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

Núm.37

Acta de la sessió ordinària del dia 23 d'octubre de 2017
---- A la Casa de la Vila de la ciutat de Figueres, el dia 23 d'octubre 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 minuts, la Presidència declara oberta la
sessió.
----1. S'aprova sense rectificacions l'acta de la sessió anterior, ordinària del dia
16 d'octubre de 2017, repartida amb la convocatòria.
----2. Patrimoni municipal. S'aprova el document denominat “Document de
cessió a l’Ajuntament de Figueres d’una porció de la finca registral núm. 21,
destinada a sistemes, inclosa al polígon d’actuació urbanístic PA3 de
Vilatenim”. 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 5 de setembre de 2016 va
acordar “aprovar inicialment la modificació de la modalitat del sistema
d’actuació del Polígon d’actuació Urbanística PA 3 Joan Amich, delimitat pel
Pla de millor urbana del nucli històric de Vilatenim, i que preveu el sistema de
reparcellació sota la modalitat de compensació, i substituir-lo per sistema de
reparcellació, sota la modalitat de cooperació, a l’objecte de que sigui
l’ajuntament de Figueres, com a administració actuant, qui impulsi i executi la
transformació d’aquest polígon d’actuació urbanística”. I, va acordar “posar en
coneixement als propietaris d’aquest polígon l’interès municipal d’obtenir els
terrenys que a l’interior d’aquest polígon són qualificats com a sistema
d’equipaments i com a sistema d’espais lliures, els quals són de cessió
obligatòria i gratuïta a l’Ajuntament, i quina obligació de cessió es pot
materialitzar a través d’una segregació i donació, amb l’atorgament de la
corresponent escriptura pública, i que aquesta actuació específica de
segregació i donació no resulta incompatible amb el desenvolupament i la
urbanització dels terrenys d’aprofitament lucratiu, si compta amb el
consentiment de tots els propietaris”.
Aquest acord va ser notificat als interessats i publicat mitjançant edictes al
Butlletí Oficial de la Província de Girona i al Diari Punt Diari, ambdós publicats
el dia 29 de setembre de 2016.
Amb escrit registrat d’entrada núm. 21525 del 24 d’octubre de 2016, el Sr. Jordi
Estrada Buj, presenta un escrit d’allegacions on manifesta que representa la
majoria dels que conformen la comunitat de béns dels hereus de Joan Amich
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Gali i en el seu nom presenta escrit d’allegacions on planteja que “acceptaria
a realitzar, de forma immediata la cessió dels terrenys destinats a equipaments
de centre social, donat que el terreny dona a un carrer ja urbanitzat podria
disposar del mateix com a solar. En el termini màxim d’1,5 anys la comunitat de
béns es comprometria redactar i tramitar el projecte d’urbanització i el de
reparcellació. I urbanitzar en el termini màxim de 3 anys més a partir de
l’aprovació definitiva del projecte d’urbanització i reparcellació.”
Atès el plantejat en aquest escrit d’allegacions, la Junta de Govern Local en
sessió de 18 de novembre de 2016 va acordar “suspendre, pel termini de dos
mesos, la tramitació iniciada per a la modificació de la modalitat del sistema
d’actuació del Polígon d’actuació Urbanística PA 3 Joan Amich, delimitat pel
Pla de millor urbana del nucli històric de Vilatenim, i que preveu el sistema de
reparcellació sota la modalitat de compensació, i substituir-lo per sistema de
reparcellació, sota la modalitat de cooperació, als efectes de que per part de la
propietat es procedeixi a la cessió a l’Ajuntament dels terrenys destinats a
sistemes del Polígon d’actuació urbanística PA 3, termini que es comptarà a
partir del dia següent al de la pràctica de la notificació del present acord a
l’entitat Herederos Juan Amich Galí, CB, com a propietaris del 100% del terreny
que conforma aquest polígon.”
La propietat de la finca registral 21 de Vilatenim que és la totalitat de la finca
delimitada pel polígon d’actuació PA3 és de la titularitat dels cohereus del Sr.
Juan Amich Galí, constituïts en comunitat de béns, amb el CIF núm. E17969429 i mitjançant el document privat elevat a públic davant del Notari de
l’Illustre Collegi de Catalunya, Sr. Juan Ramon Palomero Gil el dia 21 de juny
de 2017, amb el número de protocol 1849, pacten, es comprometen, i
apoderen a les intervinents, entre d’altres,
“En relación con el resto de fincas identificadas en el Expositivo III, todas las
partes aceptan que sean objeto de desarrollo urbanítsico puediendo realizarse
totals las gestiones y actuaciones necesarias al efecto, entre las cuales se
encuentra la correspondiente cesión a favor del Ayuntamiento.”
La finca registral 21 i que forma la única finca del Polígon d’actuació PA3 de
Vilatenim, te la següent descripció:
“URBANA.- Casa con corral, pajar, huerto y terreno accesorio en la actualidad
las edificaciones totalmente derruidas y por tanto inexistentes, situada en el
barrio o vecindario de Vilatenim y calle Vilasacra, antes, antigua carretera de
Rosas, número treinta y dos, hoy Plaza sin número, de cabida, en junto, segun
medicion parcticada, cincuenta áreas; y linda al frente, Mediodia, con calle de
su situación; al Norte o fondo, con Ignacio de Fontcuberta y el llamado camino
de la Aduana; a la derecha saliendo, Poniente, con Ignacio de Fontcuberta y
camino o calle de la Plaza, y al Este, izquierda, con el llamado camino de
Figueres. Referencia catastral 9700803DG9890S0001YH.”
D’acord amb la medició cartogràfica efectuada pels serveis tècnics de
l’Ajuntament de Figueres la finca, en realitat, té una superfície de 6.795,00
metres quadrats.
D’acord amb l’anterior la propietat ha signat i presentat a l’Ajuntament de
Figueres, amb l’escrit registrat d’entrada núm. 23701 del dia 17 d’octubre de
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2017 (amb efectes administratius del dia 13 de novembre) el document
denominat “Document de cessió a l’Ajuntament de Figueres d’una porció de la
finca registral núm. 21, destinada a sistemes, inclosa al poliígon d’actuació
urbanístic PA3 de Vilatenim”, en el que la propietat s’obliga a:
“1.- Fer la segregació i cessió de la finca descrita a l’antecedent 6 a
l’Ajuntament de Figueres, per a destinar-la a sistemes públics, en compliment
del deure urbanístic de cessió obligatòria i gratuïta d’aquests terrenys, en
trobar-se inclosos en el polígon d’actuació urbanística PA 3 Joan Amich.
2.- Amb l’acceptació d’aquesta cessió per part de l’Ajuntament de Figueres, la
propietat cedent, té per formalitzada la presa de possessió per part de
l’Ajuntament de la porció objecte de cessió destinada a sistemes, als efectes
que l’Ajunament l’ocupi i destini els terrenys als usos públics corresponents.
3.- La superfície segregada i cedida descrita en aquets document es correspon
a la totalitat dels terrenys que són objecte de cessió obligatòria i gratuïta
d’aquest polígon d’actuació urbanística PA 3 Joan Amich.
4.- La propietat cedent s’obliga a formalitzar i atorgar les escriptures públiques
de segergació i cessió corresponents, per a la seva inscripció al registre de la
propietat, al moment que disposi de les autoritzacions que, si s’escau, siguin
necessàries, en l’expedient de Jurisdicció Voluntària relacionada amb l’exercici
de la pàtria potestat de la copropietària i menor Eugènia Amich Larrazabal, per
part dels qui ostenten la seva pàtria potestat. L’incomplient d’aquesta obligació
serà objecte d’indemnització pels danys i perjudicis que es causin a
l’ajuntament o a tercers.
5.- Mentre no s’inscriguin la segregació i cessió objecte d’aquest document al
Registre de la Propietat, i si s’escau l’expedient de major cabuda de la finca
matriu, cadascun dels copropietaris s’obliguen a advertir de l’existència
d’aquest document davant de tercers i quina omissió comportarà les
responsabilitats de tot ordre o naturalesa a que doni lloc. Així mateix hauran
d’advertir als possibles tercers adquirents de la resta de la finca matriu,
d’aprofitament privat i edificable, que continua afectada al deure d’urbanitzar els
vials i les zones verdes del polígon d’actuació PA 3 Joan Amich, d’acord amb el
planejament vigent, i sense el compliment o garantia d’aquesta obligació, la
finca no es pot edificar.
6. La propietat condiciona expressament la segregació i cessió objecte d’aquest
document a l’acceptació per part de l’Ajuntament de Figueres, no només de
l’acceptació de dita cessió, sinó també, i simultàniament, a l’arxiu de
l’expedient de modificació de la modalitat del sistema d’actuació de
compensació pel de cooperació del Polígon d’actuació PA3 Joan Amic, iniciat
per acord de la Junta de Govern Local de 5 de setembre de 2016, atès que
aquest expedient ha perdut el seu objecte.”
Examinat l’anterior i vist l’informe jurídic que consta a l’expedient, i a atès el que
disposa el Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d'agost (modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, i amb les
modificacions de la l’article 76 de la Llei 3/2015, de l’11 de març, de mesures
fiscals, financeres i administratives i les modificacions de la Llei 5/2017, del 28
de març) i el que disposa el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova
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el reglament de la Llei d'urbanisme, aquesta alcaldia presidència proposa a la
Junta de Govern Local, que, per delegació de l’alcaldia presidència, adopti els
acords següents:
1r.- Aprovar el document adjunt denominat “Document de cessió a l’Ajuntament
de Figueres d’una porció de la finca registral núm. 21, destinada a sistemes,
inclosa al poliígon d’actuació urbanístic PA3 de Vilatenim” en els termes i
condicions transcrits.
2n.- Acceptar la cessió de la finca descrita en favor de l’Ajuntament de Figueres
per a destinar-la a sistemes, com a cessió obligatòria i gratuïta, d’acord amb el
document adjunt i tenir per formalitzada la seva presa de possessió.
3r.- Procedir a deixar sense efecte i arxivar l’expedient de modificació de la
modalitat del sistema d’actuació de compensació pel de cooperació del Polígon
d’actuació PA3 Joan Amic, iniciat per acord de la Junta de Govern Local de 5
de setembre de 2016, atès que aquest expedient ha perdut el seu objecte."
----3. Urbanisme. S'aprova definitivament els estatuts i les bases d’actuació de
la Junta de Compensació del Polígon d’Actuació 21 Rec Arnau. 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 del dia 1 d’agost de 2016 va acordar aprovar
inicialment els estatuts i les bases d’actuació de la Junta de Compensació del
Polígon d’Actuació 21 Rec Arnau, i que té assignat el sistema d’actuació
urbanística per reparcellació, sota la modalitat de compensació bàsica. Una
vegada exposats al públic aquests estatuts i bases al Butlletí oficial de la
Província, al núm. 172, de 8 de setembre de 2016, a la pàgina web de
l’ajuntament i al tauló d’anuncis de la Corporació, i una vegada notificat aquest
acord als propietaris d’aquest polígon, amb l’obertura del període d’audiència,
no s’han plantejat allegacions.
L’entitat Sabadell Real Development, SLU, propietari majoritari dels terrenys,
amb l’escrit registrat d’entrada núm. 22051 del 25 de setembre d’enguany,
aporta a l’Ajuntament l’escriptura de constitució de la Junta de Compensació
d’aquest polígon.
D’acord amb el que estableix l’article 110 i 119 del Text refós de la Llei
d'urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, i modificat per
la Llei 3/2012, de 22 de febrer i desenvolupats pels articles 170 i següents del
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei
d'urbanisme, i vist l’informe jurídic que consta a l’expedient, aquesta alcaldia
presidència proposa a la Junta de Govern Local, que per delegació de l’alcaldia
presidència, adopti els acords següents:
1r.- Aprovar definitivament els estatuts i les bases d’actuació de la Junta de
Compensació del Polígon d’Actuació 21 Rec Arnau, i que té assignat el
sistema d’actuació urbanística per reparcellació, sota la modalitat de
compensació bàsica i que són els publicats al Butlletí oficial de la Província
núm. 172, de 8 de setembre de 2016.
2n.- Instar la inscripció d’aquests estatuts i bases d’actuació al Registre
d’Entitats Urbanístiques Collaboradores de la Generalitat de Catalunya.
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3r.- Nomenar com a representant de l’administració actuant, que és
l’Ajuntament de Figueres, a aquesta Junta de Compensació, al regidor Sr.
Joaquim Felip Gayolà.
4r.- Notificar aquests acord a les persones propietàries i interessades en aquest
expedient."
----4. Assumptes urgents. Prèvia la necessària declaració d'urgència, aprovada
per unanimitat, es passa a deliberar sobre els assumptes que l'han motivada
amb el resultat següent:
---- Aportacions i subvencions. S'aprova un conveni amb Càritas Diocesana de
Girona regulador de la concessió d’una subvenció directa pel sosteniment del
Centre de Distribució d’Aliments de Figueres durant el 2017. Després de llegirla i debatre-la s’ACORDA, per unanimitat dels membres presents amb dret a
vot, d’aprovar la proposta següent:
"Caritas Diocesana de Girona, mitjançant escrit amb registre general
d’entrada número 10948 de 4 de maig de 2017 va sollicitar una subvenció pel
sosteniment del Centre de Distribució d’Aliments de Figueres durant el 2017.
Es proposa l’aprovació d’un conveni regulador de la concessió d’una subvenció
directa de 110.000 euros a Caritas Diocesana de Figueres pel
desenvolupament del projecte presentat. D’acord amb el pressupost presentat
la despesa econòmica a realitzar per a portar a terme el projecte del Centre de
Distribució d’Aliments a Figueres es quantifica en 205.277,26 euros. A aquesta
xifra cal sumar-hi la quantificació econòmica de les donacions rebudes
d’aliments, que ascendeix a la quantitat de 758.862,24 euros.
La despesa es realitzarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2017 205
23100 48005 Conveni Centre de Distribució d’Aliments
Pel que fa al pagament de la subvenció es pagarà un 50% de la quantitat
atorgada (en el moment de la signatura del conveni, en concepte de bestreta, i
el 50% restant una vegada s’hagi presentat el compte justificatiu.
L’objecte d’aquest conveni és el manteniment del projecte Centre de Distribució
d’Aliments, en endavant CDA, de Figueres la finalitat del qual és oferir un
recurs que doni resposta al dret fonamental a l’alimentació, ampliant l'actual
sistema de cobertura de necessitats bàsiques de la població més desfavorida
capacitant els participants a afrontar de forma autònoma i responsable la
situació sociofamiliar en què es troben.
En l’expedient consten l’informe del tècnic del servei de Benestar Social i de la
tècnic d’administració general favorables a l’aprovació del referent conveni.
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions disposa en el
seu article 22.2.c que podran concedir-se de forma directa, amb caràcter
excepcional, aquelles 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
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les subvencions directes i que en ells s’han d’establir les condicions i
compromisos aplicables de conformitat amb allò disposat a la llei.
D’acord amb el Decret de l’Alcaldia Presidència de 30 de juny de 2015 la Junta
de Govern Local té atribuïda, per delegació de l’Alcaldia Presidència l’aprovació
de convenis reguladors de la concessió de subvencions, atorgament de tot
tipus de subvencions, aportacions i ajuts de contingut econòmic o d’altra
naturalesa a favor d’entitats públiques o privades i de particulars que realitzin
activitats que complementin o supleixin les competències locals i que afectin a
més d’una àrea municipal.
És per tot això la regidora delegada del Servei de Benestar Social 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 Càritas Diocesana
de Girona, NIF R-1700016-G, regulador de la concessió d’una subvenció
directa pel sosteniment del Centre de Distribució d’Aliments de Figueres durant
el 2017, segons el text que es transcriu literalment com l’annex dels presents
acords.
Segon.- Atorgar a Càritas Diocesana de Girona, NIF R-1700016-G, un ajut de
cent deu mil euros (110.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2017
205 23100 48005 Conveni Centre de Distribució d’Aliments .
Pel que fa a la forma de pagament s’estableix una bestreta d’un 50% de la
quantitat atorgada (55.000,00 €) en el moment de la signatura del conveni
regulador de la subvenció i el 50% restant (55.000,00 €) una vegada s’hagi
presentat el compte justificatiu, abans del 28 de febrer 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
“CONVENI DE COLLABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE FIGUERES I
CÀRITAS DIOCESANA DE GIRONA PER AL MANTENIMENT DEL CENTRE
DE DISTRIBUCIÓ D’ALIMENTS DE FIGUERES.
Figueres,
de 2017
REUNITS
D’una banda, la Illustríssima senyora Marta Felip Torres, amb DNI
XXXXXXXXX, en la seva condició d’Alcaldessa-Presidenta de l’Ajuntament de
Figueres, amb domicili fiscal Plaça de l’Ajuntament número 12 de Figueres, i
NIF P 1707200J.
D’una altra part, la senyora Maria Dolors Puigdevall Dalmau, amb DNI
XXXXXXXXX, directora de Càritas Diocesana de Girona amb NIF R-1700016G, amb domicili al carrer Pujada de la Mercè número 8, de Girona.
ACTUEN
La primera, en nom i representació de l’Ajuntament de Figueres, en virtut de les
facultats atribuïdes per l’article 53.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal de règim local de Catalunya,
per delegació conferida per mitjà del decret d’alcaldia presidència de 13 de
febrer de 2017.
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I la segona, en nom i representació de Càritas Diocesana de Girona.
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per a
aquest acte i
MANIFESTEN
Que les parts constaten que l’afectació social de la crisi econòmica continua
colpejant les famílies més fràgils, especialment aquelles que han perdut la feina
o han esgotat el dret a prestacions públiques contributives o assistencials.
Que el volum de persones ateses als serveis d’atenció a les persones per
atendre les necessitats primàries, especialment d’alimentació bàsica continua
tendeix a la cronificació.
Que aquesta situació és motiu d’especial preocupació per a totes les
Administracions Públiques, agents econòmics i socials, entitats sense ànim de
lucre i la societat civil en general, al no tenir capacitat per donar cobertura a les
necessitats més bàsiques d’alimentació de tots els sectors de la població que
demanin aquesta prestació.
Que per poder fer front a aquesta situació, en data 24 de març de 2011 es va
aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Figueres, la Diputació de Girona i
Càritas Diocesana de Girona pel qual s’implementava el projecte de centres de
distribució d’aliments mitjanant la creació dels CDA a les comarques gironines
dels quals Figueres hi consta com a municipi adherit des de l’inici i amb els
quals es prioritza establir uns valors que acompanyen al dret universal a
l’alimentació, aportant estalvi econòmic per al sistema de protecció social,
creant llocs de treball i fomentant la corresponsabilitat dels seus participants.
Que és voluntat de les parts mantenir i donar continuïtat al projecte i per això
arriben als següents
PACTES
Primer. OBJECTE
L’objecte del present conveni és el manteniment del projecte Centre de
Distribució d’Aliments, en endavant CDA, de Figueres la finalitat del qual és
oferir un recurs que doni resposta al dret fonamental a l’alimentació, ampliant
l'actual sistema de cobertura de necessitats bàsiques de la població més
desfavorida capacitant els participants a afrontar de forma autònoma i
responsable la situació sociofamiliar en què es troben.
Segon. VALORS DELS CENTRES DE DISTRIBUCIÓ D'ALIMENTS -CDAEls valors que regiran el projecte seran els següents:
a) Obra col.lectiva. El projecte neix de la suma d’esforços d’institucions
públiques, entitats privades i societat civil.
b) Solidaritat dels beneficiaris. Els beneficiaris passen a ser considerats
participants d’un projecte educatiu i es deixa de banda la vessant paternalista i
de beneficència que caracteritzava el sistema de lliurament de lots d’aliments.
c) Consens de criteris de valoració i derivació. Els professionals de les
diferents institucions que deriven persones al projecte actuen sota uns
mateixos criteris de valoració i un mateix sistema de derivació.
d) Dignificació dels tradicionals sistemes de lliurament d’aliments. El format
d’autoservei del projecte permet que les persones es puguin confeccionar elles
mateixes la cistella bàsica, normalitzant així
el sistema de lliurament
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d’aliments. Es garanteixen aliments bàsics mínims per una alimentació
equilibrada.
e) Corresponsabilitat dels beneficiaris
- Formació. El projecte fomenta l’adquisició d’hàbits saludables, estalvi familiar,
consum responsable i l'empoderament de les persones.
- Contribució econòmica. S’estableixen unes quotes de contribució en funció de
la capacitat econòmica de cada persona.
- Autonomia en la confecció de la cistella.
f) Enfortiment de l’economia social. Es contracten persones en situació
d’exclusió social mitjançant contractes d'inserció per a cobrir les places
d'encarregat del centre i mosso de magatzem, a través de l’empresa d’inserció
Economia Solidària, SL, empresa social promoguda per Càritas Diocesana de
Figueres, entitat gestora del projecte.
g) Finançament públic i privat. El consens ha permès engegar un projecte de
dimensions superiors a les possibilitats de resposta de cada una de les
institucions i entitats que li donen suport inicialment.
h) Foment de la solidaritat ciutadana:
-Campanyes de recaptació d’aliments a diferents àmbits: centres escolars,
associacions de veïns, parròquies...
-Voluntariat. Element indispensable per la viabilitat i continuïtat del projecte, a
més de donar-li un important valor social afegit. Periòdicament es mantenen
espais de coordinació, seguiment, intercanvi i reconeixement a la tasca que
realitzen els voluntaris. La formació també és un aspecte cabdal tant en temes
de seguretat alimentària (curs de manipulació d'aliments) així com altres
qüestions relacionades amb el bon desenvolupament del projecte.
i) Foment d’iniciatives de responsabilitat social corporativa en el món
empresarial. Es fomenta i canalitza la solidaritat del món empresarial facilitant
l’aprofitament d’aliments aptes per al consum però que queden fora de la
cadena de distribució ordinària evitant així el malbaratament d’aliments.
j) Sostenibilitat econòmica en tant que introdueix el sistemes de quotes socials i
fa més viable l’ajuda pública a mig i llarg termini: amb menys diners garantim el
dret a l’alimentació de més persones.
Tercer. COMPROMISOS DE CÀRITAS DIOCESANA
-Exerceix l’activitat pròpia del CDA d’acord amb les disposicions generals i
particulars del
projecte.
-Dóna compliment de les mesures de seguretat i acústiques, així com de les
tècnicosanitàries establertes legalment.
-Coordina i dinamitza els espais de treball en xarxa
-Gestiona el centre i organitza el funcionament diari del mateix.
-Efectua els contractes d’inserció i en fa la supervisió i seguiment
-Proporciona
i coordina els voluntaris i els ofereix la
formació i
l’acompanyament necessaris.
-Coordina les accions formatives
-Elabora els informes i memòries del projecte
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-Gestiona els aliments: control estoc, compra, donacions, campanyes
-Deleguen un tècnic per fer d’enllaç en el projecte i que participa a les reunions
de la comissió
tècnica de seguiment del CDA.
-Elabora les memòries del projecte a nivell local
-Participa i afavoreix la realització de campanyes de recollida d’aliments
impulsades i participades per tots els socis locals del CDA.
-Gestiona i és l’enllaç per les donacions d’aliments a nivell local
Quart. COMPROMISOS DE L’AJUNTAMENT DE FIGUERES
1. L’Ajuntament de Figueres assumeix el compromís d’atendre les situacions de
necessitat alimentària de les persones del municipi que no disposen de
recursos econòmics suficients per a fer-hi front i es compromet a recolzar el
funcionament del Centre de Distribució d’Aliments.
El compromís econòmic de l’Ajuntament de Figueres per l'any 2017 consisteix
en l’aportació total de 110.000 euros i que es concreta de forma desglossada
en els següents conceptes:
- Finançament del local on ubicar el CDA: lloguer i subministraments per una
quantitat de 10.000 euros.
- Finançament del transport, magatzem i distribució dels aliments per una
quantitat de 25.000 euros.
- Finançament per la compra d’aliments del CDA i despeses del personal amb
contracte d’inserció per una quantitat de 75.000 euros.
2. En compliment dels compromisos anteriors, per aquest 2017 l’Ajuntament de
Figueres realitzarà una aportació de 110.000 euros (CENT DEU MIL EUROS)
amb càrrec l’aplicació pressupostària 2017 205 23100 48005 Conveni Centre
de Distribució d’Aliments.
D’acord amb el pressupost presentat la despesa econòmica a realitzar per a
portar a terme el projecte del CDA a Figueres es quantifica en 205.277,26
euros. A aquesta xifra cal sumar-hi la quantificació econòmica de les donacions
rebudes d’aliments, que ascendeix a la quantitat de 758.862,24 euros.
Aquesta subvenció s’atorga de conformitat amb allò establert a l’article 22.2c de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Es considera despesa subvencionable per l’anualitat 2017 la compra d’aliments
destinats al CDA de Figueres i les retribucions del personal assignat al centre
per un import de 75.000 euros, el transport i magatzem d’aliments per a la
quantitat de 25.000 euros i el local per al a seva distribució per la quantitat de
10.000 euros.
El pagament de la subvenció es realitzarà prèvia aportació per part de Càritas
Diocesana de Girona del corresponent compte justificatiu d’acord amb allò que
estableix el pacte cinquè. Un cop presentada la documentació justificativa es
procedirà a la revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb allò
establert es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10 dies els defectes
que s’indiquin o que es presentin les allegacions que s’estimi oportunes, amb
la indicació de què, si no es fes, es considera incompleta l’obligació de
justificació.
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El règim de modificació, reintegrament o nullitat, així com el control financer i el
règim sancionador aplicable d’aquesta subvenció serà aquell establert amb
caràcter general a la Llei General de Subvencions.
3. L’Ajuntament de Figueres delega en un tècnic de Serveis Socials per fer
d’enllaç i participar a les reunions de la comissió tècnica de seguiment del CDA.
4. Les dades dels usuaris del Centre de Distribució d’Aliments que siguin
persones del municipi s’integraran en un fitxer responsabilitat de l’Ajuntament.
5. Càritas Diocesana de Girona tindrà la consideració d’encarregada del
tractament en els termes de l’article 3.g de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
Cinquè. JUSTIFICACIÓ I FORMA DE PAGAMENT
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 pot incorporar la relació d’activitats desenvolupades, els resultats
obtinguts i l’impacte assolit.
b) Compte justificatiu, signat pel representant legal del promotor, que constarà
de la següent documentació:
- Relació classificada de les despeses efectuades, amb identificació del
proveïdor, número de document, import, concepte i data d’emissió de la factura.
- Factures originals, fotocòpies compulsades o documents de valor probatori
equivalent que constin en la relació a la qual es fa referència al paràgraf
anterior.
- Detall del finançament final de les despeses del concepte subvencionat, amb
indicació de la procedència dels ingressos i subvencions.
Les despeses de personal propi s’acreditaran mitjançant un certificat signat i
segellat pel representant legal de l’entitat, on hi 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 retribucions professionals que no resultin substancials i/o directament
relacionats 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 d’actuació a l’Ajuntament abans del 28 de febrer de
2018.
La subvenció es pagarà de la següent manera: el 50% a la signatura del
conveni i l’altra 50% després de la justificació de les despeses.
Sisè. COMISSIÓ DE SEGUIMENT
Es crearà una comissió local que assegurarà la concreció del pacte tercer. La
seva composició i estructura, periodicitat de reunions i funcionament intern
seran definits per l’Ajuntament i Càritas Diocesana de Girona.
Setè. VIGÈNCIA DEL CONVENI
La vigència d’aquest conveni és fins el dia 31 de desembre de 2017.
Vuitè. EXTINCIÓ
Són causes d’extinció d’aquest conveni:
a) L’esgotament del període de vigència convingut entre les parts;
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b) L’incompliment greu i manifest, material o legal, de les obligacions
assumides en el conveni per cadascuna de les parts;
c) Les causes generals previstes a la legislació vigent.
Novè. RÈGIM JURÍDIC
El marc normatiu pel qual es regeix aquest conveni està constituït per:
a) La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions;
b) El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la
Llei general de subvencions;
c) La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú;
d) La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local;
e) El Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals;
f) 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;
g) El Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat per Decret
179/1995, de 13 de juny;
h) Les bases d’execució del pressupost de l’Ajuntament de Figueres;
j) Qualsevol altra disposició legal o reglamentària aplicable per raó de la
matèria o del subjecte.
Desè. NATURALESA DEL CONVENI
Aquest conveni té naturalesa administrativa. Les discrepàncies que puguin
sorgir de la seva execució seran resoltes per mutu acord de les parts. Els
conflictes derivats de l’aplicació d’aquest conveni són competència dels òrgans
de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu de la ciutat de Girona.
I en prova de conformitat amb el contingut i efectes d’aquest conveni, les parts
intervinents el signen per triplicat en el lloc i data indicats a l’encapçalament.
Per l’Ajuntament de Figueres
Per Caritas Diocesana de Girona
L’alcaldessa,
La directora,
Marta Felip Torres
Maria Dolors Puigdevall Dalmau “"
---- Seguidament, essent les catorze hores i cinquanta-cinc minuts, fa ús de la
paraula la Presidència que diu que els sis expedients que es tractaran a
continuació es refereixen a matèries delegades pel Ple de l'Ajuntament en la
Junta de Govern Local per la qual cosa, a partir d'aquest moment i per
debatre'ls i resoldre'ls, la sessió de la Junta de Govern Local passa a tenir el
caràcter de pública i anuncia verbalment aquesta circumstància després d'obrir
la porta de la sala de sessions als efectes que pugui accedir-hi el públic que ho
desitgi.
---- Ensenyament. S'aprova l’establiment d'un conveni individualitzat de
pràctiques en centres de treball amb l'Institut Ramon Muntaner per tal d’acollir
una estudiant. Després de llegir-lo i debatre'l s'ACORDA, per unanimitat dels
membres presents amb dret a vot, d'aprovar el dictamen següent:
"L’Institut Ramon Muntaner de Figueres proposa l’estudiant S.C.V., que
actualment cursa estudis de Formació Professional, nivell 2 d'Educació Infantil,

11

perquè dugui a terme les pràctiques obligatòries relacionades amb els seus
estudis.
Vist que existeix un conveni marc de collaboració entre l’Ajuntament de
Figueres i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que
possibilita establir convenis de collaboració de pràctiques individualment amb
cada alumne interessat, i atès que el responsable de l'Institut Ramon Muntaner
de Figueres ja ha fet arribar a l'Ajuntament el conveni de pràctiques de
l'estudiant seleccionada, aquesta Comissió Informativa General proposa a la
Junta de Govern Local que, per delegació del Ple de l’Ajuntament de Figueres,
adopti els següents acords:
1r Aprovar l’establiment del conveni individualitzat de pràctiques en centres de
treball entre l'Institut Ramon Muntaner i l’Ajuntament de Figueres, per tal
d’acollir l'estudiant S.C.V.
Les pràctiques es duran a terme a la Llar d'Infants Els Pins, del 13 d'octubre de
2017 a l'1 de març de 2018. L'horari a realitzar serà els dilluns de 09:00 a 13:00
hores i de 15:00 a 17:30 hores, i els dimarts, dimecres, dijous i divendres de de
09:00 a 13:00 hores.
El seguiment i tutoria de les pràctiques per part de l’Ajuntament el farà la Sra.
Marta Torras Pastor.
2n Autoritzar a l’Alcaldessa-Presidenta per a dictar i fer tants actes i gestions
com calguin per dur a terme aquest acord adoptat."
---- Ensenyament. S'aprova l’establiment d'un conveni individualitzat de
pràctiques en centres de treball amb l'Institut Ramon Muntaner per tal d’acollir
una estudiant. Després de llegir-lo i debatre'l s'ACORDA, per unanimitat dels
membres presents amb dret a vot, d'aprovar el dictamen següent:
"L’Institut Ramon Muntaner de Figueres proposa l’estudiant A.M.T., que
actualment cursa estudis de Formació Professional, nivell 2 d'Educació Infantil,
perquè dugui a terme les pràctiques obligatòries relacionades amb els seus
estudis.
Vist que existeix un conveni marc de collaboració entre l’Ajuntament de
Figueres i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que
possibilita establir convenis de collaboració de pràctiques individualment amb
cada alumne interessat, i atès que el responsable de l'Institut Ramon Muntaner
de Figueres ja ha fet arribar a l'Ajuntament el conveni de pràctiques de
l'estudiant seleccionada, aquesta Comissió Informativa General proposa a la
Junta de Govern Local que, per delegació del Ple de l’Ajuntament de Figueres,
adopti els següents acords:
1r Aprovar l’establiment del conveni individualitzat de pràctiques en centres de
treball entre l'Institut Ramon Muntaner i l’Ajuntament de Figueres, per tal
d’acollir l'estudiant A.M.T.
Les pràctiques es duran a terme a la Llar d'Infants Els Pins, del 13 d'octubre de
2017 al 5 de març de 2018. L'horari a realitzar serà els dilluns de 09:00 a 13:00
hores i de 15:00 a 17:30 hores, i els dimarts, dimecres, dijous i divendres de de
09:00 a 13:00 hores.
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El seguiment i tutoria de les pràctiques per part de l’Ajuntament el farà la Sra.
Marta Torras Pastor.
2n Autoritzar a l’Alcaldessa-Presidenta per a dictar i fer tants actes i gestions
com calguin per dur a terme aquest acord adoptat."
---- Ensenyament. S'aprova l’establiment d'un conveni individualitzat de
pràctiques en centres de treball amb l'Institut Ramon Muntaner per tal d’acollir
una estudiant. Després de llegir-lo i debatre'l s'ACORDA, per unanimitat dels
membres presents amb dret a vot, d'aprovar el dictamen següent:
"L’Institut Ramon Muntaner de Figueres proposa l’estudiant L.G.O., que
actualment cursa estudis de Formació Professional, nivell 2 d'Educació Infantil,
perquè dugui a terme les pràctiques obligatòries relacionades amb els seus
estudis.
Vist que existeix un conveni marc de collaboració entre l’Ajuntament de
Figueres i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que
possibilita establir convenis de collaboració de pràctiques individualment amb
cada alumne interessat, i atès que el responsable de l'Institut Ramon Muntaner
de Figueres ja ha fet arribar a l'Ajuntament el conveni de pràctiques de
l'estudiant seleccionada, aquesta Comissió Informativa General proposa a la
Junta de Govern Local que, per delegació del Ple de l’Ajuntament de Figueres,
adopti els següents acords:
1r Aprovar l’establiment del conveni individualitzat de pràctiques en centres de
treball entre l'Institut Ramon Muntaner i l’Ajuntament de Figueres, per tal
d’acollir l'estudiant L.G.O.
Les pràctiques es duran a terme a la Llar d'Infants Els Pins, del 13 d'octubre de
2017 al 29 de gener de 2018. L'horari a realitzar serà els dilluns de 09:00 a
13:00 hores i de 15:00 a 17:30 hores, i els dimarts, dimecres, dijous i divendres
de de 09:00 a 13:00 hores.
El seguiment i tutoria de les pràctiques per part de l’Ajuntament el farà la Sra.
Marta Torras Pastor.
2n Autoritzar a l’Alcaldessa-Presidenta per a dictar i fer tants actes i gestions
com calguin per dur a terme aquest acord adoptat."
---- Ensenyament. S'aprova l’establiment d'un conveni individualitzat de
pràctiques en centres de treball amb l'Institut Ramon Muntaner per tal d’acollir
una estudiant. Després de llegir-lo i debatre'l s'ACORDA, per unanimitat dels
membres presents amb dret a vot, d'aprovar el dictamen següent:
"L’Institut Ramon Muntaner de Figueres proposa l’estudiant A.S.N., que
actualment cursa estudis de Formació Professional, nivell 2 d'Educació Infantil,
perquè dugui a terme les pràctiques obligatòries relacionades amb els seus
estudis.
Vist que existeix un conveni marc de collaboració entre l’Ajuntament de
Figueres i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que
possibilita establir convenis de collaboració de pràctiques individualment amb
cada alumne interessat, i atès que el responsable de l'Institut Ramon Muntaner
de Figueres ja ha fet arribar a l'Ajuntament el conveni de pràctiques de
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l'estudiant seleccionada, aquesta Comissió Informativa General proposa a la
Junta de Govern Local que, per delegació del Ple de l’Ajuntament de Figueres,
adopti els següents acords:
1r Aprovar l’establiment del conveni individualitzat de pràctiques en centres de
treball entre l'Institut Ramon Muntaner i l’Ajuntament de Figueres, per tal
d’acollir l'estudiant Andrea Soriano Nogales.
Les pràctiques es duran a terme a la Llar d'Infants Els Pins, del 13 d'octubre de
2017 al 25 de gener de 2018. L'horari a realitzar serà els dilluns de 09:00 a
13:00 hores i de 13:00 a 16:00 hores, i els dimarts, dimecres, dijous i divendres
de de 09:00 a 13:00 hores.
El seguiment i tutoria de les pràctiques per part de l’Ajuntament el farà la Sra.
Marta Torras Pastor.
2n Autoritzar a l’Alcaldessa-Presidenta per a dictar i fer tants actes i gestions
com calguin per dur a terme aquest acord adoptat."
---- Ensenyament. S'aprova l’establiment d'un conveni individualitzat de
pràctiques en centres de treball amb l'Institut Ramon Muntaner per tal d’acollir
una estudiant. Després de llegir-lo i debatre'l s'ACORDA, per unanimitat dels
membres presents amb dret a vot, d'aprovar el dictamen següent:
"L’Institut Ramon Muntaner de Figueres proposa l’estudiant M.M.F., que
actualment cursa estudis de Formació Professional, nivell 2 d'Educació Infantil,
perquè dugui a terme les pràctiques obligatòries relacionades amb els seus
estudis.
Vist que existeix un conveni marc de collaboració entre l’Ajuntament de
Figueres i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que
possibilita establir convenis de collaboració de pràctiques individualment amb
cada alumne interessat, i atès que el responsable de l'Institut Ramon Muntaner
de Figueres ja ha fet arribar a l'Ajuntament el conveni de pràctiques de
l'estudiant seleccionada, aquesta Comissió Informativa General proposa a la
Junta de Govern Local que, per delegació del Ple de l’Ajuntament de Figueres,
adopti els següents acords:
1r Aprovar l’establiment del conveni individualitzat de pràctiques en centres de
treball entre l'Institut Ramon Muntaner i l’Ajuntament de Figueres, per tal
d’acollir l'estudiant M.M.F.
Les pràctiques es duran a terme a la Llar d'Infants Els Pins, del 13 d'octubre de
2017 al 20 de febrer de 2018. L'horari a realitzar serà els dilluns de 09:00 a
13:00 hores i de 13:00 a 16:00 hores, i els dimarts, dimecres, dijous i divendres
de de 09:00 a 13:00 hores.
El seguiment i tutoria de les pràctiques per part de l’Ajuntament el farà la Sra.
Marta Torras Pastor.
2n Autoritzar a l’Alcaldessa-Presidenta per a dictar i fer tants actes i gestions
com calguin per dur a terme aquest acord adoptat."
---- Ensenyament. S'aprova l’establiment d'un conveni individualitzat de
pràctiques en centres de treball amb l'Institut Ramon Muntaner per tal d’acollir
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una estudiant. Després de llegir-lo i debatre'l s'ACORDA, per unanimitat dels
membres presents amb dret a vot, d'aprovar el dictamen següent:
"L’Institut Ramon Muntaner de Figueres proposa l’estudiant S.M.E.C.,
que actualment cursa estudis de Formació Professional, nivell 2 d'Educació
Infantil, perquè dugui a terme les pràctiques obligatòries relacionades amb els
seus estudis.
Vist que existeix un conveni marc de collaboració entre l’Ajuntament de
Figueres i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que
possibilita establir convenis de collaboració de pràctiques individualment amb
cada alumne interessat, i atès que el responsable de l'Institut Ramon Muntaner
de Figueres ja ha fet arribar a l'Ajuntament el conveni de pràctiques de
l'estudiant seleccionada, aquesta Comissió Informativa General proposa a la
Junta de Govern Local que, per delegació del Ple de l’Ajuntament de Figueres,
adopti els següents acords:
1r Aprovar l’establiment del conveni individualitzat de pràctiques en centres de
treball entre l'Institut Ramon Muntaner i l’Ajuntament de Figueres, per tal
d’acollir l'estudiant S.M.E.C.
Les pràctiques es duran a terme a la Llar d'Infants Els Pins, del 18 de setembre
de 2017 al 2 de maig de 2018. L'horari a realitzar serà els dilluns de 09:00 a
13:00 hores i de 15:00 a 17:30 hores, i els dimarts de 09:00 a 13:00 hores.
El seguiment i tutoria de les pràctiques per part de l’Ajuntament el farà la Sra.
Marta Torras Pastor.
2n Autoritzar a l’Alcaldessa-Presidenta per a dictar i fer tants actes i gestions
com calguin per dur a terme aquest acord adoptat."
---- A continuació, essent les catorze hores i cinquanta-nou minuts, torna a fer
ús de la paraula la Presidència que diu que a partir d'aquest moment la sessió
de la Junta de Govern Local torna a tenir el caràcter de no pública, ja que no hi
ha més expedients que es refereixin a matèries delegades pel Ple de
l'Ajuntament en la Junta de Govern Local i que, en conseqüència, el públic
present ha d'abandonar la sala de sessions.
----5. Precs i preguntes. A l'extrem de Precs i preguntes no es produeixen
intervencions.
---- No havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió a les quinze
hores, de la qual cosa dono fe.
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