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

Núm.38

Acta de la sessió ordinària del dia 30 d'octubre de 2017
---- A la Casa de la Vila de la ciutat de Figueres, el dia 30 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 deu minuts, la Presidència declara oberta la sessió.
----1. S'aprova sense rectificacions l'acta de la sessió anterior, ordinària del dia
23 d'octubre de 2017, repartida amb la convocatòria.
----2. Aportacions i subvencions. Es ratifica el decret de l'Alcaldia del dia 27
d'octubre de 2017 pel qual es resol la concessió de les subvencions dins el
marc del Programa de projectes innovadors i experimentals "Foment de les TIC
a l'Alt Empordà". A la seva lectura, la Junta de Govern Local ACORDA, per
unanimitat, ratificar el decret següent:
"Antecedents:
Vist que l'Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Figueres, té
l'objectiu prioritari de fomentar un creixement econòmic sostenible i la creació
d'ocupació, a fi de millorar la qualitat de vida i el benestar de la població. Per
aconseguir-ho, impulsa l'aprofitament dels recursos propis, el foment de nous
sectors emergents i la cooperació entre l'àmbit públic i privat.
Vist que l’Ajuntament de Figueres va presentar al Servei d’Ocupació de
Catalunya una sollicitud de subvenció en el marc de la convocatòria del
Programa de projectes innovadors i experimentals de l’any 2016 de l’Ordre
EMO/315/2015, per a la realització del pla d’execució anual anomenat “Foment
de les TIC a l’Alt Empordà”.
Vist que en data 12 de desembre de 2016, el Servei d’Ocupació de Catalunya
va resoldre atorgar a l’Ajuntament de Figueres la subvenció per a la realització
del programa innovador i experimental de foment de les TIC a l'Alt Empordà
(expedient número IE-27/16).
Atès que dins d'aquest programa innovador i experimental (expedient número
IE-27/16) hi està inclòs el projecte "Assessorament empresarial en TIC" (codi
projecte 2-02) amb un cost de 45.771,38 euros.
Vist que per complir amb els principis de la gestió de subvencions, igualtat,
publicitat, transparència, objectivitat, eficàcia i eficiència s'estableixen unes
bases, on queden establerts els termes i les condicions per a l'obtenció del
servei d'assessorament empresarial en TIC a les empreses de la comarca de
l'Alt Empordà per tal de que puguin millorar la seva competitivitat, créixer i
generar activitat econòmica i ocupació.
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Vistes les sol.licituds presentades i la documentació que les acompanya
segons el punt 5 de les bases:
Oscar Juan Carres
Josep Ravés Gussinyer
Grup Espai GB SL
Ceras Roura SA
Residència Jardí Empordà SL
Denis Lutteropp
Núria Bacardit Portella
Josep Ribas Pallisera
Tetyana Volynchuk
Francesc Valls
Eskol Arenart SL
Núria Cullel Riera
Roser Cufí Puig
Grupo Autogruas Nadal SL
Petra Vlasman
Roser Calderon Fabrega
Isabel Bochaca Isern
Roura y Pujol SL
Difusió Hidràulica Lluis SA
Agroassessors Consultors Tècnics SL
Atès que el punt 8 de les bases per a la concessió de les subvencions en
espècie, avaluables econòmicament, per millorar la competitivitat de les
empreses de la comarca de l'Alt Empordà en els diferents àmbits de les TIC
dins el marc del programa innovador i experimental: foment de les TIC a l'Alt
Empordà disposa que pel procediment de concessió, termini de resolució,
renuncia i acceptació de les subvencions correspon a la comissió qualificadora
valorar les sollicituds, comprovar que les empreses compleixen tots els
requisits previst a la convocatòria i elaborar la proposta per l’atorgament i/o
denegació dels assessoraments sollicitats.
Vist que la comissió qualificadora estarà composta tal com diuen les bases per:
President : El Cap d’Àrea de Promoció Econòmica o en qui delegui
Vocals: 2 tècnics/ques de l’Àrea de Promoció Econòmica.
Secretari: El de la Corporació o en qui delegui
Vist que la Junta de Govern Local serà l’òrgan competent per la resolució del
procediment d’atorgament de les subvencions d'assessoraments i és
competent per resoldre qualsevol eventualitat no regulada expressament per
aquestes bases. Es prendrà un sol acord per resoldre la convocatòria.
Vist que per dades d'agenda i càrrega de treball dels tots els titulars de la
comissió qualificadora es va convocar verbalment la reunió de la comissió
qualificadora per el dia 4 d'octubre de 2017 a les 13:00, i es va delegar per part
de la secretaria titular de la mateixa al Cap de Servei de Serveis Jurídics i
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Administratius de Promoció Econòmica, per tant va estar composta per:
President:
Titular: David Carvajal Carbonell Cap d'area promoció Econòmica
Vocals:
Primer Vocal
Titular: Anna Pou Planas AODL Agent d’ocupació i desenvolupament local de
foment de sectors emergents generadors d’ocupació
Segon Vocal:
Titular: Susanna Torrijos Delgado AODL Agent d’ocupació i desenvolupament
local d’innovació i creixement empresarial
Secretari:
Suplent: Dionís Vicario Capllonch Cap de Servei de Serveis Jurídics i
Administratius de Promoció Econòmica
Vist que alhora de tramitar aquest expedient, per temes d'agenda i càrrega de
treball s'ha allargat en el temps, i s'han de fer els assessoraments abans de
final d'any, per poder desenvolupar la actuació administrativa d'acord amb els
principis d'economia, celeritat, eficàcia, legalitat, publicitat i bona fe, i atès que
ja es disposa del acta de la comissió qualificadora se considera adient adjuntar
la mateixa al expedient, a més de la contractació dels assessors per dur a
terme la subvenció en espècie, se contractarà per tot el import, sempre
supeditada a que hi hagi concessions a les empreses /empresaris de les
subvencions en espècie de les seves matèries, això es fa per dos motius:
- Primer des de Promoció es te intenció de fer una segona convocatòria atès
que quedaria un import de18.315 €, i vist el interès mostrat en el sector una
vegada tancat el termini de presentació de sollicituds d'aquest convocatòria,
- Segon els assessors son tècnics especialistes en cada una de les matèries
ofertades, i al haver hi tan pocs en el territori faria impossible dur a terme la
subvenció en espècie, a més que al ser contractes menors no es poden
prorrogar.
Vist que contra l'esmentada resolució d'atorgament que posa fi a la via
administrativa es podran interposar els recursos següents:
a) El de reposició amb caràcter potestatiu davant l'òrgan que hagi dictat l'acord
recorregut en el termini d'un mes comptat a partir del dia següent de la recepció
d'aquesta notificació. S'entendrà desestimat per silenci administratiu, acabada
la via administrativa i expedita la contenciosa administrativa si, transcorregut un
mes comptat des del dia següent al de la seva interposició, no es notifiqués la
resolució. Si s'hagués presentat el recurs de reposició potestatiu, el recurs
contenciós administratiu s'haurà d'interposar en el termini de dos mesos
comptats des del dia següent al de la recepció de la notificació de l'acord
resolutori del recurs de reposició, si és exprés, i, si no ho fos, en el de sis
mesos comptats des del dia següent a aquell en què s'hagi produït l'acte
presumpte de desestimació del recurs per silenci administratiu.
b) El contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Girona en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de la
recepció d'aquesta notificació. No es podrà interposar aquest recurs fins que
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s'hagi resolt expressament o s'hagi produït la desestimació presumpta del
recurs de reposició si s'hagués interposat.
c) Qualsevol altre que estimi procedent
Atès que en cas que alguns dels beneficiaris renunciés expressament, es podrà
acordar una adjudicació subsidiària respecte a les sollicituds presentades que
hagin quedat classificats en la posició immediatament posterior segons la
puntuació de l'òrgan de selecció qualificador si, a judici seu, reuneixen les
condicions mínimes de viabilitat.
Vist que el el punt 7 de les bases s'estableix que les empreses han de tenir seu
a la comarca de l'Alt Empordà i podran rebre assessorament especialitzat per
part de professionals seleccionats per l'Ajuntament de Figueres en els diferents
ambits de les TIC, per tal de que puguin millorar la seva competitivitat.
Vist que cada empresa podrà escollir un màxim de tres àmbits d'assessorament
i rebrà un pla d'acció per cada àmbit en el que participi.
Vist l’informe del Tècnic mitjà en activitat econòmica adjunt a l’expedient,
informant favorable.
L’import destinat als assessoraments es de 45.771,38 euros a càrrec de les
partides 17401R64330622799 i 17401R643200226100.
Vist l'informe d'intervenció (INIF/INFI) que consta a l'expedient.
Per tot això, l'alcaldessa presidenta resol:
Primer .- Ratificar que la comissió qualificadora que es va constituir el dia 3
d'octubre de 2017 a la sala de juntes de l'Ajuntament de Figueres a les 9:00 h. i
quedà establerta de la següent manera:
President:
Titular: Cap d'area promoció Econòmica
Suplent: Tècnic mig en activitats econòmiques
Primer Vocal
Titular: AODL Agent d’ocupació i desenvolupament local de foment de sectors
emergents generadors d’ocupació
Suplent: AODL Agent d’ocupació i desenvolupament local de desenvolupament
territorial de l’Empordà
Segon Vocal:
Titular: AODL Agent d’ocupació i desenvolupament local d’innovació i
creixement empresarial
Suplent: AODL Agent d’ocupació i desenvolupament local de l'observatori
socioeconòmic i de participació ciutadana.
Secretari:
Titular: Secretari/a de la corporació
Suplent: Cap de Servei de Serveis Jurídics i Administratius de Promoció
Econòmica.
es la que es va designar de forma verbal per valorar les sollicituds presentades
en referència a les bases per a la concessió de les subvencions en espècie,
avaluables econòmicament, per millorar la competitivitat de les empreses de la
comarca de l'Alt Empordà en el diferents àmbits de les TIC a l'Alt Empordà dins
del marc del programa innovador i experimental: foment de les TIC a l'Alt
Empordà,
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Segon:- Concedir la subvenció en espècie a les Empreses/empresaris
següents:
Tetyana Volynchuk
Francesc Valls
Núria Cullell Riera
Roser Cufí Puig
Grupo Autogruas Nadal SL
Petra Vlasman
Roser Calderon Fabrega
Isabel Bochaca Isern
Roura y Pujol SL
Difusió Hidràulica Lluis SA
Eskol Arenart SL
Agroassessors Consultors Tècnics SL
Tercer.- Requerir a les següents empreses i empresaris que aportin la
documentació que els hi falta, per poder subsanar els defectes en els requisits
i/o la documentació preceptiva en un termini màxim de 10 dies hàbils des de la
recepció del requeriment. Concedir la subvenció en espècie a aquestes
empreses supeditada a que presentin la documentació sollicitada
Ceras
Roura SA

- Original i fotocòpia o còpia compulsada de la targeta
d’identificació fiscal de l’empresa.
- Original i fotocòpia o còpia compulsada del document
d’identitat de la persona que actua en nom i representació de la
persona jurídica sollicitant.
- Poder suficient en dret que acrediti les facultats de
representació dels signataris de la sollicitud per actuar en nom
de la persona jurídica sollicitant (original i còpia o còpia
compulsada )
- Memòria que defineix la sol.licitud

Grup Espai - Document de sollicitud d’assessorament degudament
Gb SL
complimentat (annex I). La sollicitud ha d'anar signada per qui
representi legalment l'empresa i segellada. Amb aquesta
signatura s'assumeix la veracitat de les dades aportades i
l’acceptació de la totalitat de les bases.
- Original i fotocòpia o còpia compulsada de la targeta
d’identificació fiscal de l’empresa.
- Original i fotocòpia o còpia compulsada del document
d’identitat de la persona que actua en nom i representació de la
persona jurídica sollicitant.
- Poder suficient en dret que acrediti les facultats de
representació dels signataris de la sollicitud per actuar en nom
de la persona jurídica sollicitant (original i còpia o còpia
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compulsada )
- Original i fotocòpia o còpia compulsada de l’escriptura de
constitució pública i de les modificacions.
- Original i fotocòpia o còpia compulsada dels estatuts de
l’empresa i de les modificacions.
- Original i fotocòpia o còpia compulsada dels certificats que
acreditin que l’empresa es troba al corrent de pagament
d’obligacions tributàries o altres amb l’Administració estatal i la
Seguretat Social, l’autonòmica i la local (a excepció de
l’Ajuntament de Figueres).
- Declaració responsable (annex II) de compliment dels apartats
"b" a "j" de l'apartat 4 d'aquestes bases.
- Alta d'autonòms amb CNAE
- Memòria que defineix la sol.licitud
Residència
Jardí
Empordà
SL

- Poder suficient en dret que acrediti les facultats de
representació dels signataris de la sollicitud per actuar en nom
de la persona jurídica sollicitant (original i còpia o còpia
compulsada )
- Original i fotocòpia o còpia compulsada dels estatuts de
l’empresa i de les modificacions.
- Memòria que defineix la sol.licitud

Oscar Juan - Document de sollicitud d’assessorament degudament
Carres
complimentat (annex I). La sollicitud ha d'anar signada per qui
representi legalment l'empresa i segellada. Amb aquesta
signatura s'assumeix la veracitat de les dades aportades i
l’acceptació de la totalitat de les bases.
- Poder suficient en dret que acrediti les facultats de
representació dels signataris de la sollicitud per actuar en nom
de la persona jurídica sollicitant (original i còpia o còpia
compulsada ) Manca autorització representant autònom.
- Original i fotocòpia o còpia compulsada dels certificats que
acreditin que l’empresa es troba al corrent de pagament
d’obligacions tributàries o altres amb l’Administració estatal i la
Seguretat Social, l’autonòmica i la local (a excepció de
l’Ajuntament de Figueres).
- Declaració responsable (annex II) de compliment dels apartats
"b" a "j" de l'apartat 4 d'aquestes bases.
- Alta d'autonòms amb CNAE. Compulsar declaració censal.
- Memòria que defineix la sol.licitud
Denis
Lutteropp

- Original i fotocòpia o còpia compulsada del document
d’identitat de la persona que actua en nom i representació de la
persona jurídica sollicitant.
- Original i fotocòpia o còpia compulsada dels certificats que
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acreditin que l’empresa es troba al corrent de pagament
d’obligacions tributàries o altres amb l’Administració estatal i la
Seguretat Social, l’autonòmica i la local (a excepció de
l’Ajuntament de Figueres).
- Declaració responsable (annex II) de compliment dels apartats
"b" a "j" de l'apartat 4 d'aquestes bases. - Signatura original
- Alta d'autonòms amb CNAE (còpia compulsada)
- Memòria que defineix la sol.licitud
Núria
Bacardit
Portella

- Document de sollicitud d’assessorament degudament
complimentat (annex I). La sollicitud ha d'anar signada per qui
representi legalment l'empresa i segellada. Amb aquesta
signatura s'assumeix la veracitat de les dades aportades i
l’acceptació de la totalitat de les bases.
- Original i fotocòpia o còpia compulsada del document
d’identitat de la persona que actua en nom i representació de la
persona jurídica sollicitant.
- Original i fotocòpia o còpia compulsada dels certificats que
acreditin que l’empresa es troba al corrent de pagament
d’obligacions tributàries o altres amb l’Administració estatal i la
Seguretat Social, l’autonòmica i la local (a excepció de
l’Ajuntament de Figueres).
- Declaració responsable (annex II) de compliment dels apartats
"b" a "j" de l'apartat 4 d'aquestes bases.
- Alta d'autonòms amb CNAE
- Memòria que defineix la sol.licitud
- Alta d'autonòms amb CNAE

Josep
Ribas
Pallisera

- Document de sollicitud d’assessorament degudament
complimentat (annex I). La sollicitud ha d'anar signada per qui
representi legalment l'empresa i segellada. Amb aquesta
signatura s'assumeix la veracitat de les dades aportades i
l’acceptació de la totalitat de les bases.
- Original i fotocòpia o còpia compulsada del document
d’identitat de la persona que actua en nom i representació de la
persona jurídica sollicitant.
- Original i fotocòpia o còpia compulsada dels certificats que
acreditin que l’empresa es troba al corrent de pagament
d’obligacions tributàries o altres amb l’Administració estatal i la
Seguretat Social, l’autonòmica i la local (a excepció de
l’Ajuntament de Figueres).
- Declaració responsable (annex II) de compliment dels apartats
"b" a "j" de l'apartat 4 d'aquestes bases.
- Alta d'autonòms amb CNAE
- Memòria que defineix la sol.licitud
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Josep
Ravés
Gussinyer

- Document de sollicitud d’assessorament degudament
complimentat (annex I). La sollicitud ha d'anar signada per qui
representi legalment l'empresa i segellada. Amb aquesta
signatura s'assumeix la veracitat de les dades aportades i
l’acceptació de la totalitat de les bases.
- Original i fotocòpia o còpia compulsada del document
d’identitat de la persona que actua en nom i representació de la
persona jurídica sollicitant.
- Original i fotocòpia o còpia compulsada dels certificats que
acreditin que l’empresa es troba al corrent de pagament
d’obligacions tributàries o altres amb l’Administració estatal i la
Seguretat Social, l’autonòmica i la local (a excepció de
l’Ajuntament de Figueres).
- Declaració responsable (annex II) de compliment dels apartats
"b" a "j" de l'apartat 4 d'aquestes bases.
- Alta d'autonòms amb CNAE
- Memòria que defineix la sol.licitud
- Alta d'autonòms amb CNAE

Quart.- Contractar als proveïdors de serveis que quedarà sempre supeditada a
que hi hagi concessions a les empreses /empresaris de les subvencions en
espècie de les seves matèries.
ASSESSORS/EMPRESES A ASSESSORAR/PREU PER HORA/HORES PER
EMPRESA I COST
ESTRATEGIA
TIC Albert
15
72
8
8640
EMPRESA
Alemany
ESCANEIG
I
IMPRESSIÓ 3D
EINES DE GESTIÓ
TIC
E-COMMERCE
WEB
I
POSICIONAMENT
XARXES SOCIALS
XARXES SOCIALS
XARXES SOCIALS
SEGURETAT
INFORMÀTICA
MARQUETING
DIGITAL

ICON SLU

8

71,39

8

4568,98

Evol6tems

10

65

8

5200

Evol6tems
Albert
Alemany
Francesc
Buxeda
Montse
Ferrer
Isaac
Buxeda
Solucions
Internet
Girona
117 Social
Media

12
10

65
72

8
8

6240
5760

4

62

8

1984

5

70,68

8

2827,2

4

62

8

1984

5

70,18

8

2807,2

10

72

8

5760
45771,38
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L’import de 45.771,38 euros anirà a càrrec de
17401R64330622799 i 17401R643200226100.
Cinquè.- Ratificar aquest acord per la junta de govern local."

les

partides

----3. Obres-llicències. S'autoritza la transmissió de les llicències d'obres,
expedients números 167/06 i 035/09, a favor de l'entitat Cocu SL. Després de
llegir-la i debatre-la s’ACORDA, per unanimitat dels membres presents amb
dret a vot, d’aprovar la proposta següent:
"En data 9 d'octubre de 2017 i número de registre d’entrada
E2017023186, l'entitat Cocu SL, representada pel senyor Albert Cullell,
exposa que la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Figueres, en data 20
de novembre de 2006, va concedir llicència d'obres, número d'expedient
167/06, a l'entitat Girona Central Parc SL, representada pel senyor Santiago
Juandó Coromina, per a les de construcció d'un edifici plurifamiliar de 18
habitatges, 1 local i aparcaments al carrer Joan Arderius i plaça de l'Estació 13;
que aquesta ha cedit la titularitat de la llicència esmentada a favor de l'entitat
Cocu SL, representada pel senyor Albert Cullell, i sol.licita que es tingui per
comunicada la transmissió de la llicència efectuada;
En data 20 de novembre de 2006 la Junta de Govern Local va acordar concedir
llicència d'obres a l'entitat Girona Central Parc SL, representada pel senyor
Santiago Juandó Coromina, per a la construcció d'un edifici plurifamiliar de 18
habitatges, 1 local i aparcaments al carrer Joan Arderius i plaça de l'Estació 13,
expedient número 167/06.
En data 8 de juny de 2009, la Junta de Govern Local va acordar concedir
llicència d'obres a l'entitat Girona Central Parc SL, representada pel senyor
Santiago Juandó Coromina, per legalització de modificacions del projecte de
construcció d'un edifici plurifamiliar de 18 habitatges, 1 local i aparcaments al
carrer Joan Arderius i plaça de l'Estació 13, expedient número 035/09.
En data 31 de gener de 2017, l'aparellador municipal emet informe en el qual
es constata que les obres relatives als expedients 167/06 i 035/09, es troben
aturades i que només s'ha executat, aproximadament un 55-60% del total.
Atès el que disposa l'article 86 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya -DOGC- de 23 de juny de 1995), i l'ordenança
fiscal reguladora de l'impost sobre construccions, instal.lacions i obres,
l'alcaldessa presidenta proposa a la Junta de Govern Local que, per delegació
de l'Alcaldia-Presidència, adopti els acords següent:
Primer.- Autoritzar la transmissió de les llicències d'obres, expedient números
167/06 i 035/09, amunt esmentades a favor de l'entitat Cocu SL, representada
pel senyor Albert Cullell, amb les condicions generals que s'adjunten en el full
annex i amb les particulars següents:
a) S'haurà d'acreditar haver signat amb un gestor autoritzat un document
d'acceptació que garanteixi la correcta destinació dels residus separats per
tipus. En aquest document es farà constar el codi de gestor i el domicili de
l'obra. En el termini d'un mes a comptar des de la finalització de l'obra, s'haurà
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de presentar un certificat del gestor de residus contractat referent a la quantitat
i tipus de residus lliurats.
b) Abans d’iniciar les obres s’haurà d’aportar la documentació del contractista.
c) Un cop iniciades les obres, caldrà lliurar a l’Ajuntament una còpia de l’acta
d’inici d’obres estesa per la direcció facultativa d’aquestes.
d) Només es podrà utilitzar i ocupar l’edifici o construcció de que es tracti
després que hagi transcorregut el termini d’un mes des de la presentació de la
comunicació i certificat final d’obra expedit per la direcció facultativa de les
obres o, si s’escau, de l’esmena de la comunicació o l’aportació dels
documents requerits, sense que l’administració atorgant hagi manifestat la
disconformitat de les obres executades amb el projecte tècnic autoritzat i les
condicions de la llicència urbanística atorgada.
e) S'hauran d'aportar el projecte executiu i el projecte de Telecomunicacions.
f) Quan als serveis municipals, s'hauran de complir el condicionants que
estableixi Figueres de Serveis SA.
Segon.- Notificar aquesta resolució a les societats interessades i a l’Area de
Gestió Tributària."
----4. Aportacions i subvencions. S'aprova un conveni amb la Fundació
Intermèdia regulador de la concessió d’una subvenció directa per a portar a
terme el projecte “Enganxa’t i Renova’t. Accions per treballar habilitats bàsiques
i d'inclusió social de la comunitat gitana de Figueres." Després de llegir-la i
debatre-la s’ACORDA, per unanimitat dels membres presents amb dret a vot,
d’aprovar la proposta següent:
"La Fundació Intermèdia mitjançant escrit amb registre general d’entrada
número 16.330 de 3 de juliol de 2017 sollicita una subvenció per a portar a
terme el projecte ““Enganxa’t i Renova’t. Accions per treballar habilitats
bàsiques i d’inclusió social de la comunitat gitana de Figueres” durant el segon
semestre de 2017.
Es proposa l’aprovació d’un conveni regulador de la concessió d’una subvenció
directa de 17.000 euros a Fundació Intermèdia pel desenvolupament del
projecte presentat. D’acord amb el el pressupost presentat (57.000,00 euros) la
subvenció que s’atorga correspon al 30% de l’activitat subvencionada.
La despesa es realitzarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2017 205
23100 48031 Subvenció Intermèdia.
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.
El conveni també preveu la cessió gratuïta d’un espai del local municipal on s’hi
ubiquen les oficines del Pla de Desenvolupament Comunitari, situat al carrer
Doctor Ferran 7 de Figueres, com a punt d’atenció a infants i famílies que
participin en el projecte.
L’objecte d’aquest conveni és regular els objectius, les condicions i les
relacions institucionals entre l’Ajuntament de Figueres i la Fundació Intermèdia,
per al desenvolupament del projecte: “Enganxa’t i Renova’t. Accions per
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treballar habilitats bàsiques i d’inclusió social de la comunitat gitana de
Figueres”.
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.a que podran concedir-se de forma directa, amb caràcter
excepcional, aquelles subvencions que estiguin previstes en els Pressupostos
Generals de les Entitats locals.
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.
Els articles 75 i 76 del Decret 388/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament dels béns dels ens locals, determinen el règim jurídic de les
cessions d’ús gratuïtes i a precari dels béns patrimonials a entitats privades
sense ànim de lucre que els destinin a finalitats d’utilitat pública o interès social
en benefici d’interessos de caràcter local.
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 que el regidor delegat del barri de Sant Joan 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
Intermedia, NIF G65731374, regulador de la concessió d’una subvenció directa
subvenció per a portar a terme el projecte ““Enganxa’t i Renova’t. Accions per
treballar habilitats bàsiques i d’inclusió social de la comunitat gitana de
Figueres” durant el segon semestre de 2017, segons el text que es transcriu
literalment com l’annex dels presents acords.
Segon.- Atorgar a la Fundació Intermedia, NIF G65731374, un ajut de disset
mil euros (17.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2017 205
23100 48031 Subvenció Intermèdia.
Pel que fa a la forma de pagament s’estableix una bestreta d’un 50% de la
quantitat atorgada (8.500,00 €) en el moment de la signatura del conveni
regulador de la subvenció i el 50% restant (8.500,00 €) una vegada s’hagi
presentat el compte justificatiu, abans del 31 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
“CONVENI DE COLLABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE FIGUERES I
FUNDACIÓ INTERMEDIA PER AL DESENVOLUPAMENT D’ UN PROJECTE
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D’HABILITATS SOCIALS BÀSIQUES I INCLUSIÓ SOCIAL AMB LA
COMUNITAT GITANA A FIGUERES
Figueres,
de 2017
REUNITS
D’una banda, la Illustríssima senyora Marta Felip Torres, amb DNI XXXXXXX,
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, el senyor Jordi Picas Vila, amb DNI número XXXXXXXX, en
representació de la Fundació INTERMEDIA, amb NIF G65731374, amb delegació
a Figueres al carrer Costa Brava 68, actuant en nom i representació de dita
entitat.
INTERVENEN
La primera com a representant 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 i de règim local de Catalunya.
El segon, com a representant de Fundació Intermèdia, en virtut de les facultats
de representació legal que li confereixen els seus Estatuts.
MANIFESTEN
Que la població d’ètnia gitana, sovint es troba amb moltes dificultats per trobar
feina i/o formar-se per raó de la seva ètnia, fet que els situa en una posició de
vulnerabilitat afegida.
Que, segons dades de Serveis Socials a novembre de 2016, més de la meitat
de les famílies que són beneficiàries de RMI de la zona nord oest , són d’ètnia
gitana i d’aquestes, el 78% fa més de 5 anys que perceben la prestació i han
estat prorrogades per 3 anys més amb l'imminent extició de la prestació a la
seva finalització. Això suposa un elevat nombre de famílies en risc de patir
pobresa severa al finalitzar aquest ajut.
Que és desig de les parts donar resposta a aquesta situació mitjançant la
signatura del present conveni.
Que les dues parts es reconeixen capacitat legal necessària per signar el
present conveni de collaboració, i a tal efecte acorden els següents
PACTES
Primer. Objecte del conveni
L’objecte d’aquest conveni és regular els objectius, les condicions i les
relacions institucionals entre l’Ajuntament de Figueres i la Fundació Intermèdia,
per al desenvolupament del projecte: “Enganxa’t i Renova’t. Accions per
treballar habilitats bàsiques i d’inclusió social de la comunitat gitana de
Figueres”.
Segon. Projecte tècnic i els seus destinataris/es
El projecte s’adreça a persones d’ètnia gitana residents a la ciutat de Figueres
amb escassos recursos socioeconòmics i laborals i alta dependència
econòmica de l’administració.
L’Ajuntament, proposarà els beneficiaris del projecte, fent-ne la derivació
corresponent, alhora que podrà fer encàrrecs puntuals relacionats amb l’objecte
del servei.
Tercer. Compromisos de Fundació Intermèdia
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Fundació Intermèdia posa a disposició del projecte els serveis de professionals
per a realitzar les tasques encomanades al projecte.
Fundació Intermèdia ofereix les seves installacions per dur a terme part del
treball del servei, ubicat al carrer Costa Brava 68 de Figueres.
Quart. Compromisos de l’Ajuntament de Figueres
Consensuar amb la Fundació Intermèdia, el protocol tècnic de derivació dels
usuaris i d’encàrrec puntuals al servei objecte de subvenció.
Cedir un espai, a la Fundació Intermèdia, ubicat al local del Pla de
Desenvolupament Comunitari del carrer Dr. Ferran 7, exclusivament per tal de
realitzar l’atenció directe als usuaris que per motius de problemàtica social
diversa, no poden desplaçar-se a la seu de la Fundació. Per aquest motiu i no
disposant de servei de consergeria en aquest local municipal, es farà una
cessió de claus a la Fundació Intermèdia mentre duri el servei subvencionat.
Atorgar una subvenció per la quantitat de 17.000€ per tal de collaborar a cobrir
el conjunt de les despeses del projecte d’ habilitats socials bàsiques i inserció
social que, de juliol a desembre de 2017 és de 57.000€, segons pressupost
adjunt al conveni, en concepte de contractació dels professionals,
desplaçaments, material informàtic i de telefonia, assegurances, entre altres.
El pagament de la subvenció es farà de la següent manera: un 50 % al moment
de signar el conveni i el 50 % restant prèvia presentació de la documentació
justificativa de les despeses corresponents, abans del 31 de gener de 2018,
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2017 205 23100 48031 per valor de
17.000€; aquest pagament és farà mitjançant ingrés al compte corrent de
Fundació Intermèdia nº ES85 2100 3000 1822 0187 9115. Es consideren
despeses subvencionables aquelles que de manera indubtable responguin a la
naturalesa de l’activitat subvencionada i que resultin estrictament necessàries.
En cap cas el cost de l’adquisició de les despeses subvencionables pot ser
superior al valor normal del mercat.
Cinquè. Compte justificatiu
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 Intermedia, 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 Intermedia, 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
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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.
Sisè. Seguiment del conveni
Es crea una comissió tècnica paritària formada per representants de cada part,
la qual tindrà la missió de vetllar pel compliment d’aquest conveni, fer el
seguiment del projecte en base al protocol tècnic i proposar millores en la
cooperació institucional establerta entre les parts.
Per part de l’Ajuntament de Figueres, formaran part de la comissió la Tècnica
d’Intervenció Comunitària i el Cap del Servei de Benestar Social, i per part de
Fundació Intermèdia, Sergi Pasqual Rosa director territorial d’aquesta entitat.
La comissió paritària es reunirà amb caràcter ordinari una vegada i amb
caràcter extraordinari cada cop que una de les parts així ho demani.
Sisè. Vigència del conveni
El present conveni tindrà una vigència de sis mesos, des del 3 de juliol fins al
31 de desembre de 2017.
Setè. Resolució del conveni
Seran causes de resolució del conveni:
- Mutu acord de les parts, que es manifestarà per escrit.
- Denúncia d’una de les parts, amb un preavís en cap cas inferior a 2 mesos.
- L’incompliment manifest de les seves clàusules.
- La impossibilitat manifesta, legal o material, de dur a terme el compliment de
les seves previsions.
- Les generals establertes en la legislació vigent.
Vuitè. Règim jurídic i resolució de litigis
1.- Aquest conveni té caràcter administratiu. Atesa la seva naturalesa
subvencional el seu règim jurídic és el que s’estableix a la Llei 38/2003, de 17
de novembre, General de Subvencions i al Reial decret 887/2006, de 21 de
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003 així com a allò establert
al Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis així com la resta de normativa que li sigui d’aplicació.
2.- Els litigis que es puguin plantejar en relació amb la interpretació,
modificació, execució i/o resolució del Conveni seran resoltes per mutu acord
de les parts mitjançant les reunions de la comissió paritària que es creguin
pertinents. No obstant això, en cas de persistència del desacord les parts es
sotmeten a la jurisdicció contenciosa administrativa.
I en prova de conformitat amb el contingut i efectes d’aquest conveni, les parts
intervinents el signen per duplicat en el lloc i data indicats a l’encapçalament.
Per l’Ajuntament de Figueres
Per Fundació Intermèdia
L’alcaldessa,
El representant,
Marta Felip Torres
Jordi Picas Vila “"
----5. Aportacions i subvencions. S'aprova un conveni amb la Fundació Pere
Closa regulador de la concessió d’una subvenció directa per a portar a terme el
projecte “Promoció socioeducativa del poble gitano”. Després de llegir-la i
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debatre-la s’ACORDA, per unanimitat dels membres presents amb dret a vot,
d’aprovar la proposta següent:
"La Fundació Pere Closa mitjançant escrit amb registre general d’entrada
número 26428 de 27 de desembre de 2017 va sollicitar una subvenció per a
portar a terme el projecte “Promoció socioeducativa del poble gitano” durant el
2017.
Es proposa l’aprovació d’un conveni regulador de la concessió d’una subvenció
directa de 16.500 euros a Fundació Pere Closa pel desenvolupament del
projecte presentat. D’acord amb el el pressupost presentat (29.000,00 euros) la
subvenció que s’atorga correspon al 57% de l’activitat subvencionada.
La despesa es realitzarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 17205 23100
48029 Subvenció Pere Closa.
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, d’acord amb
allò establert a la clàusula sisena (6a) del conveni
El conveni també preveu la cessió gratuïta d’un espai del local municipal on s’hi
ubiquen les oficines del Pla de Desenvolupament Comunitari, situat al carrer
Doctor Ferran 7 de Figueres, com a punt d’atenció a infants i famílies que
participin en el projecte.
L’objecte d’aquest conveni és regular els objectius, les condicions i les
relacions institucionals entre l’Ajuntament de Figueres i la Fundació Pere Closa,
per al desenvolupament del projecte: “Promoció escolar a Figueres”. Accions
per treballar la promoció educativa i social de la comunitat gitana, amb l’objectiu
de palliar l’absentisme i aconseguir l’èxit escolar.
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.a que podran concedir-se de forma directa, amb caràcter
excepcional, aquelles subvencions que estiguin previstes en els Pressupostos
Generals de les Entitats locals.
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.
Els articles 75 i 76 del Decret 388/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament dels béns dels ens locals, determinen el règim jurídic de les
cessions d’ús gratuïtes i a precari dels béns patrimonials a entitats privades
sense ànim de lucre que els destinin a finalitats d’utilitat pública o interès social
en benefici d’interessos de caràcter local.
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
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activitats que complementin o supleixin les competències locals i que afectin a
més d’una àrea municipal.
És per tot això que el regidor delegat del barri de Sant Joan 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 Pere
Closa, NIF G-61645115, regulador de la concessió d’una subvenció directa per
a portar a terme el projecte “Promoció socioeducativa del poble gitano” durant
el 2017, segons el text que es transcriu literalment com l’annex dels presents
acords.
Segon.- Atorgar a la Fundació Pere Closa, NIF G-61645115, un ajut de setze
mil cinc-cents euros (16.500 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 17205
23100 48029 Subvenció Pere Closa.
Pel que fa a la forma de pagament s’estableix una bestreta d’un 50% de la
quantitat atorgada (8.250,00 €) en el moment de la signatura del conveni
regulador de la subvenció i el 50% restant (8.250,00 €) una vegada s’hagi
presentat el compte justificatiu, abans del 31 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
“CONVENI DE COLLABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE FIGUERES I
FUNDACIÓ PERE CLOSA PER AL DESENVOLUPAMENT D’UN PROJECTE
DE PROMOCIÓ ESCOLAR AMB COMUNITAT GITANA A FIGUERES
Figueres,
de
de 2017
REUNITS
D’una banda, la Illustríssima senyora Marta Felip Torres, amb DNI XXXXXXXX,
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, en Domingo Jiménez Montaño, amb DNI número XXXXXXXX,
en representació de la Fundació Pere Closa, amb NIF G-61645115, amb seu al
carrer Francesc Macià 36, entresol, de Badalona, actuant en nom i representació
de dita entitat.
INTERVENEN
La primera com a representant 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 i de règim local de Catalunya.
El segon, com a representant de Fundació Pere Closa, en virtut de les facultats
de representació legal que li confereixen els seus Estatuts.
MANIFESTEN
Que la població d’ètnia gitana sovint es troba amb moltes dificultats per
mantenir l’escolaritat i graduar-se en ESO, per diversos motius provinents de la
tradició de la mateixa comunitat, de factors socioeconòmics i de les baixes
expectatives, del sistema d’ensenyament obligatori, sobre el futur d’aquests
infants.
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Que la Fundació Pere Closa proposa desenvolupar el projecte “Promoció
escolar a Figueres” que promou la realització d’accions per treballar la
promoció educativa i social de la comunitat gitana, amb l’objectiu de palliar
l’absentisme i aconseguir l’èxit escolar.
Que l’Ajuntament de Figueres, en el marc de les competències en matèria de
prevenció de l’exclusió social, valora molt positivament la iniciativa de la
Fundació Pere Closa i estima oportú establir els mecanismes de collaboració
per a què el projecte pugui portar-se a terme.
Que la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions disposa en
el seu article 22.2.a que podran concedir-se de forma directa, amb caràcter
excepcional, aquelles subvencions que estiguin previstes en els Pressupostos
Generals de les Entitats locals.
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.
Que les dues parts es reconeixen capacitat legal necessària per signar el
present conveni de collaboració, i a tal efecte acorden els següents
PACTES
Primer. Objecte del conveni
L’objecte d’aquest conveni és regular els objectius, les condicions i les
relacions institucionals entre l’Ajuntament de Figueres i la Fundació Pere Closa,
per al desenvolupament del projecte: “Promoció escolar a Figueres”. Accions
per treballar la promoció educativa i social de la comunitat gitana, amb l’objectiu
de palliar l’absentisme i aconseguir l’èxit escolar.
Segon. Projecte tècnic i els seus destinataris/es
El projecte s’adreça a persones d’ètnia gitana residents a la ciutat de Figueres,
especialment famílies amb infants en edat d’escolarització obligatòria. S’actua
mitjançant la figura del/de la promotor/a escolar, en tres àmbits: les mateixes
famílies, els centres educatius (alumnat i professorat) i l’entorn educatiu.
Les funcions del/de la professional són:
Establiment de contactes amb les famílies del barri que tenen fills i filles no
escolaritzats.
Collaboració amb centres educatius del barri amb l’objectiu d’assolir una
escolarització òptima de l’alumnat gitano.
Millora de l’apropament, la comunicació i la participació entre les famílies i els
centres escolars i la participació de les famílies en aquests centres.
Establiment de la connexió amb les xarxes d’entitats i serveis del barri.
Seguiment de l’absentisme escolar de l’alumnat gitano dels centres en què
actua.
Coordinació amb d’altres agents que collaboren en l’escolarització i promoció
de l’alumnat gitano.
Participació en les comissions relacionades amb l’absentisme i l’èxit educatiu
de l’alumnat gitano.
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L’Ajuntament, podrà proposar beneficiaris per al projecte, fent-ne la derivació
corresponent, alhora que podrà fer encàrrecs puntuals relacionats amb el
projecte.
Tercer. Compromisos de Fundació Pere Closa
Fundació Pere Closa posa a disposició del projecte els serveis de professionals
per a realitzar les tasques encomanades al projecte.
Fundació Pere Closa disposarà d’un espai de treball a les installacions de
serveis educatius del Departament a Figueres, per realitzar les tasques de
gestió corresponents.
Quart. Compromisos de l’Ajuntament de Figueres
Consensuar amb la Fundació Pere Closa, el protocol tècnic o document de
sollicitud de servei, per derivació dels usuaris i d’encàrrec puntuals al servei
objecte de subvenció.
Cedir un espai, a la Fundació Pere Closa, ubicat al local del Pla de
Desenvolupament Comunitari del carrer Dr. Ferran 7, exclusivament per tal de
realitzar l’atenció directe a infants i famílies derivades per l’Ajuntament. Per
aquest motiu i no disposant de servei de consergeria en aquest local municipal,
es farà una cessió de claus a la Fundació Pere Closa mentre duri el servei
subvencionat.
Atorgar una subvenció per la quantitat de 16.500€ per tal de collaborar a cobrir
el conjunt de les despeses del projecte de promoció escolar, que és de
29.000€, segons pressupost adjunt al conveni, en concepte de contractació
dels professionals, desplaçaments, material, assegurances, entre altres.
El pagament de la subvenció es farà de la següent manera: un 50 % al moment
de signar el conveni i el 50 % restant prèvia presentació de la documentació
justificativa de les despeses corresponents, abans del 31 de gener de 2018
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2017 205 23100 48029 per valor de
16.500€; aquest pagament és farà mitjançant ingrés al compte corrent de
Fundació Pere Closa nº ES042100000596020122.
Es consideren despeses subvencionables aquelles que de manera indubtable
responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada i que resultin
estrictament necessàries. En cap cas el cost de l’adquisició de les despeses
subvencionables pot ser superior al valor normal del mercat.
Cinquè. 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 Pere Closa,
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.
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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 Pere Closa, 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.
Sisè. Comprovació de les justificacions
El centre gestor haurà de comprovar que la documentació justificativa es
presenti en els terminis fixats, l’haurà de verificar formalment i, si escau, haurà
de requerir al beneficiari que dins del termini de 15 dies esmeni els defectes,
completi la documentació o ampliï la informació.
L’incompliment de l’objecte de la subvenció per causes directament imputables
al beneficiari, així com la resta de les causes previstes a l’article 37 de la Llei
General de Subvencions, podrà donar lloc a la revocació de la subvenció.
Setè. Responsabilitats
El present conveni no podrà considerar-se com a constitució de societat o
associació entre les parts, les quals assumeixen només les obligacions que
se'n deriven, limitant-se la responsabilitat de cadascuna de les parts al que
resulti del que s'estableix en les seves clàusules.
Els acords presos per cadascuna de les parts amb tercers seran absolutament
aliens a l'altra part.
Entre les parts no existeix cap relació de solidaritat, ni de subsidiarietat, de
manera que cadascuna respondrà de manera individual per la seva actuació.
Vuitè. Vigència i pròrroga del conveni
El present conveni tindrà vigència des del moment de la seva signatura fins el
31 de desembre de 2017.
Novè. Seguiment del conveni
Es crea una comissió tècnica paritària formada per representants de cada part,
la qual tindrà la missió de vetllar pel compliment d’aquest conveni, fer el
seguiment del projecte en base al protocol tècnic i proposar millores en la
cooperació institucional establerta entre les parts.
Per part de l’Ajuntament de Figueres, formaran part de la comissió la Tècnica
d’Intervenció Comunitària i el Cap del Servei de Benestar Social, i per part de
Fundació Pere Closa, Domingo Jiménez Montaño responsable d’aquesta
entitat. La comissió paritària es reunirà amb caràcter ordinari una vegada
durant el període de vigència del conveni amb caràcter extraordinari cada cop
que una de les parts així ho demani.
Desè. Resolució del conveni
Seran causes de resolució del conveni:
- Mutu acord de les parts, que es manifestarà per escrit.
- Denúncia d’una de les parts, amb un preavís en cap cas inferior a 2 mesos.
- L’incompliment manifest de les seves clàusules.
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- La impossibilitat manifesta, legal o material, de dur a terme el compliment de
les seves previsions.
- Les generals establertes en la legislació vigent.
Onzè. Règim jurídic i resolució de litigis
1.- Aquest conveni té caràcter administratiu. Atesa la seva naturalesa
subvencional el seu règim jurídic és el que s’estableix a la Llei 38/2003, de 17
de novembre, General de Subvencions i al Reial decret 887/2006, de 21 de
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003 així com a allò establert
al Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis així com la resta de normativa que li sigui d’aplicació.
2.- Els litigis que es puguin plantejar en relació amb la interpretació,
modificació, execució i/o resolució del Conveni seran resoltes per mutu acord
de les parts mitjançant les reunions de la comissió paritària que es creguin
pertinents. No obstant això, en cas de persistència del desacord les parts es
sotmeten a la jurisdicció contenciosa administrativa.
I en prova de conformitat amb el contingut i efectes d’aquest conveni, les parts
intervinents el signen per duplicat en el lloc i data indicats a l’encapçalament.
Per l’Ajuntament de Figueres
Per la Fundació Pere Closa
L’alcaldessa,
El representant,
Marta Felip Torres
Domingo Jiménez Montaño “"
----6. Assumptes urgents. No es produeixen declaracions d'urgència.
----7. 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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