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JUNTA DE GOVERN LOCAL             Núm.41 
---------------------------------------- 
 
Acta de la sessió ordinària del dia 20 de novembre de 2017  
 
---- A la Casa de la Vila de la ciutat de Figueres, el dia 20 de novembre de 
2017, sota la Presidència del primer tinent d'alcalde Francesc Cruanyes Zafra, 
es reuneixen els membres de la Junta de Govern Local: Jordi Masquef Creus, 
Dolors Pujol Matas i Joaquim Felip Gayolà amb l’assistència de la secretària, 
Cristina Pou Molinet, i de la interventora, Anna Maria Macià Bové, per tal de dur 
a terme la sessió ordinària en primera convocatòria. 
 Excusa la seva absènciab l’alcaldessa Marta Felip Torres.   

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 
13 de novembre de 2017, repartida amb la convocatòria. 
 
----2. Aportacions i subvencions. S'aprova un conveni marc de col�laboració 
amb el Club Excursionista Empordanès per a l'organització de la mostra de 
cinema de Muntanya i Aventura. Després de llegir-la i debatre-la s’ACORDA, 
per unanimitat dels membres presents amb dret a vot, d’aprovar la proposta 
següent: 
 "Es proposa l’aprovació d’un conveni regulador de la concessió d’una 
subvenció directa a Club Excursionista Empordanès per l’organització de la 
Mostra de cinema de Muntanya i Aventura. 
L’objecte d’aquest conveni és establir el marc de col�laboració entre 
l’Ajuntament de Figueres i el Club Excursionista Empordanès,  NIF G17410424, 
per al finançament de la Mostra de Muntanya i Aventura del mes de novembre i 
de la resta d’activitats formatives, culturals i de natura de l’exercici de 2017. 
L’edició de 2017 de la Mostra de Muntanya i  Aventura es realitzarà del 9 al 18 
de novembre de 2017, amb un programa de projeccions de documentals 
obertes a tots els públics i sessions dedicades als instituts fetes al Teatre 
Municipal el Jardí i la sala La Cate de Figueres. Aquesta Mostra és una activitat 
de referència dins de l’àmbit excursionista de la ciutat i les comarques de 
Girona. 
El Club Excursionista Empordanès,  NIF G17410424,va presentar un escrit 
amb RGE 22749 de data 4 d’octubre en la qual sol�licitava una subvenció per 
realitzar aquesta activitat.  
Els interessats també han presentat la declaració responsable de no incórrer en 
prohibicions o incompabilitats establertes a la Llei general de subvencions. 
D’acord amb el pressupost presentat per l’associació (22.877 Euros), la 
subvenció que s’atorga correspon al 38,69 % de l’activitat subvencionada. 
Pel que fa a la forma de pagament de la subvenció, s’estableix que es farà per 
l’import total de 8.850 euros quan el Club Excursionista Empordanès  presenti 
la documentació justificativa amb la memòria de l’activitat i la relació i les 



 2 

factures de les despeses d’organització, d’acord amb allò establert a les 
clàusules quarta i sisena del conveni. 
En el pressupost municipal de 2017 existeix una aplicació pressupostària 
nominativa (2017.201.33400.48002 Centre Excursionista - Mostra de 
Muntanya) amb crèdit adequat i suficient per a assumir el compromís derivat 
del conveni que es proposa.  
En l’expedient consten l’informe del cap del servei de cultura i de la tècnic 
d’administració general favorables a l’aprovació del referent conveni. 
L’alcaldia presidència va aprovar, mitjançant decret de data 30 de juny de 2015 
la delegació a la Junta de Govern Local  l'atribució relativa a l'aprovació de 
convenis reguladors de la concessió de subvencions a favor d'entitats 
públiques o privades que realitzin activitats que complementin o supleixin les 
competències locals. 
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions disposa en el 
seu article 22.2 que podran concedir-se de forma directa, amb caràcter 
excepcional, aquelles subvencions  que estiguin previstes en els Pressupostos 
Generals de les Entitats locals, aquelles l’atorgament o quantia de les quals 
vingui imposada a l’Administració per una norma de rang legal o aquelles altres 
subvencions en què s’acreditin raons d’interès públic, social, econòmic o 
humanitari, o altres degudament justificades que dificultin la seva convocatòria 
pública. 
Pel que fa a la seva concessió l’article 28 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre estableix que els convenis són l’instrument habitual per a canalitzar 
les subvencions directes i que en ells s’han d’establir les condicions i 
compromisos aplicables de conformitat amb allò disposat a la llei. 
És per tot això que l’alcaldessa presidenta proposa a la Junta de Govern Local 
que, per delegació de l'Alcaldia Presidència, s'adoptin els acords següents: 
Primer.- Aprovar el conveni marc de col�laboració entre l’Ajuntament de 
Figueres i  el Club Excursionista Empordanès,  NIF G17410424, per a 
l’organització de la mostra de cinema de Muntanya i Aventura, segons el text 
que s’adjunta a aquest acord. 
Segon.-  Autoritzar i disposar la despesa de  vuit mil vuit-cents cinquanta Euros 
(8.850,00 Euros) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
2017.201.33400.48002 Centre Excursionista - Mostra de Muntanya  
Pel que fa a la forma de pagament de la subvenció, s’estableix que es farà per 
l’import total de 8.850 euros quan el Club Excursionista Empordanès  presenti 
la documentació justificativa amb la memòria de l’activitat i la relació i les 
factures de les despeses d’organització, d’acord amb allò establert a les 
clàusules quarta i sisena del conveni 
Tercer.- Notificar els presents acords als interessats. 
Quartt.- Autoritzar a l’Alcaldia Presidència perquè realitzi tants actes i gestions 
com calguin per a l’execució dels acords anteriors. 
ANNEX 
“CONVENI DE COL�LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE FIGUERES I 
EL CLUB EXCURSIONISTA EMPORDANÈS PER L’ORGANITZACIÓ DE LA 
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MOSTRA DE CINEMA DE MUNTAYA I AVENTURA I EL FUNCIONAMENT 
ANUAL DE L’ENTITAT ANY 2017 
REUNITS 
 D’una part, l’Il�lustríssima senyora Marta Felip Torres, amb DNI XXXXXXXX, 
alcaldessa de l’Ajuntament de Figueres, amb domicili a la Plaça de l’Ajuntament 
número 12, 17600 Figueres i NIF P-1707200J. 
 I d'altra part, el senyor Jaume Sabrià i Serra, amb DNI XXXXXXXX, president 
del Club Excursionista Empordanès,  NIF G17410424, amb seu social al carrer 
Poeta Marquina, número 2, de Figueres, CP 17600 
 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 i de règim local de 
Catalunya. 
 I, el segon, en nom i representació del Club Excursionista Empordanès,   
 Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per a 
aquest acte i 
 MANIFESTEN 
 I.      Que l’Ajuntament de Figueres en el marc de les competències en matèria 
de cultura i educació dona suport a les activitats culturals i formatives que 
s’organitzen a la ciutat de Figueres, especialment des de l’associacionisme, en 
els diferents àmbits de les arts, les ciències i la cultura.  
II.      Que l’entitat Club Excursionista Empordanès, organitza la Mostra de 
cinema de Muntanya i Aventura a diferents espais i equipaments de la ciutat, 
promovent els esports de muntanya i aventura i el respecte a la natura i el 
patrimoni de la comarca. 
III.      Que el  Club Excursionista Empordanès organitza l’edició de 2017 de la 
Mostra de Muntanya i  Aventura del 9 al 18 de novembre de 2017, amb 
diferents projeccions de documentals obertes a tots els públics sessions perls 
instituts fets al Teatre Municipal el Jardí i la sala La Cate de Figueres. 
IV.      Que mitjançant instància amb registre general d’entrada 22749 de 4 
d’octubre de 2017, el  Club Excursionista Empordanès,  NIF G17410424    ha 
sol�licitat una subvenció a l’Ajuntament de Figueres per tal de finançar la 
programació de l’edició 2017 de la Mostra de Muntanya i Aventura i de la resta 
d’activitats formatives, culturals i de natura de l’exercici de 2017. 
 PACTES 
 Primer. Objecte 
L’objecte d’aquest conveni és establir el marc de col�laboració entre 
l’Ajuntament de Figueres i el Club Excursionista Empordanès,  NIF G17410424, 
per al finançament de la Mostra de Muntanya i Aventura del mes de novembre i 
de la resta d’activitats formatives, culturals i de natura de l’exercici de 2017. 
L’edició de 2017 de la Mostra de Muntanya i  Aventura es realitza del 9 al 18 de 
novembre de 2017, amb un programa de projeccions de documentals obertes a 
tots els públics i sessions dedicades als instituts fetes al Teatre Municipal el 
Jardí i la sala La Cate de Figueres.  
Segon. Compromisos del  Club Excursionista Empordanès  
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Programar, organitzar i gestionar tan artísticament com funcionalment la Mostra 
de Muntanya i Aventura de 2017. Efectuar la gestió econòmica de la Mostral i 
aconseguir altres vies de finançament i esponsorització. 
Organitzar activitats excursionistes, de formació dels joves en la natura i el 
patrimoni, durant l’any 2017. 
Fer constar la col�laboració de l’Ajuntament de Figueres, amb l’anagrama 
corresponent, com a ens col�laborador en tot acte de publicitat, informació o 
difusió de la Mostra i de les activitats de l’entitat. 
 Tercer. Compromisos de l’Ajuntament de Figueres 
Col�laborar amb la cessió dels espais necessaris del Teatre Municipal el Jardí i 
la Sala La Cate per les activitats realitzades a la ciutat de Figueres pel Club 
Excursionista Empordanès 
Col�laborar amb la difusió de les activitats musicals de la Mostra de Muntanya i 
Aventura  mitjançant els recursos municipals: web, difusió als mitjans de 
comunicació, xarxes socials. 
Subvencionar al Club Excursionista Empordanès, com a entitat organitzadora 
de la Mostra de Muntanya i Aventura, i per les activitats formatives de tot 
l’exercici amb una aportació de 8.850,00 euros, amb càrrec a l’aplicació  
pressupostària 2017.201.33400.48002 Centre Excursionista Mostra de Cinema 
de Muntanya, d’acord amb el pressupost de despeses presentat per l’entitat, de 
22.877 euros, la subvenció atorgada representa el 38,69 del cost total de 
programació de la l’associació. 
 Quart. Quantia de la subvenció i forma de pagament dels 8.850,00€ 
L’Ajuntament de Figueres participarà amb una aportació econòmica que es 
concreta en la quantitat de 8.850,00 euros per a l’edició de 2017 de la Mostra 
de Muntanya i Aventura. El pagament de la subvenció es farà quan el Club 
Excursionista Empordanès  presenti la documentació justificativa amb la 
memòria de l’activitat i la relació i les factures de les despeses d’organització. 
 Cinquè.  Conceptes de les despeses subvencionables 
Es consideren despeses subvencionables aquelles que de manera indubtable 
responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada, que resultin 
estrictament necessàries i que es realitzin en el termini que estableix el present 
conveni. 
Sisè. Forma i termini de justificació 
La documentació a presentar és la següent: 
 Memòria justificativa de l’activitat, signada pel representant legal del Club 
Excursionista Empordanès, 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 del Club Excursionista 
Empordanès. 
- 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 l’entitat, on figuri la relació del personal, el 
període, les funcions i el percentatge de dedicació al projecte subvencionat de 
cadascun d’ells; aquesta relació haurà d’anar acompanyada dels corresponents 
justificants originals que avalin el contingut del certificat. Resten exclosos els 
salaris i les retribucions professionals que no resultin substancials i/o 
directament relacionades amb el desenvolupament del projecte subvencionat. 
L’entitat beneficiària ha de presentar el compte justificatiu juntament amb la 
memòria d’activitats i l’informe final de l’actuació a l’Ajuntament de Figueres 
abans de quatre mesos després de la signatura del conveni. 
La quantitat mínima a justificar serà el doble de la subvenció atorgada en el 
present conveni per l’Ajuntament de Figueres. 
 Setè. Comprovació de les justificacions 
El centre gestor haurà de comprovar que la documentació justificativa es 
presenti en els terminis fixats, l’haurà de verificar formalment i, si escau, haurà 
de requerir al beneficiari que dins del termini de 15 dies esmeni els defectes, 
completi la documentació o ampliï la informació. 
Vuitè. Declaració responsable 
El Club Excursionista Empordanès ha acreditat el compliment dels requisits 
necessaris per a ser beneficiària d’una subvenció, mitjançant la presentació de 
les declaracions responsables corresponents, previstes a la normativa aplicable 
en matèria de subvencions. 
Novè. Vigència i pròrroga del conveni 
El present conveni tindrà vigència des del moment de la seva signatura fins 
quatre mesos després de la seva signatura. 
Desè. Divergències 
Per a qualsevol divergència que pugui sorgir en ordre a la interpretació, 
modificació, aplicació i execució del present conveni s’intentarà resoldre de 
mutu acord de les parts.  
Onzè. Incompliment i resolució 
L’incompliment d’alguna de les clàusules d’aquest conveni en serà causa de 
rescissió o denúncia de part. 
Dotzè. Naturalesa del conveni 
Aquest conveni té naturalesa administrativa i es regirà per allò establert a la 
Llei 38/2007, de 17 de novembre, general de subvencions, el reglament que la 
desenvolupa aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol. La jurisdicció 
contenciosa administrativa és la competent per resoldre les qüestions litigioses 
que es puguin suscitar entre les parts en el transcurs d’aquest conveni i que no 
hagin pogut resoldre’s a través de la Comissió Tècnica de Seguiment tal com 
es preveu al pacte novè. 
I en prova de conformitat, les parts interessades signen aquest conveni per 
duplicat, en el lloc i en la data esmentats en l’encapçalament. 
 Per l’Ajuntament de Figueres                  Pel Club Excursionista Empordanès 
L’Alcaldessa Presidenta                          El president                       
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 Marta Felip Torres                                    Jaume Sabrià i Serra”" 
  
----3. Obres municipals. S'aprova la certificació d'obres núm. 4 i última de les 
del contracte "Projecte bàsic i executiu de cobriment de la pista a l’escola 
Joaquim Cusí". Després de llegir-la i debatre-la s’ACORDA, per unanimitat dels 
membres presents amb dret a vot, d’aprovar la proposta següent: 
 "Vist que mitjançant Decret d’Alcaldia Presidència de data 25 d’agost de 
2016 es va adjudicar a Hierros Bueno, S.A.L. el contracte de les obres del 
<Projecte bàsic i executiu de cobriment de la pista a l’escola Joaquim Cusí>. 
Vist que mitjançant Decret de data 21 de setembre de 2017 es va iniciar 
expedient per a la imposició de penalitats a l’empresa adjudicatària Hierros 
Bueno, S.A.L. per demora en l’execució del contracte d’acord amb l’informe del 
director de l’obra de 6 de Juny de 2017 i es va donar audiència al contractista.  
Vist que l’article 212 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic 
aprovat per RDLeg. 3/2011, de 14 de novembre estableix el següent: “quan el 
contractista, per causes imputables al mateix, hagués incorregut en demora 
respecte al compliment del termini total, l’Administració podrà optar 
indistintament per la resolució del contracte (avui no és possible perquè l’obra 
ja està executada) o per la imposició de penalitats diàries en la proporció de 
0,20 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte”. 
Vist que el Plec de clàusules administratives particulars, clàusula 30, lletra c), 
estableix el següent: “c) Per demora. Quan el contractista, per causes que li 
fossin imputables, hagués incorregut en demora, tant en relació amb el termini 
total com amb els terminis parcials establerts, es seguirà el disposat en l’article 
212 del TRLCSP en el que es refereix a la imposició d’aquestes penalitzacions, 
si bé la quantitat de la penalitat queda establerta en 500 € diaris, atès que tot i 
que l’obra té un pressupost elevat, l’obra es desenvolupa en una escola i és 
necessari que es compleixin el termini per intentar tenir avançada gran part de 
l’obra fora del període lectiu per provocar les mínimes interferències entre les 
activitats escolars i els treballs de construcció de la coberta”.  
Vist que al Decret d’inici de l’expedient es feia constar que la penalitat seria de 
500 euros diaris.  
Vist que l’adjudicatària ha presentat escrit d’al�legacions amb número de 
registre d’entrada 22952 en data 6 d’octubre, escrit que s’ha tornat a registrar 
en data 10 d’octubre d’enguany amb número 23263 amb el mateix contingut.  
Vist que en dit escrit s’al�lega principalment: 
1.- L’obra es va acabar el dia 1 de maig de 2017 i entre aquest dia i la data 
d’emissió del certificat final d’obra es van fer petites partides d’obra.  
2.- El Plec basa l’establiment de penalitats en import superior al que amb 
caràcter general estableix la normativa en el fet que “l’obra es desenvolupa en 
una escola i és necessari que es compleixin els terminis per intentar tenir 
avançada gran part de l’obra fora del període lectiu per provocar les mínimes 
interferències entre les activitats escolars i els treballs de construcció de la 
coberta”.  
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No obstant, aquest fonament no és aplicable ja que l’obra es va adjudicar el 31 
d’agost de 2017 i, per tant, era impossible ja fer cap part de l’obra fora del 
període lectiu. 
3.- Bona part del retard es deu a canvis en el projecte, que no podia executar-
se tal com estava projectat, al fet que les obres es van haver de compatibilitzar 
amb l’ús del pati impossibilitant fer treballs simultanis i introducció de partides 
noves.  
Vist l’informe emès en data 30 d’octubre de 2017 pel Director de l’obra que diu 
el següent:  “Informe tècnic sobre les al�legacions presentades per l’empresa 
Hierros Bueno, SAL en relació a l’expedient d’imposició de penalitats en 
l’execució de les obres de cobriment de pista a l’escola Joaquim  Cusí.  
Antecedents  1. Que la Junta de Govern Local va aprovar definitivament el 
projecte d’obra municipal ordinària de “cobriment de pista a l’escola Joaquim 
Cusí” en la seva sessió de data 10 de juny de 2016 i que en data 25 d’agost es 
va adjudicar l’obra a l’empresa Hierros Bueno SAL per valor de 215.953,54 
(IVA inclòs) 2. El contracte amb l’empresa adjudicatària es va signar el dia 1 de 
setembre i un cop fets els tràmits d’aprovació del pla de seguretat per part de la 
coordinadora contractada per l’Ajuntament de Figueres, el 26 de setembre de 
2016, es va signar l’acta de replanteig amb la que va començar a comptabilitzar 
el termini d’execució dels treballs, que en el projecte estava fixat en 2,5 mesos, 
cosa que situava el final d’obra a mitjans del mes de desembre de 2016. 3. El 
plec de clàusules que va servir per a la licitació de l’obra, recollia penalitats 
establertes en “500€ diaris, atès que tot i que l’obra no té un pressupost elevat, 
l’obra es desenvolupa en una escola i és necessari que es compleixin els 
terminis per intentar tenir avançada gran part de l’obra fora del termini lectiu per 
provocar les mínimes interferències entre les activitats escolars i els treballs de 
construcció de la coberta”. 4. Cal esmentar en aquest punt que el supòsit en el 
que es basava el plec inicial queda invalidat, ja que l’obra, precisament, es va 
iniciar deu dies més tard que el curs escolar, cosa que fa que va provocar dos 
fets: �Per una banda, es va pactar amb l’escola que l’obra reduiria el perímetre 
disponible per l’execució dels treballs. El termini de 2,5 mesos contemplat en el 
plec preveia que es disposaria de tot el pati, i per les necessitats de l’escola i 
per mirar de provocar les mínimes interferències entre les activitats escolars i 
els treballs de construcció de la coberta, es va delimitar el perímetre de l’obra a 
la meitat del pati, produint certes dificultats i retard en l’execució de les feines 
previstes en projecte. �Per altra banda, la mateixa data amb la que es va iniciar 
l’obra, 26 de setembre, provoca que allò previst en el plec es feia irrealitzable, 
no es podia acabar l’obra, ni gran part del que es preveia, fora del calendari 
escolar. L’obra s’havia iniciat dins el període lectiu. Això fa que es pugui 
entendre una desproporció els 500 euros/dia quan el propi ajuntament, amb la 
demora en el tràmit de contractació va fer iniciar els treballs dintre del període 
lectiu cosa que per sí mateixa ja provocava un retard no imputable a l’empresa 
que va accedir a fer compatibles els seus treballs amb les activitats escolars 
reduint la superfície disponible de pati per l’obra.  2. En data 6 de juny de 2017, 
el tècnic sotasignant ja va emetre informe en relació al termini d’execució de les 
obres de cobriment de la pista a l’escola Joaquim Cusí, on ja es posava de 
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manifest que l’acta de recepció de l’obra es va acabar signant en data 12 de 
maig de 2017 i on deia, entre d’altres que s’imputaven dos mesos de retard a 
l’empresa adjudicatària, admetent  implícitament que la resta de retard en 
l’execució dels treballs no era imputable a l’empresa adjudicatària, 
comptabilitzant només com a demora els dos mesos transcorreguts entre la 
data assenyalada per Hierros Bueno SAL com a possible, en la reunió 
mantinguda entre l’Àrea de Serveis Urbans i l’empresa el 19 de gener de 2017, 
i la data amb què es va signar la recepció de l’obra (12 de maig de 2017). Fets 
1. L’Ajuntament de Figueres va iniciar l’expedient de penalitats on s’esmenta 
l’apartat 30, subapartat C de Penalitzacions, on es determina que s’imposaran 
penalitzacions al contractista quan incorri en demora. “Quan el contractista, per 
causes que li fossin imputables, hagués incorregut en demora, tant en relació 
amb el termini total com amb els terminis parcials establerts, es seguirà el 
disposat en l'article 212 del TRLLCSP en el que es refereix a la imposició 
d'aquestes penalitzacions, si bé la quantitat de la penalitat quedarà establerta 
en 500€ diaris, atès que tot i que l’obra no té un pressupost elevat, l’obra es 
desenvolupa en una escola i és necessari que es compleixin els terminis per 
intentar tenir avançada gran part de l’obra fora del termini lectiu per provocar 
les mínimes interferències entre les activitats escolars i els treballs de 
construcció de la coberta”. 2. En data 6 d’octubre de 2017, l’empresa Hierros 
Bueno presenta escrit d’al�legacions on descriu: �Que hi va haver partides 
d’obra que “por motivos técnicos no podían ejecutarse como estaban 
proyectadas, por lo que hubo que plantear nuevas soluciones constructivas y 
materiales para ejecutar la obra de manera óptima” y aporta els preus 
contradictoris aprovats en el transcurs de l’obra.� Que “dado que las obras 
comenzaron en pleno período lectivo del Colegio Joaquim Cusí, para evitar 
interferir en las actividades normales del colegio, se estableció una 
organización de la obra en dos fases. Una primera fase de trabajos en la mitad 
de la pista mas cercana a la calle Met Miravitlles, dejando libre la otra mitaad 
de la pista para que los niños realizaran actividades deportivas y lúdicas. La 
segunda fase de la obra se desarrolló en la pista completa, solo cuando era 
totalmente imprescindible ocupar la pista entera (...). Esta organización de obra 
adaptada a las necesidades del colegio, y motivada por tener que realizar la 
obra en período lectivo, supuso una demora significtiva en los trabajos de la 
contrata y también en los trabajos de las subcontratas (...)”. �L’escrit 
d’al�legacions també esmenta altres treballs que l’empresa va suportar y que 
van suposar un retard afegit al que ja s’acumulava degut allò exposat en els 
dos punts anteriors, pel que l’empresa considera que “casi la totalidad de la 
demora responde a factores que en todo caso se escapan del control de la 
contrata”  3. En relació amb l’escrit d’al�legacions presentat, i reiterant allò que 
ja es va esmentar a l’informe de data 6 de juny de 2017, es considera que: �Les 
causes que esmenta l’empresa com a justificació de part del retard, són les que 
efectivament es van produir a l’obra, on encara caldria afegir-hi unes setmanes 
amb inclemències meteorològiques que feien gairebé impossible el treball amb 
maquinària pesada en el perímetre delimitat per l’obra. �Tal com ja s’ha reflectit 
al fet 4, l’obra s’havia iniciat dins el període lectiu. Això fa que es pugui 
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entendre una desproporció els 500 euros/dia quan el propi ajuntament, amb la 
demora en el tràmit de contractació va fer iniciar els treballs dintre del període 
lectiu cosa que per sí mateixa ja provocava un retard no imputable a l’empresa 
que va accedir a fer compatibles els seus treballs amb les activitats escolars 
reduint la superfície disponible de pati per l’obra.   �Efectivament, només una 
part de la demora que va patir l’obra és imputable a l’empresa i per això es 
considera que el temps que cal computar és el que va entre la data de 
finalització dels treballs prevista i compromesa amb l’empresa un cop s’havien 
acordat els canvis a realitzar (28 de febrer de 2017) y la data efectiva en què es 
va signar la recepció de la mateixa (12 de maig de 2017). Això equival 
exactament a 72 dies.  Conclusions 1. Es posa en coneixement de la Oficina de 
Contractació aquest fet per tal que faci els passos oportuns per notificar a 
l’empresa adjudicatària l’incompliment del contracte.  Això és tot el que 
l’arquitecte sotasignat pot informar segons el seu saber i ofici que sotmet a 
raonament tècnicament més fonamentat i al criteri d’aquesta corporació.” 
Vist que atès que les obres es van adjudicar quan ja començava el curs escolar 
decau la motivació de la penalitat establerta al Plec de Clàusules 
Administratives Particulars, que és molt superior a l’establerta per la normativa; 
vist que la motivació d’actes desfavorables als interessats ha d’estar 
fonamentada i proporcionada a la seva finalitat.  
L’article 212 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat 
per RDLeg. 3/2011, de 14 de novembre; vist l’article 97 i següents del 
Reglament General de  la Llei de contractes de les Administracions Públiques, 
aprovat per RD1098/2001, de 12 d’octubre.  
Vist que s’estima el retard en 72 dies.  
Vist que es va presentar certificació d’obres número 4 i última per import de 
13.039,98 € inclòs l’Impost de Valor Afegit, el Regidor delegat del Servei de 
Contractació proposa que la Junta de Govern Local, per delegació de l’Alcaldia 
Presidència, adopti els acords següents: 
1er.- Imposar a Hierros Bueno, S.A.L. una penalitat diària per demora en el 
termini d’execució de l’obra de 0,20 € per cada 1.000 € de preu del contracte, 
pel que havent-se certificat per import de 196.320,96 euros, sense IVA, 
corresponen 39,26 € diaris, per 72 dies de demora, pel que l’import total de la 
penalitat és de 2.826,72 €, penalitat que es farà efectiva mitjançant deducció de 
l’import a abonar per certificacions d’obra.  
2on.- Aprovar la certificació nº 4 i última per import de 13.039,98 € inclòs IVA.  
3er.- Deduir de la quantitat a abonar l’import de la penalitat de 2.826,72 euros i 
establir que es faci l’abonament al contractista a càrrec de la partida 
2017.301R6.32300.62300, essent la quantitat a ingressar, un cop feta la 
deducció establerta a l’acord anterior, de  10.213,26 €.  
4rt.- Autoritzar l’Alcaldia Presidència a fi que realitzi els actes i gestions que 
calguin per a l’execució dels acords anteriors."  
 
----4. Recursos. Es desestima el recurs de reposició presentat per Adrià Illa 
Bonany contra l’acord de la Junta de Govern Local de 17 de juliol de 2017 
relatiu a la licitació del contracte del "Servei de porteria, acomodació i taquilla al 
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Teatre El Jardí, Sala La Cate i Auditori de Caputxins". Després de llegir-la i 
debatre-la s’ACORDA, per unanimitat dels membres presents amb dret a vot, 
d’aprovar la proposta següent: 
 "Mitjançant acord de Junta de Govern Local de data 11 de juliol de 2016 
es va aprovar el Plec de clàusules administratives particulars per a la licitació 
del contracte del <Servei de porteria, acomodació i taquilla al Teatre El Jardí, 
Sala La Cate i Auditori de Caputxins>. 
Mitjançant Decret de data 28 d’octubre de 2016 es va acordar donar tràmit 
d’audiència als licitadors Adrià Illa Bonany i Freelance Models, SL a fi que 
justifiquessin la valoració de la seva oferta atès que, d’acord amb l’article 152 
del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i l’article 85 del 
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, 
les seves ofertes estaven incurses en presumpció de desproporció. 
La Mesa de Contractació en sessió de data 13 de juliol d’enguany va 
considerar justificada la viabilitat de les ofertes i va proposar la classificació i 
adjudicació del contracte. La Junta de Govern Local de data 17 de juliol 
d’enguany va acordar considerar justificades les ofertes presentades per 
ambdós licitadors incursos en presumpció de desproporció i va aprovar la 
classificació d’ofertes. 
El licitador Adrià Illa Bonany va accedir a la notificació en data 25 de juliol i 
mitjançant instància presentada en data 24 d’agost d’enguany presenta Recurs 
de reposició contra dit l’acord de la Junta de 17 de juliol d’enguany. El recurs 
fonamentalment al�lega: 
1.- Manca de viabilitat econòmica de l’oferta presentada per Freelance Models, 
S.L., cosa que el recorrent basa en que hauria d’aplicar el conveni estatal del 
personal de sales de festa, ball i discoteques.  
2.- Manca de capacitat de l’empresa Freelance Models S.L. atès que el seu 
objecte social no inclou l’activitat a contractar, cosa que infringiria l’article 57 del 
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, que estableix que les 
persones jurídiques sols podran ser adjudicatàries de contractes les 
prestacions dels quals estiguin compreses dins les finalitats, objecte o àmbit 
d’activitat que, a tenor dels seus estatuts o regles fundacionals, els siguin 
propis.  
3.- Manca de ratificació o assumpció per part dels tècnics municipals de 
l’informe extern emès en relació a la viabilitat de l’oferta de Freelance Models 
S.L. 
4.- L’informe extern emès en relació a la viabilitat de l’oferta de Freelance 
Models S.L. manifesta que cal actualitzar el conveni, que la documentació 
presentada per Freelance Models S.L. no especifica les despeses de seguretat 
social, ni riscos laborals, ni assegurança de responsabilitat civil.  
5.- El Ple Municipal de 2 de juny de 2016 va aprovar una moció que establia un 
salari mínim de 1.000 EUR, inclòs el de les empreses contractades.  
6.- Les irregularitats en les notificacions, que ja van ser plantejades en instància 
de 14 d’agost passat en relació a la pròrroga per a presentació de 
documentació atorgada a Freelance Models S.L. 
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En relació al motiu 1, s’ha de desestimar el recurs atès que a banda que 
l’informe extern emès considera com a aplicable un altre conveni, el conveni 
que especifica el recorrent estableix que és aplicable a les empreses dedicades 
a l’activitat pròpia, com sales de festa i altres que enumera, entre les quals no 
s’inclouen teatres, ni consta que l’empresa Freelance Models S.L. es dediqui a 
aquesta activitat. Per altra part a Catalunya regeix el Conveni col�lectiu 
d’espectacles de Catalunya pels anys 2009-2012, que comprèn les empreses 
dedicades a espectacles teatrals i altres que enumera. No consta que 
Freelance Models S.L. tingui per objecte la realització d’espectacles i, per tant, 
no té dit àmbit funcional. 
En relació al motiu 2, cal entendre que la finalitat de la prohibició establerta a 
l’article 57 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic és “evitar 
que pugui resultar adjudicatari d’un contracte una mercantil l’activitat de la qual 
no tingui relació directa amb les prestacions a executar, però aquesta finalitat 
no pot convertir-se mitjançant una aplicació restrictiva en una limitació a la lliure 
concurrència”, tal com estableix la Resolució 114/2013, del Tribunal 
Administratiu de Contractació Pública de la Comunitat de Madrid. Tenint en 
compte la finalitat de la norma i el caràcter cada vegada menys formalista dels 
criteris jurisprudencials i el principi de lliure concurrència , no sembla adequat a 
la finalitat de la norma excloure de la concurrència l’empresa Freelance Models 
S.L., que justament ha realitzat part del servei objecte de la contractació durant 
moltes temporades teatrals al teatre municipal. 
En relació al motiu 3, es tractaria en el seu cas d’una simple irregularitat i ja 
consta a l’acta de la mesa, a la qual assisteixen els tècnics del servei Sr. Torres 
i Sr. Torner, on per unanimitat s’acorda “proposar considerar les baixes 
justificades, d’acord amb l’informe emès”. Per tant, la pròpia mesa i els tècnics 
presents fan seu el contingut de l’informe extern. 
En relació al punt 4, procedeix la seva desestimació ja que en el document 
annex a l’informe sobre la justificació de l’oferta de Freelance Models S.L., 
informe elaborat per l’empresa externa contractada, sí que es calculen els 
costos de Seguretat Social i els salaris actualitzats i dit annex diu que “serien 
d’aplicació els següents preus, els quals podria cobrir amb l’import ofertat de 
9,80 EUR/hora”. 
En relació al punt 5, s’ha de desestimar atès que el contingut de l’acord no és 
normatiu, es tracta d’una voluntat i el Plec de Clàusules Administratives 
Particulars no contenia cap clàusula al respecte, ni va ser en el seu moment 
recorregut.   
En relació al punt 6, no s’hi ha d’entrar en aquesta resolució atès que afecta la 
concessió de pròrroga d’un termini a Freelance Models S.L., concessió que va 
ser objecte de recurs per part del mateix recorrent i que es va inadmetre per 
Decret de data 9 d’octubre de 2017. 
Vist que bona part de les al�legacions es refereixen a la viabilitat econòmica de 
l’oferta de Freelance Models S.L. cal finalment considerar que els criteris 
jurisprudencials acostumen a ser favorables a la concurrència i que en cas que 
un òrgan de contractació consideri que no s’ha justificat adequadament la 
viabilitat d’una oferta inicialment incursa en presumpció de desproporció, la 
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motivació ha de ser ben fonamentada, i encara més si l’òrgan de contractació 
s’aparta de l’informe emès, pel que, tenint en compte l’informe emès la mesa i 
l’òrgan de contractació, difícilment podien excloure dita oferta.  
Vist que es va concedir termini d’audiència sobre aquest recurs al licitador 
Freelance Models S.L. sense que hagi presentat al�legacions. 
Per tot l’anterior, el regidor delegat del Servei de Contractació proposa que la 
Junta de Govern Local, per delegació de l’Alcaldia Presidència, adopti els 
acords següents: 
1er.- Desestimar el recurs de reposició presentat per Adrià Illa Bonany contra 
l’acord de la Junta de Govern Local de 17 de juliol d’enguany pel que es va 
acordar considerar justificades les ofertes presentades per ambdós licitadors 
incursos en presumpció de desproporció i es va aprovar la classificació 
d’ofertes.  
2on.- Autoritzar l’Alcaldia Presidència a fi que realitzi els actes i gestions que 
calguin per a l’execució dels acords anteriors."  
 
----5. Recursos. Es desestima íntegrament el Recurs de Reposició presentat 
per Freelance Models, SL contra l’acord de la Junta de Govern Local de data 
12 de setembre de 2017 relatiu a la licitació del contracte del "Servei de 
porteria, acomodació i taquilla al teatre municipal El Jardí, la Sala La Cate i 
Auditori Caputxins". Després de llegir-la i debatre-la s’ACORDA, per unanimitat 
dels membres presents amb dret a vot, d’aprovar la proposta següent: 
 "Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de 17 de juliol d’enguany 
es va aprovar la classificació de les ofertes presentades a la licitació convocada 
per a contractar el <Servei de porteria, acomodació i taquilla al teatre municipal 
El Jardí, la Sala La Cate i Auditori Caputxins> i es va requerir el licitador millor 
classificat, Freelance Models S.L., a fi que presentés la documentació que 
consta en el Plec, d’acord amb l’article 151 del Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, aprovat per Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre. Dit licitador va sol�licitar una pròrroga del termini, que se li va 
concedir mitjançant Decret de data 10 d’agost d’enguany. El licitador no va 
presentar dins el termini cap document dels requerits i va presentar instància 
en data 29 d’agost d’enguany, amb registre d’entrada 20225, exposant una 
sèrie de punts que considerava que s’haurien de resoldre, sol�licitant que 
s’aturés el concurs i que pogués continuar prestant el servei.  
Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de 12 de setembre d’enguany es 
va desestimar la instància presentada a què fa referència el paràgraf anterior i 
atès que el licitador millor classificat, Freelance Models S.L., no va presentar la 
documentació requerida, es va acordar entendre que havia retirat la seva 
oferta, d’acord amb l’article 151.2 del Text Refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic, i es va requerir el següent licitador Adrià Illa Bonany a fi que 
presentés la documentació establerta al Plec.  
Mitjançant instància amb registre d’entrada 22495, de data 29 de setembre de 
2017, Freelance Models S.L. presenta recurs de reposició contra dit acord. Les 
al�legacions es poden resumir pel que fa a l’apartat primer del recurs: 
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1.- Retards en la tramitació del procediment, que al seu entendre comporten la 
nul�litat de tot el procediment.  
2.- Violació de totes i cadascuna de les clàusules del Plec de Clàusules 
Administratives Particulars.  
3.- No haver pogut presentar el recorrent la informació exigida degut a 
vacances dels organismes públics que havien de facilitar dits documents. 
Esmenta instància de data 3 d’agost de 2017 sol�licitant pròrroga i manifesta 
que la resposta fou l’acord recorregut. 
4.- A l’apartat segon del recurs al�lega que durant els anys 2016 i 2017 es van 
contractar els serveis de l’empresa recorrent i se li va notificar per escrit de 16 
de febrer de 2017 la programació de teatre.  
A la part del “suplico” del recurs sol�licita que s’acordi la nul�litat de l’acord de la 
Junta de Govern Local de 12 de setembre de 2017 i que d’acord amb l’article 
47.4 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic es declari la 
suspensió de l’adjudicació.  
Es va donar tràmit d’audiència sobre el recurs al licitador Adrià Illa Bonany, que 
ha presentat escrit d’al�legacions mitjançant instància amb registre d’entrada 
24165, de data 23 d’octubre de 2017, en què al�lega bàsicament que no 
concorre cap causa de nul�litat del procediment, que els principis d’eficiència i 
eficàcia condueixen a evitar la repetició d’actes, que es va concedir un termini 
de pròrroga per a la presentació de documentació al recorrent i que el Plec de 
Clàusules vincula totes les parts.  
El motiu 1 del recurs s’ha de desestimar atès que el fet que es produeixin 
retards en la tramitació d’un expedient de contractació no està contemplat en la 
normativa com a causa de nul�litat ni anul�labilitat, es tracta d’una irregularitat, 
l’únic efecte de la qual és que els licitadors més enllà del termini establert per la 
norma per a l’adjudicació no estan obligats a mantenir la seva oferta, tal com 
estableix l’article 161.4 del Text Refós de de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, aprovat per RD 3/2011, de 14 de novembre. L’incompliment del termini 
no és causa de nul�litat dels actes ni comporta que s’hagi prescindit total i 
absolutament del procediment.  
El motiu 2 del recurs s’ha de desestimar atès que no exposa cap violació 
concreta.  
El motiu 3 s’ha de desestimar atès que es va atorgar al recorrent com a licitador 
millor classificat el termini de presentació de documentació que estableix 
l’article 151 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat 
per RD 3/2011, de 14 de novembre i a més a més, contràriament al que es 
manifesta al recurs, se li va atorgar un període de pròrroga, dins el qual tampoc 
va presentar la documentació. El fet que el termini de presentació s’escaigués 
durant el mes d’agost és indiferent jurídicament, el mes és hàbil a les 
administracions i aquestes continuen prestant els serveis.  
Pel que fa a l’article 39 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, aprovat per RD 3/2011, de 14 de novembre, sobre interposició de la 
qüestió de nul�litat no es pot entrar a estudiar-ho i s’ha de desestimar, ja que dit 
article estableix que “la qüestió de nul�litat, en els casos a que es refereix 
l’article 37.1 hauran de plantejar-se davant l’òrgan previst a l’article 41 que serà 
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el competent per a tramitar el procediment i resoldre-la”. Doncs, bé, l’article 37 
al que es remet l’article 39, fa referència als contractes harmonitzats i el 
contracte objecte d’aquest expedient no és un contracte harmonitzat ni, per 
tant, subjecte al tipus d’acció establert a l’article 39 del Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, aprovat per RD 3/2011, de 14 de novembre.  
Pel que fa a les al�legacions de l’apartat segon sobre contractació dels serveis 
de l’empresa els anys 2016 i 2017 o que se li comuniqués la programació del 
teatre no tenen cap efecte jurídic en la tramitació del procediment de licitació.  
Pel que fa a la sol�licitud efectuada mitjançant Altresi a la part final del recurs, 
relativa a acordar la suspensió de l’adjudicació d’acord amb l’article 47.4 del 
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per RD 3/2011, 
de 14 de novembre, s’ha de desestimar atès que la suspensió a que es refereix 
dit article està incardinada dins el recurs especial en matèria de contractació, 
recurs que sols es pot interposar en expedients de contractes amb valor 
estimat igual o superior a l’establert a l’article 40 del Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, aprovat per RD 3/2011, de 14 de novembre, 
circumstància que no concorre en aquest contracte.  
Per tot l’anterior, vist el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, 
aprovat per RD 3/2011, de 14 de novembre, i vista la Llei 39/2015, de 1 
d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques, el Regidor delegat del servei de Contractació, Jordi Masquef Creus, 
proposa que la Junta de Govern Local, per delegació de l’Alcaldia Presidència, 
adopti els següents acords: 
1er.- Desestimar íntegrament el Recurs de Reposició presentat per Freelance 
Models, SL contra l’acord de la Junta de Govern Local de data 12 de setembre 
de 2017 i desestimar la sol�licitud de suspensió efectuada.  
2on.-Autoritzar l’Alcaldia Presidència perquè realitzi els actes i gestions que 
calguin perquè s’executi l’acord anterior." 
 
----6. Serveis municipals. S'adjudica a Adrià Illa Bonany el contracte del "Servei 
de porteria, acomodació i taquilla al Teatre Municipal El Jardí, Sala La Cate i 
Auditori Caputxins". Després de llegir-la i debatre-la s’ACORDA, per unanimitat 
dels membres presents amb dret a vot, d’aprovar la proposta següent: 
 "Vist que per acord de la Junta de Govern Local de data 12 de setembre 
de 2017 es va requerir el licitador Adrià Illa Bonany a fi que presentés la 
documentació establerta en dit acord i Plec de Clàusules administratives de la 
licitació del <Servei de porteria, acomodació i taquilla al Teatre Municipal El 
Jardí, Sala La Cate i Auditori Caputxins>. 
Vist que el licitador Adrià Illa Bonany és el que va oferir el millor preu dels 
licitadors l’oferta dels quals no s’ha entès com a retirada.  
Vist que dit licitador ha presentat la documentació requerida. 
Vist el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per RD 
3/2011, de 14 de novembre, el regidor delegat del Servei de Contractació 
proposa que la Junta de Govern Local, per delegació de l’Alcaldia Presidència, 
adopti els acords següents: 
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1er.- Adjudicar a Adrià Illa Bonany el contracte del <Servei de porteria, 
acomodació i taquilla al Teatre Municipal El Jardí, Sala La Cate i Auditori 
Caputxins> amb un preu unitari l’hora sense IVA de 12 EUR i 14,52 EUR, 
inclòs IVA. La despesa anirà a càrrec de la partida a preveure al pressupost 
municipal de 2018 “Gestió del teatre”, atès que es preveu l’inici del servei en 
data 01/01/2018. 
2on.- Notificar l’anterior acord a totes les empreses presentades. 
3er.- Requerir a l’adjudicatari a fi que formalitzi el contracte en el termini de 
quinze (15) dies hàbils a comptar de l’endemà de la notificació d’aquest acord. 
4rt.- Autoritzar l’Alcaldia Presidència a fi que realitzi els actes i gestions que 
calguin per a l’execució dels acords anteriors." 
 
----7. Aportacions i subvencions. S'aprova un conveni de col�laboració amb el 
Club Bàsquet ADEPAF per a la celebració del 60è aniversari del club. Després 
de llegir-la i debatre-la s’ACORDA, per unanimitat dels membres presents amb 
dret a vot, d’aprovar la proposta següent: 
 "L’Ajuntament de Figueres en el marc de les competències en matèria 
esportiva i de promoció de la ciutat dóna suport a les activitats que s’organitzen 
a la ciutat de Figueres en matèria de promoció esportiva, promoció econòmica i 
projecció de la ciutat. 
El Club Bàsquet ADEPAF, representat pel Sr. Oriol Rabert Llorà, ha presentat 
la instància  amb registre d’entrada núm. 24365, de data 25 d’octubre de 2017,   
sol�licitant una subvenció directa per a l’organització de l’acte commemoratiu 
del 60è aniversari de l’entitat i que  consistirà en un triangular amistòs de 
veterans entre els equips del CB ADEPAF, CB Girona i FC Barcelona.  
L'organització d'aquest esdeveniment coincidirà amb la presentació oficial dels 
equips de l'entitat d'aquesta temporada 2017-2018.  
L'organització d'aquest acte representa una despesa extraordinària per a 
l'entitat de dos mil cinc-cents euros (2.500,00 €) en concepte de 
desplaçaments, cànon, dietes i xocolatada pels equips de l'entitat. 
És voluntat de l'Ajuntament de Figueres col�laborar amb les entitats per 
desenvolupar els programes  de promoció i reconeixement de la trajectòria de 
l'entitat i concretament en els actes dels seus respectius aniversaris 
 El Cap del Servei d’Esports ha emès informe favorable  a l’establiment d’un  
conveni per subvenció directa entre l’Ajuntament de Figueres i Club Bàsquet 
ADEPAF, NIF G-17117235, per la celebració del 60è aniversari del club  i 
subvencionar a l'entitat   amb una aportació de 1.250,00 euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària  número 17 203 34100 48000 " Ajuts a l’Esport". 
D’acord amb l’informe  la concessió de la subvenció directa es justifica atenent 
l'interès social de la celebració del 60è aniversari de l'entitat esportiva, pel grau 
d'implantació d'aquesta entitat al llarg dels anys, la gran tasca social realitzada 
en el foment de l'esport a la ciutat de Figueres i el gran nombre d'esportistes 
figuerencs que han format part de l'entitat.  
En l’expedient consta també l’informe favorable de la Tècnic d’Administració 
General.  
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L’alcaldia presidència va aprovar, mitjançant decret de data 30 de juny de 2015 
la delegació a la Junta de Govern Local  l'atribució relativa a l'aprovació de 
convenis reguladors de la concessió de subvencions a favor d'entitats 
públiques o privades que realitzin activitats que complementin o supleixin les 
competències locals. 
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions disposa en el 
seu article 22.2.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 
les subvencions directes i que en ells s’han d’establir les condicions i 
compromisos aplicables de conformitat amb allò disposat a la llei. 
Per tot això el regidor delegat  del Servei d’Esports  proposa a la Junta de 
Govern Local que, per delegació de l’alcaldia presidència, s’adoptin els acords 
següents: 
Primer.- Aprovar el conveni  de col�laboració entre el Club Bàsquet ADEPAF, 
NIF G-17117235, i l’Ajuntament de Figueres  per la celebració del 60è 
aniversari del club, segons el text que es transcriu literalment com l’annex dels 
presents acords. 
Segon.- Atorgar a Club Bàsquet ADEPAF, NIF G-17117235,  una subvenció de 
mil dos-cents cinquanta  Euros (1.250,00 €) amb càrrec a la partida 17 203 
34100 48000 " Ajuts a l’Esport" en concepte de la celebració del 60è aniversari 
del club.  
Pel que fa al pagament de la es pagarà una vegada s'hagi presentat el compte 
justificatiu, d’acord amb allò establert al pacte sisè, amb un termini màxim de 
tres mesos des de la data de finalització de l’activitat. 
Només s’acceptaran com a documents justificatius de les despeses els 
originals o fotocòpies compulsades de les factures, amb els requisits legals que 
estableix la normativa vigent lliurades a l’entitat beneficiària de la subvenció 
acreditatives que s’ha efectuat la despesa. 
Tercer.- Notificar la present resolució a l’interessat. 
Quart.- Facultar a l’alcaldia presidència per a la realització de tants actes i 
gestions com calguin per a l’execució els acords anteriors. 
Annex 
“CONVENI REGULADOR DE SUBVENCIÓ DIRECTA AL CLUB BÀSQUET 
ADEPAF PER L'ORGANITZACIÓ DELS ACTES DEL 60è ANIVERSARI DE 
L'ENTITAT 
Figueres,      de                de 2017 
REUNITS 
D’una part, l’Il�lustríssima senyora Marta Felip Torres, alcaldessa de 
l’Ajuntament de  Figueres, en exercici de les facultats que li confereix l’article 
53.1.a del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, amb domicili a la Plaça de 
l’Ajuntament número 12, 17600 Figueres. 
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I d'altra part, el senyor Oriol Rabert Llorà, en representació del CLUB 
BÀSQUET ADEPAF, amb NIF núm. G-17117235, amb domicili a Plaça dels 
Voluntaris s/n  de Figueres,  tel. 6666 35176i e-mail president@adepaf.cat 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per a 
aquest acte i  
MANIFESTEN 
Que l’Ajuntament de Figueres en el marc de les competències en matèria de 
promoció de l'esport dóna suport a les activitats de promoció, iniciació, 
tecnificació i competicions de les entitats esportives de Figueres. 
Que enguany, el CLUB BÀSQUET ADEPAF celebra el 60è aniversari de 
l'entitat. 
Que amb motiu d'aquest aniversari vol organitzar un acte esportiu amb la 
participació del FC Barcelona, secció de veterans de bàsquet, el proper 3 de 
desembre de 2017. 
Que  CLUB BÀSQUET ADEPAF ha sol�licitat una subvenció extraordinària a 
l’Ajuntament de Figueres per tal de col�laborar en les despeses extraordinàries 
de l'organització d'aquest acte. 
Que 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 
les subvencions directes i que en ells s’han d’establir les condicions i 
compromisos aplicables de conformitat amb allò disposat a la llei. 
Així doncs, de conformitat amb allò establert a les citades disposicions i  per tal 
de concretar la col�laboració de l’Ajuntament de Figueres amb el CLUB 
BÀSQUET ADEPAF, ambdues parts acorden subscriure el present conveni que 
es regeix pels següents 
PACTES 
Primer. Objecte 
L’objecte d’aquest conveni és establir el marc de col�laboració entre 
l’Ajuntament de Figueres i CLUB BÀSQUET ADEPAF per a l'organització dels 
actes del 60è aniversari de l'entitat, d'acord amb la sol�licitud presentada. 
Segon. Compromisos de Club Bàsquet ADEPAF  
Representar dignament la ciutat de Figueres en l'organització dels actes del 
60è aniversari de l'entitat. 
Destinar l'ajut a la finalitat esmentada. 
Esmentar la col�laboració de l'Ajuntament de Figueres en qualsevol acte de 
difusió d'aquesta competició. 
Justificar el 100% del pressupost presentat a l'ajuntament per l'organització 
d'aquest acte. 
Tercer. Compromisos de l’Ajuntament de Figueres 
Col�laborar en les despeses d'organització d'aquest acte commemoratiu del 
60è aniversari de l'entitat subvencionant al CLUB BÀSQUET ADEPAF amb una 
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aportació econòmica amb càrrec a l’aplicació pressupostària de referència 2017 
203   34100 48000. 
Quart. Quantia de la subvenció i forma de pagament  
L’Ajuntament de Figueres participarà amb una aportació econòmica que es 
concreta en la quantitat de 1.250,00 € per a col�laborar amb les despeses 
d'organització de l'acte. D’acord amb el pressupost presentat pel CLUB 
BÀSQUET ADEPAF (2.500,00 euros) la subvenció que s’atorga correspon al 
50 % del pressupost de l'activitat. 
Pel que fa al pagament de la subvenció es pagarà una vegada s'hagi presentat 
el compte justificatiu, d’acord amb allò establert al pacte sisè.  
Cinquè.  Conceptes de les despeses subvencionables 
Es consideren despeses subvencionables aquelles que de manera indubtable 
responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada, que resultin 
estrictament necessàries i que es realitzin en el termini que estableix el present 
conveni.  
Sisè. Forma i termini de justificació 
La documentació a presentar és la següent: 
Memòria justificativa de l’activitat, signada pel representant legal del promotor, 
que acrediti que s’ha dut a terme l’activitat prevista. En aquest informe s’hi ha 
d’incorporar la relació d’activitats desenvolupades, els resultats obtinguts i 
l’impacte assolit.  
Compte justificatiu, signat pel representant legal del promotor, que constarà de 
la següent documentació: 
- Relació classificada de les despeses efectuades, amb identificació del 
proveïdor, número de document, import, concepte i data d’emissió de la factura. 
- Factures originals, fotocòpies compulsades o documents de valor probatori 
equivalent que constin en la relació a la qual es fa referència al paràgraf 
anterior.  
- Detall del finançament final de les despeses del concepte subvencionat, amb 
indicació de la procedència dels ingressos i subvencions. 
Les despeses de personal propi s’acreditaran mitjançant un certificat signat i 
segellat pel representant legal de l’entitat, on figuri la relació del personal, el 
període, les funcions i el percentatge de dedicació al projecte subvencionat de 
cadascun d’ells; aquesta relació haurà d’anar acompanyada dels corresponents 
justificants originals que avalin el contingut del certificat. Resten exclosos els 
salaris i les retribucions professionals que no resultin substancials i/o 
directament relacionades amb el desenvolupament del projecte subvencionat. 
L’entitat beneficiària ha de presentar el compte justificatiu juntament amb la 
memòria d’activitats i l’informe final de l’actuació a l’Ajuntament de Figueres en 
el termini de 3 mesos des de la finalització de la competició. 
Setè. Comprovació de les justificacions 
El centre gestor haurà de comprovar que la documentació justificativa es 
presenti en els terminis fixats, l’haurà de verificar formalment i, si escau, haurà 
de requerir al beneficiari que dins del termini de 15 dies esmeni els defectes, 
completi la documentació o ampliï la informació. 
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L’incompliment de l’objecte de la subvenció per causes directament imputables 
al beneficiari, així com la resta de les causes previstes a l’article 37 de la Llei 
General de Subvencions, podrà donar lloc a la revocació de la subvenció. 
Vuitè. Responsabilitats 
El present conveni no podrà considerar-se com a constitució de societat o 
associació entre les parts, les quals assumeixen només les obligacions que 
se'n deriven, limitant-se la responsabilitat de cadascuna de les parts al que 
resulti del que s'estableix en les seves clàusules.  
Els acords presos per cadascuna de les parts amb tercers seran absolutament 
aliens a l'altra part. 
Entre les parts no existeix cap relació de solidaritat, ni de subsidiarietat, de 
manera que cadascuna respondrà de manera individual per la seva actuació. 
Novè. Vigència i pròrroga del conveni 
La vigència del conveni serà fins el 31 de desembre de 2017. 
Desè. Declaració responsable 
El CLUB BÀSQUET ADEPAF ha acreditat el compliment dels requisits 
necessaris per a ser beneficiària d’una subvenció, mitjançant la presentació de 
les declaracions responsables corresponents, previstes a la normativa aplicable 
en matèria de subvencions. 
Onzè. Divergències 
Per a qualsevol divergència que pugui sorgir en ordre a la interpretació, 
modificació, aplicació i execució del present conveni s’intentarà resoldre de 
mutu acord de les parts. 
Dotzè. Causes de resolució 
Seran causes de resolució del conveni: 
Mutu acord de les parts, que es manifestarà per escrit. 
Denúncia d’una de les parts, amb un preavís en cap cas inferior a 3 mesos. 
L’incompliment manifest de les seves clàusules. 
La impossibilitat manifesta, legal o material, de dur a terme el compliment de 
les seves previsions. 
Les generals establertes en la legislació vigent. 
Tretzè. Naturalesa del conveni 
Aquest conveni té naturalesa administrativa i es regirà per allò establert a la Llei 
38/2007, de 17 de novembre, general de subvencions, el reglament que la 
desenvolupa aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.  
La jurisdicció contenciosa administrativa és la competent per resoldre les 
qüestions litigioses que puguin suscitar-se entre les parts en el transcurs 
d’aquest conveni i que no hagin pogut resoldre’s prèviament per les parts.  
I en prova de conformitat, les parts interessades signen aquest conveni per 
duplicat, en el lloc i en la data esmentats en l’encapçalament. 
Per l’Ajuntament de Figueres Pel Club Bàsquet ADEPAF 
L’alcaldessa presidenta:                                           El president:   
Marta Felip Torres      Oriol Rabert Llorà”" 
 
----8. Aportacions i subvencions. S'aprova un conveni  de col�laboració amb el  
Club Atletisme Figueres per a la  participació de l'entitat en els campionats 
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d'Espanya d’Atletisme. Després de llegir-la i debatre-la s’ACORDA, per 
unanimitat dels membres presents amb dret a vot, d’aprovar la proposta 
següent: 
 "L’Ajuntament de Figueres en el marc de les competències en matèria 
esportiva i de promoció de la ciutat dóna suport a les activitats que s’organitzen 
a la ciutat de Figueres en matèria de promoció esportiva, promoció econòmica i 
projecció de la ciutat. 
El Club Atletisme Figueres, representat per la Sra. Elisabet Majó Masferrer, ha 
presentat la instància  amb registre d’entrada núm. 24383, de data 26 d’octubre 
de 2017, sol�licitant una subvenció directa per a la  participació de l'entitat en 
els campionats d'Espanya d’Atletisme  que han tingut lloc a Antequera, Múrcia i 
Getafe i on el club ha participat prèvia classificació amb 7 esportistes. La 
participació en aquests campionats representa un despesa extraordinària per a 
l'entitat de 3.274,70 €  en concepte de desplaçaments, pensió, dietes, 
inscripcions. 
És voluntat de l'Ajuntament de Figueres col�laborar amb les entitats per 
desenvolupar els programes de competicions extraordinàries que l'entitat pugui 
assolir . 
El Cap del Servei d’Esports ha emès informe favorable  a l’establiment d’un  
conveni per subvenció directa entre l’Ajuntament de Figueres i Club Atletisme 
Figueres, NIF G-17493792, la  participació de l'entitat en els campionats 
d'Espanya d’Atletisme   i subvencionar a l'associació  amb una aportació de 
1.200,00 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària  número 17 203 34100 
48000 " Ajuts a l’Esport". D’acord amb l’informe tècnic  la concessió de la 
subvenció directa es justifica atenent l'interès social de la participació de 
l’entitat als campionats d’Espanya d’enguany tant pel que fa a la projecció de la 
ciutat com per l’èxit esportiu que suposa.  
Pel que fa al pagament de la subvenció es pagarà  en el moment de la 
signatura del conveni atès que l’entitat ha presentat correctament la memòria 
de l’activitat i els documents que conformen el compte justificatiu, d’acord amb 
allò establert al pacte sisè. 
L’alcaldia presidència va aprovar, mitjançant decret de data 30 de juny de 2015 
la delegació a la Junta de Govern Local  l'atribució relativa a l'aprovació de 
convenis reguladors de la concessió de subvencions a favor d'entitats 
públiques o privades que realitzin activitats que complementin o supleixin les 
competències locals. 
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions disposa en el 
seu article 22.2 que podran concedir-se de forma directa, amb caràcter 
excepcional, aquelles subvencions  que estiguin previstes en els Pressupostos 
Generals de les Entitats locals, aquelles l’atorgament o quantia de les quals 
vingui imposada a l’Administració per una norma de rang legal o aquelles altres 
subvencions en què s’acreditin raons d’interès públic, social, econòmic o 
humanitari, o altres degudament justificades que dificultin la seva convocatòria 
pública. 
Pel que fa a la seva concessió l’article 28 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre estableix que els convenis són l’instrument habitual per a canalitzar 
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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. 
Per tot això el regidor delegat  del Servei d’Esports  proposa a la Junta de 
Govern Local que, per delegació de l’alcaldia presidència, s’adoptin els acords 
següents: 
Primer.- Aprovar el conveni  de col�laboració entre el  Club Atletisme Figueres, 
NIF G-17493792, i l’Ajuntament de Figueres  per la  participació de l'entitat en 
els campionats d'Espanya d’Atletisme, segons el text que es transcriu 
literalment com l’annex dels presents acords. 
Segon.- Atorgar a Club Atletisme Figueres, NIF G-17493792,  un ajut de  mil 
dos-cents  Euros (1.200,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 17 203 
34100 48000 " Ajuts a l’Esport" en concepte de participació de l'entitat en els 
campionats d'Espanya d’Atletisme  
Tercer .-Reconeixer l’obligació a favor del Club Atletisme Figueres, NIF G-
17493792,  per import  de  mil dos-cents  Euros (1.200,00 €) amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 17 203 34100 48000 " Ajuts a l’Esport" 
Quart.- Informar als interessats que el pagament de la despesa aprovada es 
portarà a terme,  en els següents termes: 
a) En primer lloc, si n’hi han, es compensarà aquesta quantia a pagar amb els 
deutes pendents envers l’Ajuntament de Figueres per qualsevol concepte, 
d’ordre tributari i/o no tributari, que pertoqui i/o es trobin en període executiu. 
b) Per la quantitat restant, s’ordenarà una transferència via entitat financera al 
número de compte que el beneficiari ha de declarar mitjançant el document 
adjunt denominat "Autorització del mecanisme de pagament mitjançant entitat 
financera", sense perjudici que, si aquesta administració local ja disposa 
d’aquesta informació, ja es dugui a terme aquest pagament. Aquest document - 
degudament signat i complet – s’ha de presentar a la major brevetat possible 
davant d’aquesta administració local, sia a l’Oficina Municipal d’Atenció a la 
Ciutadania – OMAC – i/o bé a les dependències de la tresoreria Municipal. 
Cinquè .- Notificar la present resolució a l’interessat. 
Sisè- Facultar a l’alcaldia presidència per a la realització de tants actes i 
gestions com calguin per a l’execució els acords anteriors. 
Annex 
“CONVENI REGULADOR DE SUBVENCIÓ DIRECTA AL CLUB ATLETISME 
FIGUERES PER LA SEVA PARTICIPACIÓ ALS CAMPIONAT D'ESPANYA 
2017 
Figueres,      de novembre de 2017 
REUNITS 
D’una part, l’Il�lustríssima senyora Marta Felip Torres, alcaldessa de 
l’Ajuntament de  Figueres, en exercici de les facultats que li confereix l’article 
53.1.a del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, amb domicili a la Plaça de 
l’Ajuntament número 12, 17600 Figueres. 
I d'altra part, el senyor Romà Brusés Pinart  en representació del Club Atletisme 
Figueres, amb NIF núm. G-17493792, amb domicili a Pça dels Voluntaris s/n  
de Figueres, 615371210  i e-mail cafigueres@gmail.com 
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Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per a 
aquest acte i  
MANIFESTEN 
Que l’Ajuntament de Figueres en el marc de les competències en matèria de 
promoció de l'esport dóna suport a les activitats de promoció, iniciació, 
tecnificació i competicions de les entitats esportives de Figueres. 
Que el Club Atletisme de Figueres ha classificat a 14 jugadors/-es per a 
participar al CAMPIONAT D'ESPANYA DE ATLETISME. 
Que el Campionat d'Espanya ha tingut lloc a Almeria entre els dies 23 de juny i 
2 de juliol de 2017. 
Que  Club Atletisme de Figueres ha sol�licitat una subvenció extraordinària a 
l’Ajuntament de Figueres per tal de col�laborar en les despeses extraordinàries 
de l'entitat per a participar en aquesta competició. 
Que 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 
les subvencions directes i que en ells s’han d’establir les condicions i 
compromisos aplicables de conformitat amb allò disposat a la llei. 
Així doncs, de conformitat amb allò establert a les citades disposicions i  per tal 
de concretar la col�laboració de l’Ajuntament de Figueres amb el Club Atletisme 
de Figueres, ambdues parts acorden subscriure el present conveni que es 
regeix pels següents 
PACTES 
Primer. Objecte 
L’objecte d’aquest conveni és establir el marc de col�laboració entre 
l’Ajuntament de Figueres i Club Atletisme de Figueres per a la participació de 
l'entitat en el CAMPIONAT D'ESPANYA D'ATLETISME 2017, d’acord amb el 
programa presentat. 
Segon. Compromisos de Club Atletisme Figueres.  
Representar dignament la ciutat de Figueres i la nacionalitat catalana en el 
CAMPIONAT D'ESPANYA D'ATLETISME 2017. 
Destinar l'ajut a la finalitat esmentada. 
Esmentar la col�laboració de l'Ajuntament de Figueres en qualsevol acte de 
difusió d'aquesta competició. 
Justificar el 100% del pressupost presentat a l'ajuntament per a participar en 
aquesta competició. 
Tercer. Compromisos de l’Ajuntament de Figueres 
Col�laborar en les despeses d'inscripció, desplaçament i pensió per a la 
participació del Club Atletisme de Figueres al  CAMPIONAT D'ESPANYA 
D'ATLETISME 2017 subvencionant al Club Atletisme de Figueres amb una 
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aportació econòmica amb càrrec a l’aplicació pressupostària de referència 2017 
203   34100 48000. 
Quart. Quantia de la subvenció i forma de pagament  
L’Ajuntament de Figueres participarà amb una aportació econòmica que es 
concreta en la quantitat de 1.200,00 € per a col�laborar amb les despeses 
d'inscripció, desplaçament i pensió dels/-les participants. D’acord amb el 
pressupost presentat pel Club Atletisme de Figueres (3.274,70 euros) la 
subvenció que s’atorga correspon al 36 % de l’activitat subvencionada. 
Pel que fa al pagament de la subvenció es pagarà una vegada aprovat aquest 
conveni ja que es dóna per presentada la documentació justificativa, d’acord 
amb allò establert al pacte sisè.  
Cinquè.  Conceptes de les despeses subvencionables 
Es consideren despeses subvencionables aquelles que de manera indubtable 
responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada, que resultin 
estrictament necessàries i que es realitzin en el termini que estableix el present 
conveni.  
Sisè. Forma i termini de justificació 
La documentació a presentar és la següent: 
Memòria justificativa de l’activitat, signada pel representant legal del promotor, 
que acrediti que s’ha dut a terme l’activitat prevista. En aquest informe s’hi ha 
d’incorporar la relació d’activitats desenvolupades, els resultats obtinguts i 
l’impacte assolit.  
Compte justificatiu, signat pel representant legal del promotor, que constarà de 
la següent documentació: 
- Relació classificada de les despeses efectuades, amb identificació del 
proveïdor, número de document, import, concepte i data d’emissió de la factura. 
- Factures originals, fotocòpies compulsades o documents de valor probatori 
equivalent que constin en la relació a la qual es fa referència al paràgraf 
anterior.  
- Detall del finançament final de les despeses del concepte subvencionat, amb 
indicació de la procedència dels ingressos i subvencions. 
Les despeses de personal propi s’acreditaran mitjançant un certificat signat i 
segellat pel representant legal de l’entitat, on figuri la relació del personal, el 
període, les funcions i el percentatge de dedicació al projecte subvencionat de 
cadascun d’ells; aquesta relació haurà d’anar acompanyada dels corresponents 
justificants originals que avalin el contingut del certificat. Resten exclosos els 
salaris i les retribucions professionals que no resultin substancials i/o 
directament relacionades amb el desenvolupament del projecte subvencionat. 
L’entitat beneficiària ha de presentar el compte justificatiu juntament amb la 
memòria d’activitats i l’informe final de l’actuació a l’Ajuntament de Figueres en 
el termini de 3 mesos des de la finalització de la competició. 
Setè. Comprovació de les justificacions 
El centre gestor haurà de comprovar que la documentació justificativa es 
presenti en els terminis fixats, l’haurà de verificar formalment i, si escau, haurà 
de requerir al beneficiari que dins del termini de 15 dies esmeni els defectes, 
completi la documentació o ampliï la informació. 
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L’incompliment de l’objecte de la subvenció per causes directament imputables 
al beneficiari, així com la resta de les causes previstes a l’article 37 de la Llei 
General de Subvencions, podrà donar lloc a la revocació de la subvenció. 
Vuitè. Responsabilitats 
El present conveni no podrà considerar-se com a constitució de societat o 
associació entre les parts, les quals assumeixen només les obligacions que 
se'n deriven, limitant-se la responsabilitat de cadascuna de les parts al que 
resulti del que s'estableix en les seves clàusules.  
Els acords presos per cadascuna de les parts amb tercers seran absolutament 
aliens a l'altra part. 
Entre les parts no existeix cap relació de solidaritat, ni de subsidiarietat, de 
manera que cadascuna respondrà de manera individual per la seva actuació. 
Novè. Vigència i pròrroga del conveni 
La vigència del conveni serà fins el 31 de desembre de 2017. 
Desè. Declaració responsable 
El Club Atletisme de Figueres ha acreditat el compliment dels requisits 
necessaris per a ser beneficiària d’una subvenció, mitjançant la presentació de 
les declaracions responsables corresponents, previstes a la normativa aplicable 
en matèria de subvencions. 
Onzè. Divergències 
Per a qualsevol divergència que pugui sorgir en ordre a la interpretació, 
modificació, aplicació i execució del present conveni s’intentarà resoldre de 
mutu acord de les parts. 
Dotzè. Causes de resolució 
Seran causes de resolució del conveni: 
Mutu acord de les parts, que es manifestarà per escrit. 
Denúncia d’una de les parts, amb un preavís en cap cas inferior a 3 mesos. 
L’incompliment manifest de les seves clàusules. 
La impossibilitat manifesta, legal o material, de dur a terme el compliment de 
les seves previsions. 
Les generals establertes en la legislació vigent. 
Tretzè. Naturalesa del conveni 
Aquest conveni té naturalesa administrativa i es regirà per allò establert a la Llei 
38/2007, de 17 de novembre, general de subvencions, el reglament que la 
desenvolupa aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.  
La jurisdicció contenciosa administrativa és la competent per resoldre les 
qüestions litigioses que puguin suscitar-se entre les parts en el transcurs 
d’aquest conveni i que no hagin pogut resoldre’s prèviament per les parts.  
I en prova de conformitat, les parts interessades signen aquest conveni per 
duplicat, en el lloc i en la data esmentats en l’encapçalament. 
Per l’Ajuntament de Figueres                            Pel Club Atletisme Figueres  
                                El president:   
Marta Felip Torres           Romà Brusés Pinart”" 
 
----9. Aportacions i subvencions. S'aprova un conveni  de col�laboració amb el  
col�legi La Salle de Figueres per a  l’organització de l'escola esportiva 
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extraescolar de voleibol femení que es va organitzar el curs 2016-2017. 
Després de llegir-la i debatre-la s’ACORDA, per unanimitat dels membres 
presents amb dret a vot, d’aprovar la proposta següent: 
 "L’Ajuntament de Figueres en el marc de les competències en matèria 
esportiva i de promoció de la ciutat dóna suport a les activitats que s’organitzen 
a la ciutat de Figueres en matèria de promoció esportiva, promoció econòmica i 
projecció de la ciutat. 
El col�legi La Salle de Figueres, representat pel Sr. Jordi Gibert Gardell, ha 
presentat la instància  amb registre d’entrada núm. 18974, de data 3 d’agost de 
2017, sol�licitant una subvenció directa per a l’organització de l'escola esportiva 
extraescolar de voleibol femení que es va organitzar el curs 2016-2017. 
L’entitat ha aportat la declaració responsable relativa a no estar incursa en cap 
prohibició per rebre subvencions.  
L'organització d'aquest acte representa una despesa extraordinària per a 
l'entitat de 4.926,00 euros en concepte de despeses federatives, monitoratge i 
material esportiu de l'activitat de l'entitat. 
És voluntat de l'Ajuntament de Figueres col�laborar amb les entitats per 
desenvolupar els programes  de promoció de l’activitat física i l’esport, 
especialment en l’àrea escolar, i fomentar les activitats físiques de caire 
extraescolar. 
 El Cap del Servei d’Esports ha emès informe favorable  a l’establiment d’un  
conveni per subvenció directa entre l’Ajuntament de Figueres i el col�legi La 
Salle de Figueres, NIF GR0800055F, per l’organització de l'escola esportiva 
extraescolar de voleibol femení que es va organitzar el curs 2016-2017. i 
subvencionar a l'entitat   amb una aportació de 1.00,00 euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària  número 17 203 34100 48000 " Ajuts a l’Esport". El 
pagament de la subvenció es farà quan l’entitat  presenti la documentació 
justificativa amb la memòria de l’activitat i la relació i les factures de les 
despeses d’organització. 
En l’expedient consta també l’informe favorable de la Tècnic d’Administració 
General.  
L’alcaldia presidència va aprovar, mitjançant decret de data 30 de juny de 2015 
la delegació a la Junta de Govern Local  l'atribució relativa a l'aprovació de 
convenis reguladors de la concessió de subvencions a favor d'entitats 
públiques o privades que realitzin activitats que complementin o supleixin les 
competències locals. 
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions disposa en el 
seu article 22.2.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 
les subvencions directes i que en ells s’han d’establir les condicions i 
compromisos aplicables de conformitat amb allò disposat a la llei. 



 26 

Per tot això el regidor delegat  del Servei d’Esports  proposa a la Junta de 
Govern Local que, per delegació de l’alcaldia presidència, s’adoptin els acords 
següents: 
Primer.- Aprovar el conveni  de col�laboració entre el  col�legi La Salle de 
Figueres, NIF GR0800055F, i l’Ajuntament de Figueres  per l’organització de 
l'escola esportiva extraescolar de voleibol femení que es va organitzar el curs 
2016-2017, segons el text que es transcriu literalment com l’annex dels 
presents acords. 
Segon.- Atorgar a el  col�legi La Salle de Figueres, NIF GR0800055F,  un ajut 
de mil  Euros (1.000,00 €) amb càrrec a l’aplicació 17 203 34100 48000 " Ajuts 
a l’Esport" en concepte de l’organització de l'escola esportiva extraescolar de 
voleibol femení que es va organitzar el curs 2016-2017. 
Pel que fa al pagament de la es pagarà una vegada s'hagi presentat el compte 
justificatiu, d’acord amb allò establert al pacte sisè, amb un termini màxim de 
tres mesos des de la data de finalització de l’activitat. 
Només s’acceptaran com a documents justificatius de les despeses els 
originals o fotocòpies compulsades de les factures, amb els requisits legals que 
estableix la normativa vigent lliurades a l’entitat beneficiària de la subvenció 
acreditatives que s’ha efectuat la despesa. 
Tercer.- Informar als interessats que el pagament de la despesa aprovada es 
portarà a terme,  en els següents termes: 
a) En primer lloc, si n’hi han, es compensarà aquesta quantia a pagar amb els 
deutes pendents envers l’Ajuntament de Figueres per qualsevol concepte, 
d’ordre tributari i/o no tributari, que pertoqui i/o es trobin en període executiu. 
b) Per la quantitat restant, s’ordenarà una transferència via entitat financera al 
número de compte que el beneficiari ha de declarar mitjançant el document 
adjunt denominat "Autorització del mecanisme de pagament mitjançant entitat 
financera", sense perjudici que, si aquesta administració local ja disposa 
d’aquesta informació, ja es dugui a terme aquest pagament. Aquest document - 
degudament signat i complet – s’ha de presentar a la major brevetat possible 
davant d’aquesta administració local, sia a l’Oficina Municipal d’Atenció a la 
Ciutadania – OMAC – i/o bé a les dependències de la tresoreria Municipal. 
Quart .- Notificar la present resolució a l’interessat. 
Cinquè- Facultar a l’alcaldia presidència per a la realització de tants actes i 
gestions com calguin per a l’execució els acords anteriors. 
Annex 
“CONVENI REGULADOR DE SUBVENCIÓ DIRECTA AL COL�LEGI LA SALLE 
DE FIGUERES PER COL�LABORAR AMB L'ORGANITZACIÓ DE L'ESCOLA 
ESPORTIVA EXTRAESCOLAR DE VOLEI DEL CURS 2016-2017 
Figueres,      de                   de 2017 
REUNITS 
D’una part, l’Il�lustríssima senyora Marta Felip Torres, alcaldessa de 
l’Ajuntament de  Figueres, en exercici de les facultats que li confereix l’article 
53.1.a del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, amb domicili a la Plaça de 
l’Ajuntament número 12, 17600 Figueres. 
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I d'altra part, Jordi Gibert Gardell, en representació del col�legi La Salle de 
Figueres, amb NIF núm. R0800055F, amb domicili al carrer dels Fossos nº 17 
de Figueres,  tel. 972500812 i jgibert@lasalle.cat 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per a 
aquest acte i  
MANIFESTEN 
Que l’Ajuntament de Figueres en el marc de les competències en matèria de 
promoció de l'esport dóna suport a les activitats de promoció, iniciació, 
tecnificació i competicions de les entitats esportives de Figueres. 
Que el Col�legi La Salle de Figueres va organitzar durant el curs 2016-2017 
l'Escola Esportiva Extraescolar de Voleibol. 
Que l'organització d'aquesta activitat desenvolupa les sessions de formació-
entrenaments a la mateixa escola i participa els caps de setmana a les lligues 
territorial de Voleibol utilitzant el poliesportiu municipal per disputar els partits 
de casa. 
Que  Col�legi La Salle de Figueres ha sol�licitat una subvenció extraordinària a 
l’Ajuntament de Figueres per tal de col�laborar en les despeses extraordinàries 
de l'entitat per a participar en aquesta competició. 
Que 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 
les subvencions directes i que en ells s’han d’establir les condicions i 
compromisos aplicables de conformitat amb allò disposat a la llei. 
Així doncs, de conformitat amb allò establert a les citades disposicions i  per tal 
de concretar la col�laboració de l’Ajuntament de Figueres amb el Col�legi La 
Salle de Figueres, ambdues parts acorden subscriure el present conveni que es 
regeix pels següents 
PACTES 
Primer. Objecte 
L’objecte d’aquest conveni és establir el marc de col�laboració entre 
l’Ajuntament de Figueres i Col�legi La Salle de Figueres per l'organització de 
l'escola esportiva extraescolar de voleibol femení que es va organitzar el curs 
2016-2017, d’acord amb el programa presentat. 
Segon. Compromisos del Col�legi La Salle de Figueres  
Representar dignament la ciutat de Figueres en les competicions territorials 
en les que participa. 
Destinar l'ajut a la finalitat esmentada. 
Esmentar la col�laboració de l'Ajuntament de Figueres en qualsevol acte de 
difusió d'aquesta competició. 
Justificar el 100% del pressupost presentat a l'Ajuntament per a participar en 
aquesta competició. 
Tercer. Compromisos de l’Ajuntament de Figueres 
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Col�laborar en les despeses d'organització de l'Escola Esportiva Extraescolar 
de Voleibol del Col�legi La Salle de Figueres del curs 2016-2017subvencionant 
al Col�legi La Salle de Figueres amb una aportació econòmica amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària de referència 2017 203   34100 48000. 
Quart. Quantia de la subvenció i forma de pagament  
L’Ajuntament de Figueres participarà amb una aportació econòmica que es 
concreta en la quantitat de 1.000,00 € per a col�laborar amb les despeses 
federatives, monitoratge i material esportiu de l'activitat. D’acord amb el 
pressupost presentat pel Col�legi La Salle de Figueres (4.926,00 euros) la 
subvenció que s’atorga correspon al 20 % de l’activitat subvencionada. 
Pel que fa al pagament de la subvenció es pagarà una vegada signat el 
conveni i s'hagi presentat el compte justificatiu, d’acord amb allò establert al 
pacte sisè.  
Cinquè.  Conceptes de les despeses subvencionables 
Es consideren despeses subvencionables aquelles que de manera indubtable 
responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada, que resultin 
estrictament necessàries i que es realitzin en el termini que estableix el present 
conveni.  
Sisè. Forma i termini de justificació 
La documentació a presentar és la següent: 
Memòria justificativa de l’activitat, signada pel representant legal del promotor, 
que acrediti que s’ha dut a terme l’activitat prevista. En aquest informe s’hi ha 
d’incorporar la relació d’activitats desenvolupades, els resultats obtinguts i 
l’impacte assolit.  
Compte justificatiu, signat pel representant legal del promotor, que constarà de 
la següent documentació: 
- Relació classificada de les despeses efectuades, amb identificació del 
proveïdor, número de document, import, concepte i data d’emissió de la factura. 
- Factures originals, fotocòpies compulsades o documents de valor probatori 
equivalent que constin en la relació a la qual es fa referència al paràgraf 
anterior.  
- Detall del finançament final de les despeses del concepte subvencionat, amb 
indicació de la procedència dels ingressos i subvencions. 
Les despeses de personal propi s’acreditaran mitjançant un certificat signat i 
segellat pel representant legal de l’entitat, on figuri la relació del personal, el 
període, les funcions i el percentatge de dedicació al projecte subvencionat de 
cadascun d’ells; aquesta relació haurà d’anar acompanyada dels corresponents 
justificants originals que avalin el contingut del certificat. Resten exclosos els 
salaris i les retribucions professionals que no resultin substancials i/o 
directament relacionades amb el desenvolupament del projecte subvencionat. 
L’entitat beneficiària ha de presentar el compte justificatiu juntament amb la 
memòria d’activitats i l’informe final de l’actuació a l’Ajuntament de Figueres en 
el termini de 3 mesos des de la finalització de la competició. 
Setè. Comprovació de les justificacions 
El centre gestor haurà de comprovar que la documentació justificativa es 
presenti en els terminis fixats, l’haurà de verificar formalment i, si escau, haurà 
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de requerir al beneficiari que dins del termini de 15 dies esmeni els defectes, 
completi la documentació o ampliï la informació. 
L’incompliment de l’objecte de la subvenció per causes directament imputables 
al beneficiari, així com la resta de les causes previstes a l’article 37 de la Llei 
General de Subvencions, podrà donar lloc a la revocació de la subvenció. 
Vuitè. Responsabilitats 
El present conveni no podrà considerar-se com a constitució de societat o 
associació entre les parts, les quals assumeixen només les obligacions que 
se'n deriven, limitant-se la responsabilitat de cadascuna de les parts al que 
resulti del que s'estableix en les seves clàusules.  
Els acords presos per cadascuna de les parts amb tercers seran absolutament 
aliens a l'altra part. 
Entre les parts no existeix cap relació de solidaritat, ni de subsidiarietat, de 
manera que cadascuna respondrà de manera individual per la seva actuació. 
Novè. Vigència i pròrroga del conveni 
La vigència del conveni serà fins el 31 de desembre de 2017. 
Desè. Declaració responsable 
El Col�legi La Sallede Figueres ha acreditat el compliment dels requisits 
necessaris per a ser beneficiària d’una subvenció, mitjançant la presentació de 
les declaracions responsables corresponents, previstes a la normativa aplicable 
en matèria de subvencions. 
Onzè. Divergències 
Per a qualsevol divergència que pugui sorgir en ordre a la interpretació, 
modificació, aplicació i execució del present conveni s’intentarà resoldre de 
mutu acord de les parts. 
Dotzè. Causes de resolució 
Seran causes de resolució del conveni: 
Mutu acord de les parts, que es manifestarà per escrit. 
Denúncia d’una de les parts, amb un preavís en cap cas inferior a 3 mesos. 
L’incompliment manifest de les seves clàusules. 
La impossibilitat manifesta, legal o material, de dur a terme el compliment de 
les seves previsions. 
Les generals establertes en la legislació vigent. 
Tretzè. Naturalesa del conveni 
Aquest conveni té naturalesa administrativa i es regirà per allò establert a la Llei 
38/2007, de 17 de novembre, general de subvencions, el reglament que la 
desenvolupa aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.  
La jurisdicció contenciosa administrativa és la competent per resoldre les 
qüestions litigioses que puguin suscitar-se entre les parts en el transcurs 
d’aquest conveni i que no hagin pogut resoldre’s prèviament per les parts.  
I en prova de conformitat, les parts interessades signen aquest conveni per 
duplicat, en el lloc i en la data esmentats en l’encapçalament. 
Per l’Ajuntament de Figueres             Pel Col�legi La Salle de Figueres 
L’alcaldessa presidenta:                       El director:   
Marta Felip Torres    Jordi Gibert Gardell”" 
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----10. Aportacions i subvencions. S'aprova un conveni de col�laboració amb 
Càritas Diocesana de Girona per al Projecte d'assessorament jurídic en matèria 
d'immigració a Figueres. Després de llegir-la 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 11753 d'11 de maig de 2017 sol�licita una subvenció per a 
portar a terme el projecte “Assessorament jurídic en matèria d'immigració en 
matèria d'estrangeria adreçat a les persones estrangeres residents a Figueres" 
durant el 2017".  
Es proposa l’aprovació d’un conveni regulador de la concessió d’una subvenció 
directa de 10.000 euros a Caritas Diocesana de Figueres pel desenvolupament 
del projecte presentat. D’acord amb el pressupost presentat (13.263,00 euros) 
la subvenció que s’atorga correspon al 75,39% de l’activitat subvencionada.  
La despesa es realitzarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2017 205 
23101 48007 Subvenció Caritas Immigració.  
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 regular els objectius, les condicions i les 
relacions institucionals entre l’Ajuntament de Figueres i Caritas Diocesana de 
Girona, per al desenvolupament del projecte: “Assessorament jurídic en matèria 
d'immigració en matèria d'estrangeria adreçat a les persones estrangeres 
residents a Figueres".   
En l’expedient consten l’informe del tècnic del servei de Benestar Social i de la 
tècnica 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. 
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 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 Caritas Diocesana 
de Girona, NIF R1700016G, regulador de la concessió d’una subvenció directa 
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per a portar a terme el projecte “Assessorament jurídic en matèria d'immigració 
en matèria d'estrangeria adreçat a les persones estrangeres residents a 
Figueres" durant el  2017, segons el text que es transcriu literalment com 
l’annex dels presents acords. 
Segon.-  Atorgar a Caritas Diocesana de Girona, NIF R1700016G,  un ajut de 
deu mil  euros (10.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2017 205 
23101 48007 Subvenció Caritas Immigració.  
Pel que fa a la forma de pagament s’estableix una bestreta d’un 50% de la 
quantitat atorgada (5.000,00 €) en el moment de la signatura del conveni 
regulador de la subvenció i el 50% restant (5.000,00 €) 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 COL�LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE FIGUERES I 
CÀRITAS DIOCESANA DE GIRONA PER AL DESENVOLUPAMENT D’ UN 
PROJECTE D'ASSESSORAMENT JURÍDIC EN MATÈRIA D’IMMIGRACIÓ A 
FIGUERES  
Figueres,      de                de  2017 
REUNITS 
D’una banda, la  Il�lustríssima 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, la senyora Maria Dolors Puigdevall Dalmau, amb DNI número 
XXXXXXXXX directora de Caritas Diocesana de Girona, amb domicili a la Pujada 
de la Mercè 8 de Girona i NIF R1700016G. 
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. 
La  segona, com a representant de Càritas Diocesana de Girona, en virtut de 
les facultats de representació legal que li confereixen els seus Estatuts.  
MANIFESTEN  
Que l’any 2017 la ciutat de Figueres presenta un alt percentatge de població 
estrangera resident, índex de 29%. 
Que és detecta des de els serveis tècnics d’ ambdues entitats signats un 
augment de persones que sol�liciten rebre informació en relació als seus 
processos  d’acollida, regularització, renovació i re agrupament familiar. 
Aquesta informació s’ ofereix tant a nivell individual com a nivell grupal pel que 
fa referència als mòduls de formació d’ acollida i formació laboral. 
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 col�laboració, i a tal efecte acorden els següents  
PACTES  
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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 Càritas Diocesana de 
Girona, per al desenvolupament del projecte anomenat “Assessorament jurídic 
en matèria d’estrangeria  adreçat a les persones estrangeres residents a 
Figueres”. 
Segon. Projecte tècnic i els seus destinataris/es 
El projecte s’adreça a persones estrangeres residents a la ciutat de Figueres 
amb baixos recursos  socioeconòmics i laborals. 
L’Ajuntament, proposarà els beneficiaris del projecte, el recull de les demandes 
i confeccionarà  les derivacions  individuals al servei d’ assessorament jurídic. 
Tercer. Compromisos de Càritas Diocesana de Girona 
Càritas posa a disposició del projecte els serveis de professionals  per a 
realitzar les tasques encomanades al projecte.  
Caritas ofereix les seves instal�lacions per dur a terme l’ assessorament jurídic, 
ubicat a la plaça Sant Vicenç de Paul, 1 de Figueres. 
Quart. Compromisos de l’Ajuntament de Figueres 
Seguir el protocol tècnic de derivació dels usuaris que sol�licitin el servei 
d’informació i d'assessorament jurídic; en horari de matí un dia  a la setmana en 
horari intensiu. 
Atorgar una subvenció per la quantitat de 10.000,00€ anuals per tal de 
col�laborar a cobrir el conjunt de les despeses del projecte d’ assessorament 
jurídic que, per aquest 2017 és de 13.263,00€, segons pressupost adjunt al 
conveni, en concepte de contractació dels professionals, subministraments, 
manteniment de les oficines, entre altres.   
El pagament de la subvenció per l’exercici d’enguany 2017 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 de 
l’anualitat corresponent, mitjançant ingrés al compte corrent de Càritas 
Diocesana de Girona nº ES88 2100 0002 53 020012912 amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 20172052310148007 Subvenció Caritas Immigració. 
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 justificació s’haurà d’efectuar durant el mes de gener posterior a la 
finalització de l’exercici aportant la documentació següent: 
Memòria justificativa de les activitats realitzades en compliment de la subvenció 
concedida. 
Relació classificada de les despeses efectuades, amb identificació del 
proveïdor, número de document, import, concepte i data d’emissió de la factura. 
Detall del finançament final de les despeses del concepte subvencionat, amb 
indicació de la procedència dels ingressos i subvencions. 
Sisè. Seguiment del conveni 
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Es crea una comissió tècnica paritària formada per dos 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 
Coordinadora Tècnica del Servei  d’ immigració i el Cap del Servei de Benestar 
Social, i per part de Càritas, la responsable del Servei Atenció i el coordinador 
local de Càritas Figueres. La comissió paritària es reunirà amb caràcter ordinari 
dos cops l’any i amb caràcter extraordinari cada cop que una de les parts així 
ho demani.  
Setè. Vigència del conveni 
El present conveni tindrà vigència d’ un any, des del moment de la seva 
signatura fins al 31 de desembre de 2017. La seva renovació requerirà en tot 
cas un  acord exprés de les parts.   
Vuitè. Declaració responsable 
Caritas Diocesana de Girona ha acreditat el compliment dels requisits 
necessaris per a ser beneficiària d’una subvenció, mitjançant la presentació de 
les declaracions responsables corresponents, previstes a la normativa aplicable 
en matèria de subvencions i de transparència. 
Novè. 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.  
Desè. 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 triplicat en el lloc i data indicats a l’encapçalament. 
Per l’Ajuntament de Figueres               Per Càritas Diocesana de Girona 
L’alcaldessa,        La representant, 
Marta Felip Torres       Maria Dolors Puigdevall Dalmau"" 
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----11. Recursos. Es desestima el Recurs d’Alçada presentat per la Federació 
d’Associacions Gitanes de Catalunya contra l’acord de la mesa de Contractació 
de data 2 d’octubre de 2017 relatiu al "Servei de mediació cívic-comunitari de 
l’Ajuntament de Figueres". Després de llegir-la i debatre-la s’ACORDA, per 
unanimitat dels membres presents amb dret a vot, d’aprovar la proposta 
següent: 
 "Mitjançant acord de Junta de Govern Local de data 17 de juliol de 2017 
es va convocar el procediment de licitació del <Servei de mediació cívic-
comunitari de l’Ajuntament de Figueres>. 
El termini de presentació de proposicions acabava el dia 26 de setembre a les 
14 hores, tal i com consta al Perfil del Contractant. 
La Mesa de Contractació, en sessió de 2 d’octubre de 2017, va excloure el 
licitador Federació d’Associacions Gitanes de Catalunya, per les raons que 
consten en dit acord, consistents en haver presentat la proposició al servei de 
Correus a les 14:06 hores del darrer dia del termini, tot i que el plec establia 
que també en cas d’enviar la proposició a través del servei de Correus es faria 
dins la mateixa hora (14 hores), i per haver enviat junt amb el correu electrònic 
anunciant la remissió per correu el contingut de l’oferta. 
La Federació d’Associacions Gitanes de Catalunya, representada per Sr. 
Simón Montero Jodorovich, presenta instància amb registre d’entrada 23692 
que qualifica com d’al�legacions en relació a dit acord, però que s’ha de 
qualificar com de recurs d’alçada contra l’acord d’exclusió efectuat per la Mesa 
de Contractació. 
S’ha donat tràmit d’audiència a la resta de licitadors, els quals no han presentat 
al�legacions. 
Les al�legacions presentades es poden resumir en els següents punts:  
1.- Manifesten haver presentat una memòria annexa ja que diuen que en 
consultar-ho al Servei de Contractació els van adreçar a Serveis Socials, i no 
els va ser possible contactar-hi telefònicament. 
2.- Manifesten que “l’entitat és conscient i assumeix la presentació tardana de 
la documentació corresponent”, però al�leguen que és per causa aliena a 
l’entitat, ja que haurien anat al servei de Correus a les 13.30 i els van atendre 
tard. 
3.- Manifesten que tenien dubtes sobre la informació a remetre amb l’avís, que 
van telefonar al servei de Contractació i no van rebre resposta, que van fer la 
remissió a les 14.43 i al cap de poc reben una trucada del servei de 
Contractació on s’indica que “l’enviament és incorrecte i que s’ha de tornar a 
enviar el registre que indica la data i hora de l’enviament” i que fan un segon 
avís de remissió a les 14.54 adjuntant l’acreditació de la data i hora 
d’enviament. 
Respecte a l’al�legació resumida al punt 1 cal dir que en cap punt de l’acord 
d’exclusió es fa constar que la inclusió de la memòria sigui un dels motius de 
dita exclusió, pel que encara que el plec no contemplava la inclusió de dita 
memòria no cal entrar a discutir la seva inclusió. 
Respecte a les al�legacions resumides al punt 2, consistents en que la 
presentació tardana al servei de Correus és per causa aliena al licitador, 
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imputable a la tardança o poca perícia del servei de Correus, cal dir que tots els 
licitadors han d’estar en igualtat de condicions i els correspon a ells assegurar-
se que les ofertes es presenten en el termini i horari establerts. L’informe 23/09, 
de 25 de setembre de 2009, de la Junta Consultiva de Contractació de l’Estat 
avala aquesta exigència, en el mateix sentit la resolució 190/2014, del Tribunal 
Administratiu Central de Recursos Contractuals. 
Respecte a les al�legacions resumides al punt 3, consistents en que haurien 
telefonat al servei de Contractació per saber quina documentació havien de 
remetre per anunciar la remesa per correu i novament no hauria estat possible 
el contacte telefònic, cal dir que al servei de Contractació treballen tres 
persones que atenen les trucades telefòniques, que especialment el darrer dia 
d’un termini de presentació de proposicions sempre hi ha com a mínim una 
persona en tot moment, que prova d’això és que immediatament que el licitador 
envia un correu electrònic a les 14.43 se li telefona, com fa constar la recurrent. 
El motiu d’exclusió en aquest punt és que la recorrent desvetlla el secret de les 
proposicions i envia l’oferta econòmica amb el correu electrònic. El Plec de 
Clàusules estableix que “l’empresari haurà de justificar la data d'imposició de 
l'enviament a l'oficina de Correus i anunciar a l'òrgan de contractació la 
remissió de l'oferta mitjançant tèlex, fax al 972670956, mail a 
contractacio@figueres.org  o telegrama el mateix dia”. En cap moment es diu 
que s’hagi d’enviar o es pugui enviar junt amb el comprovant de la data 
d’imposició el contingut de l’oferta. L’acord d’exclusió raona sobradament el 
motiu de dita exclusió i l’al�legació novament d’haver intentat telefonar sense 
èxit al servei de Contractació no pot ser tinguda en compte. El Plec era prou 
clar. Per altra part, la recorrent va tenir ocasió de fer preguntes durant tot el 
termini de presentació de proposicions. La recorrent va fer diverses preguntes 
el dia 20 de setembre mitjançant correu electrònic i se li van contestar el dia 22 
de setembre, comunicant-li que s’havien contestat al Perfil del Contractant i que 
si tenia més preguntes ho fes via Perfil. També altres licitadors van fer 
preguntes al Perfil de Contractant.   
Per tot l’anterior i vista la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, el Regidor de la 
Delegació especial Barri de Sant Joan, Francesc Cruanyes Zafra, proposa que 
la Junta de Govern Local, per delegació de l’Alcaldia Presidència, adopti els 
acords següents: 
1er.- Desestimar el Recurs d’Alçada presentat per la Federació d’Associacions 
Gitanes de Catalunya contra l’acord de la mesa de Contractació de data 2 
d’octubre de 2017 excloent-los de la licitació convocada per acord de la Junta 
de Govern Local de data 17 de juliol de 2017 per l’adjudicació del contracte del 
<Servei de mediació cívic-comunitari de l’Ajuntament de Figueres>. 
2on.- Autoritzar l’Alcaldia Presidència perquè realitzi els actes i gestions que 
calguin perquè s’executi l’acord anterior."  
 
----12. Assumptes urgents. No es produeixen declaracions d'urgència. 
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----13. 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 trenta minuts, de la qual cosa dono fe. 
 
 


