
al consell escolar del centre, del qual l’Ajuntament de Figueres en forma part.
La Inspecció d'Educació farà la supervisió del procés d'assignació d'alumnes,
del seu seguiment i dels resultats.
VUITENA.- La signatura d’aquest conveni no suposa un increment de despesa
per al
Departament d’Ensenyament.
NOVENA.- Aquest conveni serà vigent i tindrà efectes des de l’1 de setembre
de 2017, i desplegarà els seus efectes fins el 31 d’agost de 2019. Podrà
prorrogar-se sempre que ho manifestin de manera expressa les parts
signatàries abans de la finalització de la seva vigència.
DESENA.- L’Ajuntament de Figueres es compromet a complir la normativa
vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, concretament el
què preveu la Llei orgànica, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal, i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual
s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13
de desembre.
ONZENA.- L’Ajuntament de Figueres es compromet a donar compliment a la
normativa vigent en matèria de protecció del menor, i concretament la Llei
orgànica 1/1996, de 15 de gener de Protecció jurídica del menor, de
modificació parcial del Codi Civil i de la Llei d’Enjudicament Civil.
DOTZENA.- Seran causes de resolució del conveni:
a) Mutu acord de les parts, manifestat per escrit.
b) Denúncia d’una de les parts, feta amb un mínim de tres mesos d’antelació.
c) Les generals establertes per la legislació vigent.
TRETZENA.- En cas de produir-se alguna qüestió litigiosa sobre la interpretació
del conveni serà competent la Jurisdicció contenciosa administrativa en virtut
de la seva matèria.
Perquè així consti, s’estén el present document en exemplar duplicat, o triplicat
si l’Administració Local demana un altre exemplar, a un sol efecte i, en prova de
conformitat, el signen les parts indicades en el lloc i data ut supra.
LA DIRECTORA GENERAL D’EDUCACIÓ
L’ALCALDESSA DE FIGUERES
SECUNDARIA OBLIGATORIA I
BATXILLERAT
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Montserrat Llobet i Bach

Marta Felip i Torres “"

----6. Ensenyament. S'aprova un conveni de collaboració amb la Generalitat de
Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament, per al projecte singular
Ictineu de l’Institut Narcís Monturiol. Després de llegir-lo i debatre'l s'ACORDA,
per unanimitat dels membres presents amb dret a vot, d'aprovar el dictamen
següent:
"Es proposa l’aprovació del conveni de collaboració entre l’Ajuntament
de Figueres i la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament
d’Ensenyament, per al projecte Ictineu de l’Institut Narcís Monturiol, en el marc
de les mesures específiques d’atenció a la diversitat dels alumnes de
l’Educació Secundària Obligatòria del municipi.
L’objecte d’aquest conveni és establir els termes de la collaboració entre el
Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Figueres en el marc del
desenvolupament del projecte singular Ictineu. L’Institut Narcís Monturiol durà a
terme el projecte esmentat, aprovat pel consell escolar del centre, on per tal de
facilitar la inclusió escolar, social i laboral de determinats alumnes es preveu la
realització d’activitats formatives en instal.lacions exteriors al centre en un
període no superior al 40% de l'horari escolar setmanal.
Les activitats externes dutes a terme per l’alumnat procedent de centres públics
de titularitat de la Generalitat de Catalunya, participant en aquest projecte, i que
a través de la col.laboració de l’Ajuntament de Figueres les realitzen fora del
centre educatiu, queden cobertes per l’assegurança escolar, ja que han d’haver
estat autoritzades pel consell escolar del centre.
Podran realitzar les activitats objecte d'aquest conveni els alumnes de 3r i/o 4t
d’ESO que presentin dificultats generalitzades d’aprenentatge, un baix nivell
d’assoliment de les competències en la majoria de les matèries en els cursos
anteriors i que tenen compromès l’assoliment de les competències de l’etapa.
L’Ajuntament de Figueres es compromet a facilitar l’accés dels alumnes a les
instal.lacions adients on podran dur a terme activitats d’aplicació pràctica. Per
aquesta raó es formalitzarà un document de col.laboració per part de
l’Ajuntament amb cada una de les entitats que col.laboren d’acord amb el
model que s’annexa. Aquestes activitats són part integrant del currículum
formatiu, per la qual cosa els alumnes continuaran escolaritzats a tots els
efectes a l’Institut Narcís Monturiol durant el temps que les duguin a terme.
L'Ajuntament de Figueres col.laborarà amb el centre docent en què l'alumnat
està escolaritzat en la realització d'activitats educatives específiques. Així
mateix facilitarà al centre docent tota la informació necessària per a l'avaluació i
consegüent orientació del procés d'aprenentatge dels alumnes.
La signatura d’aquest conveni no suposa cap despesa per a l’Ajuntament de
Figueres.
Aquest conveni serà vigent i tindrà efectes des de l’1 de setembre de 2017, i
desplegarà els seus efectes fins el 31 d’agost de 2019. Podrà prorrogar-se
sempre que ho manifestin de manera expressa les parts signatàries abans de
la finalització de la seva vigència.
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En l’expedient consta informe favorable de la Cap de Secció del Servei
d’Educació i de la Tècnic d’Administració General.
El conveni entre una altra administració i l’Ajuntament té naturalesa de conveni
interadministratiu. D’acord amb l’article 303 del Reglament d’obres, activitats i
serveis de les entitats locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny
(ROAS), per conveni pot establir-se una relació de cooperació consensuada
entre ens locals i altres administracions públiques per al desenvolupament de
les competències legalment atribuïdes, en la satisfacció dels quals tinguin un
interès comú.
El conveni s’ajusta pel que fa a objecte, contingut i elements, al que disposen
els articles 307 i 308 del ROAS.
Pel que fa a les mesures específiques d’atenció a la diversitat per a tercer i
quart curs d’ESO són d’aplicació els articles 18.5 i 18.7 del Decret 187/2015, de
25 d’agost d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria.
La Junta de Govern Local és l’òrgan competent, per delegació del ple, per a
l’aprovació dels convenis interadministratius, tret dels que tinguin per objecte la
transferència de funcions o d’activitats a altres administracions públiques,
d’acord amb l’acord de ple de data 3 de febrer de 2012.
En base als antecedents exposats, la Comissió Informativa General proposa a
la Junta de Govern Local que, per delegació del Ple, adopti els acords
següents:
1r.- Aprovar el conveni de collaboració entre l’Ajuntament de Figueres i la
Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament, per al
projecte singular Ictineu de l’Institut Narcís Monturiol, en el marc de les
mesures específiques d’atenció a la diversitat dels alumnes de l’Educació
Secundària Obligatòria del municipi amb vigència durant els cursos 2017-2018 i
2018-2019, segons el text que s’adjunta a aquest acord.
2n.- Notificar el present acord als interessats.
3r.-Autoritzar a l’Alcaldia Presidència perquè realitzi tants actes i gestions com
calguin per a l’execució de l'acord anterior.
ANNEX
“CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT
D’ENSENYAMENT, I L’AJUNTAMENT DE FIGUERES PER AL PROJECTE
ICTINEU, EN EL MARC DE LES MESURES ESPECÍFIQUES D’ATENCIÓ A
LA DIVERSITAT DELS ALUMNES DE L’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
OBLIGATÒRIA DEL MUNICIPI
Barcelona, 31 d’agost de 2017
REUNITS:
PEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA
La senyora Montserrat Llobet i Bach, directora general d’Educació Secundària
Obligatòria i Batxillerat del Departament d’Ensenyament, nomenada pel Decret
61/2016 de 19 de gener, i actuant en l’exercici de les facultats delegades per
Resolució ENS/1839/2011, de 20 de juliol de 2011, de delegació de
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competències de la persona titular del Departament d’Ensenyament en
diversos òrgans del Departament (DOGC núm. 5930, de 28.7.2011).
PER L’AJUNTAMENT DE FIGUERES
La senyora, Marta Felip i Torres, alcaldessa de Figueres, en virtut de les
facultats atribuïdes per l’article 53.1 del Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
EXPOSEN:
Que l’article 18.5 del Decret 187/2015, de 25 agost, d’ordenació dels
ensenyaments de l’educació secundària obligatòria, estableix que els centres
docents podran desplegar mesures específiques d’atenció a la diversitat per a
tercer i quart curs d’ESO. Aquestes mesures tenen un caràcter orientador i
d’estímul cap a la continuïtat formativa per a alumnes amb dificultats
d’aprenentatge i, de vegades, amb risc d’abandonament escolar. Són
estratègies de diversificació curricular que permeten organitzar el currículum
d’acord amb els àmbits d’aprenentatge i, si escau, amb una clara orientació
pràctica.
Que d’acord amb l’article 18.7 de l’esmentat Decret, el Departament
d'Ensenyament podrà establir convenis amb ajuntaments, ens locals i altres
institucions per a la realització d’activitats fora del centre en el marc d’aplicació
de les mesures específiques i/o extraordinàries per als alumnes de tercer i
quart curs, que no han de comportar vinculació laboral o professional.
Que l’Institut Narcís Monturiol ha elaborat el seu projecte d’atenció a la
diversitat, en el marc de les mesures específiques d’atenció a l’alumnat, amb el
nom de ICTINEU. L’objecte principal d’aquest projecte és donar suport als
alumnes de tercer i/o quart curs de l’educació secundària obligatòria que
presenten dificultats d’aprenentatge, desmotivació greu, perill d’absentisme
acadèmic, problemes de conducta i que precisen d’actuacions individualitzades
i adaptacions substancials del currículum que facilitin la seva inclusió escolar,
social i laboral.
Que l’Ajuntament de Figueres és conscient que hi ha alumnes amb dificultats
d’aprenentatge i amb problemes de conducta, a vegades conseqüència de
l’entorn sociocultural, i s'ofereix a donar suport a l’institut Narcís Monturiol
col.laborant en el projecte ICTINEU, per tal de donar una resposta a les
necessitats de suport educatiu d’aquests alumnes amb la finalitat de facilitar la
seva inclusió escolar, social i laboral.
Que l'Ajuntament de Figueres disposa de recursos educatius per a col.laborar i
completar la formació d’aquests alumnes a fi i efecte d’oferir-los una formació
integral que s’ajusti a les seves necessitats i els apropi a la realitat del municipi.
Que tant el Departament d’Ensenyament com l’Ajuntament de Figueres
consideren positiu optimitzar els recursos disponibles per tal de donar una
millor resposta a les necessitats educatives dels alumnes del municipi.
Per tot això, ambdues parts, reconeixent-se mútua capacitat per actuar,
acorden formalitzar el present conveni de conformitat amb les següents:
CLÀUSULES:
PRIMERA.- L’objecte d’aquest conveni és establir els termes de la col.laboració
entre el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Figueres en matèria
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d’atenció educativa a la diversitat de l’alumnat d’educació secundària
obligatòria, a través del projecte ICTINEU.
SEGONA.- L’Institut Narcís Monturiol durà a terme el projecte esmentat,
aprovat pel consell escolar del centre, on per tal de facilitar la inclusió escolar,
social i laboral de determinats alumnes es preveu la realització d’activitats
formatives en instal.lacions exteriors al centre en un període no superior al 40%
de l'horari escolar setmanal.
Les activitats externes dutes a terme per l’alumnat procedent de centres públics
de titularitat de la Generalitat de Catalunya, participant en aquest projecte, i que
a través de la col.laboració de l’Ajuntament de Figueres les realitzen fora del
centre educatiu, queden cobertes per l’assegurança escolar, ja que han d’haver
estat autoritzades pel consell escolar del centre.
TERCERA.- Podran realitzar les activitats objecte d'aquest conveni els alumnes
de 3r i/o 4t d’ESO que presentin dificultats generalitzades d’aprenentatge, un
baix nivell d’assoliment de les competències en la majoria de les matèries en
els cursos anteriors i que tenen compromès l’assoliment de les competències
de l’etapa i compleixen algun dels requisits següents:
1. Alumnes de tercer o quart curs d’educació secundària obligatòria, que només
es poden incorporar al projecte després de l’avaluació adient i a proposta de
l’equip docent, i quan s’ha escoltat el seu parer i el dels pares o tutors legals.
2. Alumnes que en acabar de cursar quart curs de l’ESO no han obtingut una
avaluació positiva per superar el curs i/o no han assolit les competències de
l’etapa.
A més a més, serà imprescindible que es compleixin aquests dos requisits:
1. Proposta de l’equip docent o de la comissió d’atenció a la diversitat (CAD) o
òrgan equivalent en relació amb l’adaptació curricular de l’etapa.
2. Acceptació per part de l’alumne/a i dels seus pares o representants legals,
expressada amb un document de compromís educatiu.
L’alumne/a podrà participar en aquest projecte durant un curs acadèmic o bé
durant un o més trimestres, segons la valoració que en facin el propi alumne/a,
la seva família, el seu tutor/a i l’equip docent. En tots els casos els alumnes
s’han d’incorporar prioritàriament a l’inici de curs. Excepcionalment, es podran
incorporar en un altre moment del curs si la valoració de l’equip docent i/o de la
CAD o òrgan equivalent ho estima favorable.
QUARTA.- L’equip docent elaborarà un currículum adaptat a les necessitats
formatives de cada alumne/a amb la finalitat que amb aquest pugui assolir les
competències bàsiques de l’etapa.
Cada alumne/a que participi en aquest projecte formarà part d’un dels grups de
3r o 4t d’ESO essent aquest el seu grup de tutoria i participarà en el projecte
quan sigui adient.
CINQUENA.- L’Ajuntament de Figueres es compromet a facilitar l’accés dels
alumnes a les instal.lacions adients on podran dur a terme activitats d’aplicació
pràctica. Per aquesta raó es formalitzarà un document de col.laboració per part
de l’Ajuntament amb cada una de les entitats que col.laboren d’acord amb el
model que s’annexa. Aquestes activitats són part integrant del currículum
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formatiu, per la qual cosa els alumnes continuaran escolaritzats a tots els
efectes a l’Institut Narcís Monturiol durant el temps que les duguin a terme.
L'Ajuntament de Figueres col.laborarà amb el centre docent en què l'alumnat
està escolaritzat en la realització d'activitats educatives específiques. Així
mateix facilitarà al centre docent tota la informació necessària per a l'avaluació i
consegüent orientació del procés d'aprenentatge dels alumnes.
SISENA.- La signatura d’aquest conveni no suposa un increment de despesa
per a l’Ajuntament de Figueres.
SETENA.- A l’acabament del curs, l’Institut elaborarà una memòria avaluativa
del projecte i del grau d’assoliment dels objectius proposats i en donarà compte
al consell escolar del centre, del qual l’Ajuntament de Figueres en forma part.
La Inspecció d'Educació farà la supervisió del procés d'assignació d'alumnes,
del seu seguiment i dels resultats.
VUITENA.- La signatura d’aquest conveni no suposa un increment de despesa
per al
Departament d’Ensenyament.
NOVENA.- Aquest conveni serà vigent i tindrà efectes des de l’1 de setembre
de 2017, i desplegarà els seus efectes fins el 31 d’agost de 2019 Podrà
prorrogar-se sempre que ho manifestin de manera expressa les parts
signatàries abans de la finalització de la seva vigència.
DESENA.- L’Ajuntament de Figueres es compromet a complir la normativa
vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, concretament el
què preveu la Llei orgànica, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal, i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual
s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13
de desembre.
ONZENA.- L’Ajuntament de Figueres es compromet a donar compliment a la
normativa vigent en matèria de protecció del menor, i concretament la Llei
orgànica 1/1996, de 15 de gener de Protecció jurídica del menor, de
modificació parcial del Codi Civil i de la Llei d’Enjudicament Civil.
DOTZENA.- Seran causes de resolució del conveni:
a) Mutu acord de les parts, manifestat per escrit.
b) Denúncia d’una de les parts, feta amb un mínim de tres mesos d’antelació.
c) Les generals establertes per la legislació vigent.
TRETZENA.- En cas de produir-se alguna qüestió litigiosa sobre la interpretació
del conveni serà competent la Jurisdicció contenciosa administrativa en virtut
de la seva matèria.
Perquè així consti, s’estén el present document en exemplar duplicat, o triplicat
si l’Administració Local demana un altre exemplar, a un sol efecte i, en prova de
conformitat, el signen les parts indicades en el lloc i data ut supra.
LA DIRECTORA GENERAL D’EDUCACIÓ
L’ALCALDESSA DE FIGUERES
SECUNDARIA OBLIGATORIA I
BATXILLERAT
Montserrat Llobet i Bach
Marta Felip i Torres “"
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---- A continuació, essent les catorze hores i quinze 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.
----7. Assumptes urgents. No es produeixen declaracions d'urgència.
----8. Precs i preguntes. A l'extrem de Precs i preguntes no es produeixen
intervencions.
---- No havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió a les catorze
hores i vint minuts, de la qual cosa dono fe.
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