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JUNTA DE GOVERN LOCAL             Núm.42 
---------------------------------------- 
 
Acta de la sessió ordinària del dia 27 de novembre de 2017  
 
---- A la Casa de la Vila de la ciutat de Figueres, el dia 27 de novembre de 
2017, sota la Presidència de l’alcaldessa  Marta Felip Torres, es reuneixen els 
membres de la Junta de Govern Local: Francesc Cruanyes Zafra, Jordi 
Masquef Creus i Joaquim Felip Gayolà amb l’assistència de la secretària, 
Cristina Pou Molinet, i de la interventora, Anna Maria Macià Bové, per tal de dur 
a terme la sessió ordinària en primera convocatòria. 
 No assisteix la regidora membre de la Junta de Govern Local Dolors 
Pujol Matas . 
A les catorze hores i trenta minuts, la Presidència declara oberta la sessió. 
 
----1. S'aprova sense rectificacions l'acta de la sessió anterior, ordinària del dia  
20 de novembre de 2017, repartida amb la convocatòria. 
 
----2. Obres-llicències. Es concedeix a l'entitat Daloa Inversions SLU una 
llicència municipal d'obres per a l'ampliació del local de l'edifici situat al carrer 
Castelló, 18. Després de llegir-la i debatre-la s’ACORDA, per unanimitat dels 
membres presents amb dret a vot, d’aprovar la proposta següent: 
 "En data 5 de setembre de 2017 i registre d’entrada número 
E2017020614, l'entitat Daloa Inversions SLU, representada pel senyor Ramon 
Miquel Vilanova,  sol.licita llicència municipal d'obres per a l'ampliació del local 
situat a l'edifici del carrer Castelló 18, de Figueres;  
En data  10 d'octubre de 2017,  l’arquitecte municipal emet l’informe següent:  
"Característiques urbanístiques.  
Planejament: Text refós de les Normes urbanístiques del Pla General al terme 
municipal de Figueres. Aprovat per la Comissió Territorial d'Urbanisme de 
Girona en sessió del 27 d'abril de 2005. Publicat al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. núm. 4408, del dia 17 de Juny de 2005. Modificació 
de la normativa del Pla general referent als paràmetres de densitat, nombre de 
places d'aparcament, alçada reguladora màxima i cossos sortints. Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya 9 de Març de 2007.  
Tipus de Sòl: Urbà. a.15  
Tipologia obra D.7  
Superfície ampliació: 2,61 m2  
Antecedents  
1. L’edifici existent té un petit pati de ventilació fins el nivell del terra. El projecte 
en proposa la cobertura al nivell del sostre de la planta baixa i l’enderroc d’una 
paret divisòria de manera que es configura en brut un local continu de 41,87 m2 
de superfície útil per ara sense ús ni distribució.  
Característiques del projecte.  
1. El projecte s'ajusta al que disposa la normativa urbanística vigent.  
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2. L’immoble té la consideració de solar i no està inclòs en cap unitat d'actuació 
urbanística.  
3. El cost real i efectiu de les obres s’estima inicialment en el projecte en 
5.952,70 euros que representa una repercussió proporcionada per les 
concretes obres sol�licitades.  
4. La fiança a dipositar per a la gestió dels residus de construcció i runes és de 
150 euros d’acord amb la fitxa del projecte  
5. La fiança per a garantir la reposició de l’espai públic es calcula d’acord amb 
les ordenances en el mínim de 500 euros, atès el detall següent: 5 m x 2 m x 
30 €/m2  
Condicions.  
1. Abans de l’inici de les obres, a càrrec del promotor, i mitjançant les mesures 
detallades que indiqui la Guàrdia Urbana es senyalitzaran i protegiran 
adequadament els recorreguts alternatius dels vianants interceptats per tanca 
d’obra. En el cas que s'hagi d'instal�lar al carrer un contenidor per a la recollida 
de les runes produïdes, s'haurà de demanar el corresponent permís d'ocupació 
de la via pública a la mateixa Guàrdia Urbana.  
2. La promotora, la direcció de l’obra, i la coordinació de seguretat haurà de 
vetllar en tot moment perquè la implantació de mitjans auxiliars i el mateix 
desenvolupament dels treballs no suposi cap risc per les persones que 
continuïn utilitzant els nivells superiors de l’immoble.  
3. La futura utilització del local comportarà necessàriament la tramitació prèvia 
de l’expedient d’obres d’adequació de revestiments, paviments i instal.lacions, 
on s’acreditarà el compliment de la normativa de l’edificació i altres sectorials 
pertinents especialment les relatives a la sectorització i resistència al foc, i 
seguretat d’utilització i accessibilitat.  
4. Les instal�lacions al servei del local que s’amplia de conductes de ventilació i 
extraccions, d’unitats exteriors de clima i les infraestructures comuns de 
telecomunicacions o antenes es situaran integrades en la coberta de l’immoble 
sense que puguin hipotecar les condicions de ventilació dels patis interiors ni 
afectar les façanes  
Conclusions.  
Es pot concedir la llicència d'obra major sol�licitada, en els termes en que se 
sol�licita i amb les condicions particulars exposades i les generals annexes." 
Atès el que disposa l'article 89 i concordants del Decret 179/1995, de 13 de 
juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, 
i l’article 187 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, modificat per la Llei 
16/2015, de 21 de juliol, de simplificació administrativa  de l’Administració de la 
Generalitat  i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat 
econòmica,  l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions, 
instal.lacions i obres i l’article 75 bis de l’Ordenança de civisme i convivència 
ciutadana, l'alcaldessa presidenta proposa a la Junta de Govern Local que, per 
delegació de l'Alcaldia-Presidència, adopti els acords següents:  
Primer.- Concedir la llicència sol.licitada per l'entitat Daloa Inversions SLU,  
representada pel senyor Ramon Miquel Vilanova, per a  l'ampliació del local de 
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l'edifici situat al carrer Castelló 18, de Figueres, d'acord amb les condicions 
generals que s'adjunten en el full annex i amb les particulars següents: 
a)  D’acord amb l'article 75 bis de l'Ordenança de civisme i convivència 
ciutadana queda establert que al llarg de la durada d’aquesta llicència, des del 
dia 23 de juny fins al dia 11 de setembre de cada any, no es podran dur a 
terme els treballs que puguin causar congestió de la vialitat amb l’actuació o 
l’accés de maquinària i subministres, que comportin l'ocupació temporal de la 
via pública amb mitjans auxiliars ( tanques, bastides, grues, contenidors, etc...) i 
que generin emissions de pols i partícules que incideixen de manera 
substancial en la qualitat de vida, protecció del medi ambient i de la salut.  
b)  Abans de l’inici de les obres, a càrrec del promotor, i mitjançant les mesures 
detallades que indiqui la Guàrdia Urbana es senyalitzaran i protegiran 
adequadament els recorreguts alternatius dels vianants interceptats per tanca 
d’obra. En el cas que s'hagi d'instal�lar al carrer un contenidor per a la recollida 
de les runes produïdes, s'haurà de demanar el corresponent permís d'ocupació 
de la via pública a la mateixa Guàrdia Urbana.  
c) La promotora, la direcció de l’obra, i la coordinació de seguretat haurà de 
vetllar en tot moment perquè la implantació de mitjans auxiliars i el mateix 
desenvolupament dels treballs no suposi cap risc per les persones que 
continuïn utilitzant els nivells superiors de l’immoble.  
d) La futura utilització del local comportarà necessàriament la tramitació prèvia 
de l’expedient d’obres d’adequació de revestiments, paviments i instal.lacions, 
on s’acreditarà el compliment de la normativa de l’edificació i altres sectorials 
pertinents especialment les relatives a la sectorització i resistència al foc, i 
seguretat d’utilització i accessibilitat.  
e) Les instal�lacions al servei del local que s’amplia de conductes de ventilació i 
extraccions, d’unitats exteriors de clima i les infraestructures comuns de 
telecomunicacions o antenes es situaran integrades en la coberta de l’immoble 
sense que puguin hipotecar les condicions de ventilació dels patis interiors ni 
afectar les façanes 
f) S'haurà d'acreditar haver signat amb un gestor autoritzat un document 
d'acceptació que garanteixi la correcta destinació dels residus separats per 
tipus. En aquest document es farà constar el codi de gestor i el domicili de 
l'obra. En el termini d'un mes a comptar des de la finalització de l'obra, s'haurà 
de presentar un certificat del gestor de residus contractat referent a la quantitat 
i tipus de residus lliurats.  
g) Abans d’iniciar les obres s’haurà d’aportar la documentació del contractista.   
h) Un cop iniciades les obres, caldrà lliurar a l’Ajuntament una còpia de l’acta 
d’inici d’obres estesa per la direcció facultativa d’aquestes. 
i)  Només es podrà utilitzar i ocupar l’edifici o construcció de que es tracti 
després que hagi transcorregut el termini d’un mes des de la presentació de la 
comunicació i certificat final d’obra expedit per la direcció facultativa de les 
obres o, si s’escau, de l’esmena de la comunicació o l’aportació dels 
documents requerits, sense que l’administració atorgant hagi manifestat la 
disconformitat de les obres executades amb el projecte tècnic autoritzat i les 
condicions de la llicència urbanística atorgada. 
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j) Quan als serveis municipals, s'hauran de complir el condicionants que 
estableixi Figueres de Serveis SA. 
Segon.- Comunicar a l'entitat Daloa Inversions SLU, representada pel senyor 
Ramon Miquel Vilanova,  que pel concepte impost sobre construccions, 
instal�lacions i obres, se li requerirà el pagament, mitjançant liquidació, de la 
quantia resultant d’aplicar el tipus de gravàmen aplicable a la base imposable 
d’aquest impost, que està constituïda pel cost real i efectiu de la construcció, 
instal�lació i/o obra per import 5.952,70€. També s’haurà d’ingressar la taxa 
corresponent per l’atorgament d’aquesta llicència urbanística. Aquestes 
quanties hauran de ser ingressades en via voluntària de pagament a l’hisenda 
pública d’aquesta administració local, en els llocs indicats i dins dels terminis 
assenyalats a la notificació de la corresponent liquidació." 
 
----3. Aportacions i subvencions. Es concedeixen ajuts per a la millora de 
l’accessibilitat (ascensors i altres) dels habitatges de l’àmbit del Pla 
d’Intervenció Integral del Centre Històric. Després de llegir-la i debatre-la 
s’ACORDA, per unanimitat dels membres presents amb dret a vot, d’aprovar la 
proposta següent: 
 "La Junta de Govern Local en data 13 de març de 2017 (BOP número 56 
de 21 de març de 2017) va aprovar la convocatòria dels ajuts per a la millora de 
l’accessibilitat (ascensors i altres) dels habitatges de l’àmbit del Pla 
d’Intervenció Integral del Centre Històric de Figueres, d’acord amb les Bases 
reguladores per a la concessió de subvencions per a la millora de l'accessibilitat 
als habitatges dels immobles de l'àmbit del Pla d'Intervenció Integral del Centre 
Històric de Figueres, aprovades per la Junta de Govern Local, per delegació del 
Ple de l'Ajuntament, en data 14 de març de 2011 (BOP núm. 118 de 21 de juny 
de 2011). Una vegada rebudes les sol�licituds de subvenció, i examinats els 
expedients corresponents, la Comissió qualificadora sobre la concessió 
d’aquests ajuts, que preveu les Bases, ha emès el darrer informe que, entre 
d’altres elements, recull les actuacions i verificaicons fetes i és com segueix: 
“(....) 
Es presenten un total de dotze sol�licituds d'ajuts a la convocatòria de 
subvencions per a la millora de l’accessibilitat (ascensors i altres) dels 
habitatges de l’àmbit del Pla d'Intervenció Integral del Centre Històric de 
Figueres corresponent a l'any 2017. 
Reunida la comissió qualificadora en data 22 de juny de 2017, es constata que 
hi ha sol�licituds que no compleixen els requisits establerts per les Bases i la 
convocatòria, per la qual cosa cal denegar a aquestes la concessió de l’ajut. 
Així, en data 14 de juliol s’emet Decret d’Alcaldia per denegar la concessió de 
l’ajut a les set sol�licituds que no compleixen els requisits.  
Fets. 
En data 1 d’agost de 2017 (registre d’entrada E2017018808) la senyora Mercè 
Majoral Folch, en representació de l’entitat Escudillers Art, SLU, presenta 
recurs de reposició en relació a la denegació de la concessió de l’ajut per a la 
millora de l’accessibilitat dels habitatges a l’immoble del carrer Besalú, número 
9. En data 13 de novembre de 2017 la comissió qualificadora emet informe en 
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el qual es conclou que cal desestimar les al�legacions presentades per l’entitat 
Escudillers Art, SLU i confirmar que es denegui la concessió de l’ajut sol�licitat, 
atès que l’immoble és objecte, més enllà de la façana principal, d’una veritable 
reconstrucció, per la qual cosa no es pot considerar que es rehabiliten els 
elements comuns. 
En data 28 d’agost de 2017 (registre d’entrada E2017020109) la senyora 
Consol Mercader Isach, en representació de la comunitat de propietaris de 
l’immoble del carrer Joan Maragall, número 1, presenta recurs de reposició en 
relació a la denegació de la concessió de l’ajut per a la millora de l’accessibilitat 
dels habitatges a l’esmentat immoble. Els interessats aporten documentació 
amb la qual acrediten que l’aparell a instal�lar és un “ascensor”, i no una 
“plataforma elevadora” com erròniament constava a la memòria tècnica, motiu 
pel qual s’estima la seva al�legació. 
Els serveis tècnics municipals han emès informes en relació a les sis 
sol�licituds que compleixen els requisits, amb indicació del pressupost 
protegible i l’import màxim de l’ajut: 
 

Expedient Sol�licitant Adreça immoble 
Pressupost 
protegible 

Import màxim 
de l’ajut 

03 
Maria Vilanova Aupí i  
Mª Àngels Aupí Gifre 

Rambla, 9 68.725,66 € 27.490,26 € 

04 Comunitat de propietaris Joan Maragall, 1 59.456,73 € 12.000,00 € 

07 Marina Center, SL Caamaño, 16 43.445,05 € 17.378,02 € 

09 Lluís Carrasco Teixidor Ample, 16 22.953,11 € 9.181,24 € 

10 Comunitat de propietaris Rec Arnau, 11 50.388,22 € 20.155,29 € 

12 Mª Àngels Bosch Castelló Ample, 1 72.636,08 € 24.000,00 € 

   TOTAL: 110.204,81 € 

 
Informe. 
La “Convocatòria dels ajuts per a la millora de l’accessibilitat dels habitatges de 
l’àmbit del Pla d’Intervenció Integral del Centre Històric de Figueres, any 2017” 
estableix a l’apartat 2. Finançament que es preveu la reserva per aquest 
concepte de l’import de cent mil euros (100.000 €) per l’any 2017. 
L’import total dels ajuts a concedir és, segons consta als informes emesos pels 
serveis tècnics municipals, de 110.204,81 €, superior a l’import disponible. En 
aquest cas, en aplicació del punt 9. Criteris de valoració de les sol�licituds de la 
convocatòria, cal determinar quines sol�licituds poden rebre ajuts i en quina 
quantia, i a tal efecte es valoren les sol�licituds segons els següents criteris: 
Els expedients s’ordenen en una llista única, de major a menor, segons el 
número d’habitatges que formen part de l’immoble per al qual es demana l’ajut. 
En el cas que dues o més sol�licituds corresponguin a sol�licituds amb el mateix 
número d’habitatges, l’ordre relatiu entre elles s’establirà, també de major a 
menor, pel número de plantes de cada immoble. 
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En el cas que dues o més sol�licituds corresponguin a immobles amb el mateix 
número d’habitatges i el mateix número de plantes, l’ordre relatiu entre elles 
vindrà donat pel número de diferents propietaris de l’immoble, de major a 
menor. 
Un cop obtinguda aquesta llista, s’assigna l’import que correspon a cada una 
de les sol�licituds començant pel principi de la llista (la corresponent a l’immoble 
amb el major nombre d’habitatges), fins exhaurir l’import total dels ajuts. La 
sol�licitud l’eliminació de la qual permet que l’import total de les subvencions 
sigui inferior a l’import previst per aquesta convocatòria, s’aprovarà amb un ajut 
equivalent a l’escreix resultant fins arribar al total dels 100.000 € 
Així, en aplicació dels criteris abans descrits, s’obté el quadre següent: 
 

Criteris de valoració 
Exp Adreça immoble 

Pressupost 
protegible 

Import màx 
ajut Hab. Plantes Prop. 

Subvenció 

10 Rec Arnau, 11 50.388,22 € 20.155,29 € 8   20.155,29 € 

03 Rambla, 9 68.725,66 € 27.490,27 € 6   27.490,27 € 

07 Caamaño, 16 43.445,05 € 17.378,02 € 5   17.378,02 € 

12 Ample, 1  72.636,08 € 24.000,00 € 4   24.000,00 € 

04 Joan Maragall, 1 59.456,73 € 12.000,00 € 2 PB+3 3 10.976,42 € 

09 Ample, 16 22.953,11 € 9.181,24 € 2 PB+3 1  

     TOTAL: 100.000,00 € 

 
Conclusions. 
Procedeix desestimar les al�legacions presentades per l’entitat Escudillers Art, 
SLU, i denegar la concessió de l’ajut per a la millora de l’accessibilitat dels 
habitatges de l’immoble del carrer Besalú, número 9, sol�licitat per l’entitat 
Escudillers Art, SLU (registre d’entrada E2017013204), atès que l’immoble és 
objecte, més enllà de la façana principal, d’una veritable reconstrucció, per la 
qual cosa no es pot considerar que es rehabiliten els elements comuns. 
Procedeix concedir a les senyores Maria Vilanova Aupí i Maria Àngels Aupí 
Gifre un ajut per a la millora de l’accessibilitat dels habitatges de l’immoble de la 
Rambla, número 9, per un import màxim de 27.490,27 €.   
Procedeix concedir a la comunitat de propietaris de l’immoble del carrer Joan 
Maragall, número 1 un ajut per a la millora de l’accessibilitat dels habitatges de 
l’esmentat immoble, per un import de 10.976,42 €. En el cas que la justificació 
de la despesa d’algun/s dels altres expedients beneficiats amb aquests ajuts 
sigui inferior a la prevista en el moment de la concessió de la subvenció, de 
manera que l’import total de les subvencions sigui inferior a l’import previst per 
aquesta convocatòria,  aquest ajut podria arribar fins a un import màxim de 
12.000,00 €.    
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Procedeix concedir a l’entitat Marina Center, SL un ajut per a la millora de 
l’accessibilitat dels habitatges de l’immoble del carrer Caamaño, número 16, 
per un import màxim de 17.378,02 €.   
Procedeix concedir a la comunitat de propietaris de l’edifici Rec Arnau un ajut 
per a la millora de l’accessibilitat dels habitatges de l’immoble del carrer Rec 
Arnau, número 11, per un import màxim de 20.155,29 €. 
Procedeix concedir a la senyora Mª Àngels Bosch Castelló un ajut per a la 
millora de l’accessibilitat dels habitatges de l’immoble del carrer Ample, número 
1, per un import màxim de 24.000,00 €. L’eficàcia de la subvenció queda 
condicionada a l’execució, en un termini màxim de 5 anys, de la Fase II del 
projecte presentat, atès que l’accessibilitat als habitatges des de la via pública 
no s’aconseguirà mentre no es completi la totalitat de la proposta presentada. 
En cas contrari, la interessada es veurà obligada a retornar la subvenció 
rebuda.  
En aquest cas, serà requisit previ per a abonar la subvenció la constància al 
Registre de la propietat sobre aquesta finca de l’afecció de l’immoble al 
compliment de la obligació següent: l’immoble del carrer Ample, número 1, 
queda afectat al retorn a l’Ajuntament de Figueres de l’import de la subvenció 
de 24.000,00 €, incrementat amb l’interès legal del diner, per a la millora de 
l’accessibilitat de l’immoble si en el termini màxim de 5 anys, a comptar des de 
la data de l’abonament de la subvenció, la propietat no acredita haver 
completat la segona fase del projecte de rehabilitació de l’immoble que 
garanteixi l’accessibilitat dels habitatges des de la via pública.  
Procedeix informar als beneficiaris dels ajuts que les condicions per poder 
gaudir d’aquests són :  
a) que els titulars estiguin al corrent d'obligacions fiscals amb l'Ajuntament 
de Figueres (o l'acreditació d'estar-ne exempts) 
b) que totes les actuacions i obres garanteixin la seva coherència tècnica i 
constructiva amb l'estat de conservació de l'edifici així com la seva efectiva 
contribució a la millora de les condicions d'ús, seguretat i eliminació de barreres 
arquitectòniques de l’edifici.  
c) que cal obtenir la pertinent llicència municipal d’obres per a l’execució 
dels treballs; aquesta s’haurà de sol�licitar en el termini màxim de dos mesos 
des de la notificació de l’atorgament de l’ajut. 
d) que els pressupostos presentats han de ser pressupostos tancats. 
Procedeix informar als beneficiaris dels ajuts que, per tal de sol�licitar el 
pagament de l’ajut concedit, caldrà presentar: 
a) Instància de sol�licitud del pagament de l'ajut que correspongui amb 
expressió de les dades de la finca i del/s sol�licitant/s, inclòs el número de 
compte corrent als efectes de liquidació. 
b) Declaració expressa que els treballs s'han finalitzat d'acord amb la 
proposta tècnica presentada, i d'acord amb la llicència d'obres municipal 
(número i data). 
c) Acreditació de la despesa mitjançant còpia de les factures dels 
industrials en correspondència amb el pressupost presentat i justificació del seu 
pagament. 
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d) Fotografies de l'edifici en l'estat final de la rehabilitació. 
Procedeix informar al senyor Lluís Carrasco Teixidor que la seva sol�licitud de 
subvenció per a la instal�lació d’un ascensor a l’immoble del carrer Ample, 
número 16 no ha resultat beneficiada amb un ajut perquè, en aplicació dels 
criteris de valoració previstos a la convocatòria, ha quedat en darrer lloc en la 
puntuació i, en no disposar de prou recursos, s’exclou per aquest motiu de la 
subvenció. Això no obstant, si resultés que alguna de les actuacions 
subvencionades no arriba a justificar-se, la quantitat que resultés sobrant 
s’atribuiria al projecte del senyor Carrasco, fins a l’import màxim de 9.181,24 €. 
Procedeix, atès que la resolució de la concessió dels ajuts es produeix amb 
retard respecte al que preveia a la convocatòria, establir el 30 de setembre de 
2018 com a nova data límit per a la finalització dels treballs objecte de les 
subvencions, si bé cal advertir als interessats que entre el 23 de juny i l’11 de 
setembre de 2018 no es podran dur a terme a terme els treballs que puguin 
causar congestió de la vialitat amb l’actuació o l’accés de maquinària i 
subministres, que comportin l'ocupació temporal de la via pública amb mitjans 
auxiliars (tanques, bastides, grues, contenidors, etc...) i que generin emissions 
de pols i partícules que incideixen de manera substancial en la qualitat de vida, 
protecció del medi ambient i de la salut, en aplicació de l’article 75 bis de 
l’Ordenança de civisme i convivència ciutadana. 
Per altra banda, i per tal de disposar de temps suficient per completar la resta 
de tramitació dels expedients, cal fixar igualment la data del 30 de setembre de 
2018 com a data límit per a la sol�licitud del pagament de l’ajut prèviament 
concedit. (...)” 
Per tot l’anterior, i en base a la normativa aplicable i el que preveuen les bases i 
la convocatòria d’aquesta subvenció, i d’acord amb l’informe de la Comissió 
qualificadora sobre la concessió d’aquests ajuts, així com la resta d’informes 
tècnics que consten a l’expedient, aquesta alcaldia presidència proposa a la 
Junta de Govern Local, que, per delegació de l’alcaldia presidència, s’adoptin 
els acords següents: 
Primer.- Desestimar les al�legacions presentades per l’entitat Escudillers Art, 
SLU, i denegar la concessió de l’ajut per a la millora de l’accessibilitat dels 
habitatges de l’immoble del carrer Besalú, número 9, sol�licitat per l’entitat 
Escudillers Art, SLU (registre d’entrada E2017013204), atès que l’immoble és 
objecte, més enllà de la façana principal, d’una veritable reconstrucció, per la 
qual cosa no es pot considerar que es rehabiliten els elements comuns. 
Segon.- Concedir a les senyores Maria Vilanova Aupí i Maria Àngels Aupí Gifre 
un ajut per a la millora de l’accessibilitat dels habitatges de l’immoble de la 
Rambla, número 9, per un import màxim de 27.490,27 €.   
Tercer.- Concedir a la comunitat de propietaris de l’immoble del carrer Joan 
Maragall, número 1 un ajut per a la millora de l’accessibilitat dels habitatges de 
l’esmentat immoble, per un import de 10.976,42 €. En el cas que la justificació 
de la despesa d’algun/s dels altres expedients beneficiats amb aquests ajuts 
sigui inferior a la prevista en el moment de la concessió de la subvenció, de 
manera que l’import total de les subvencions sigui inferior a l’import previst per 
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aquesta convocatòria,  aquest ajut podria arribar fins a un import màxim de 
12.000,00 €.    
Quart.- Concedir a l’entitat Marina Center, SL un ajut per a la millora de 
l’accessibilitat dels habitatges de l’immoble del carrer Caamaño, número 16, 
per un import màxim de 17.378,02 €.   
Cinquè.- Concedir a la comunitat de propietaris de l’edifici Rec Arnau un ajut 
per a la millora de l’accessibilitat dels habitatges de l’immoble del carrer Rec 
Arnau, número 11, per un import màxim de 20.155,29 €. 
Sisè.- Concedir a la senyora Mª Àngels Bosch Castelló un ajut per a la millora 
de l’accessibilitat dels habitatges de l’immoble del carrer Ample, número 1, per 
un import màxim de 24.000,00 €. L’eficàcia de la subvenció queda 
condicionada a l’execució, en un termini màxim de 5 anys, de la Fase II del 
projecte presentat, atès que l’accessibilitat als habitatges des de la via pública 
no s’aconseguirà mentre no es completi la totalitat de la proposta presentada. 
En cas contrari, la interessada es veurà obligada a retornar la subvenció 
rebuda. Serà requisit previ per a abonar la subvenció la constància al Registre 
de la propietat sobre aquesta finca de l’afecció de l’immoble al compliment de la 
obligació següent: l’immoble del carrer Ample, número 1, queda afectat al 
retorn a l’Ajuntament de Figueres de l’import de la subvenció de 24.000,00 €, 
incrementat amb l’interès legal del diner, per a la millora de l’accessibilitat de 
l’immoble si en el termini màxim de 5 anys, a comptar des de la data de 
l’abonament de la subvenció, la propietat no acredita haver completat la segona 
fase del projecte de rehabilitació de l’immoble que garanteixi l’accessibilitat dels 
habitatges des de la via pública.  
Setè.- Informar als beneficiaris dels ajuts que les condicions per poder gaudir 
d’aquests són :  
a) que els titulars estiguin al corrent d'obligacions fiscals amb l'Ajuntament 
de Figueres (o l'acreditació d'estar-ne exempts) 
b) que totes les actuacions i obres garanteixin la seva coherència tècnica i 
constructiva amb l'estat de conservació de l'edifici així com la seva efectiva 
contribució a la millora de les condicions d'ús, seguretat i eliminació de barreres 
arquitectòniques de l’edifici.  
c) que cal obtenir la pertinent llicència municipal d’obres per a l’execució 
dels treballs; aquesta s’haurà de sol�licitar en el termini màxim de dos mesos 
des de la notificació de l’atorgament de l’ajut. 
d) que els pressupostos presentats han de ser pressupostos tancats. 
Vuité.- Informar als beneficiaris dels ajuts que, per tal de sol�licitar el pagament 
de l’ajut concedit, caldrà presentar: 
a) Instància de sol�licitud del pagament de l'ajut que correspongui amb 
expressió de les dades de la finca i del/s sol�licitant/s, inclòs el número de 
compte corrent als efectes de liquidació. 
b) Declaració expressa que els treballs s'han finalitzat d'acord amb la 
proposta tècnica presentada, i d'acord amb la llicència d'obres municipal 
(número i data). 
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c) Acreditació de la despesa mitjançant còpia de les factures dels 
industrials en correspondència amb el pressupost presentat i justificació del seu 
pagament. 
d) Fotografies de l'edifici en l'estat final de la rehabilitació. 
Nové.- Informar al senyor Lluís Carrasco Teixidor que la seva sol�licitud de 
subvenció per a la instal�lació d’un ascensor a l’immoble del carrer Ample, 
número 16 no ha resultat beneficiada amb un ajut perquè, en aplicació dels 
criteris de valoració previstos a la convocatòria, ha quedat en darrer lloc en la 
puntuació i, en no disposar de prou recursos, s’exclou per aquest motiu de la 
subvenció. Això no obstant, si resultés que alguna de les actuacions 
subvencionades no arriba a justificar-se, la quantitat que resultés sobrant 
s’atribuiria al projecte del senyor Carrasco, fins a l’import màxim de 9.181,24 €. 
Desè.- Establir el 30 de setembre de 2018 com a nova data límit per a la 
finalització dels treballs objecte de les subvencions, si bé cal advertir als 
interessats que entre el 23 de juny i l’11 de setembre de 2018 no es podran dur 
a terme a terme els treballs que puguin causar congestió de la vialitat amb 
l’actuació o l’accés de maquinària i subministres, que comportin l'ocupació 
temporal de la via pública amb mitjans auxiliars (tanques, bastides, grues, 
contenidors, etc...) i que generin emissions de pols i partícules que incideixen 
de manera substancial en la qualitat de vida, protecció del medi ambient i de la 
salut, en aplicació de l’article 75 bis de l’Ordenança de civisme i convivència 
ciutadana. 
Onzè.- Fixar la data del 30 de setembre de 2018 com a data límit per a la 
sol�licitud del pagament de l’ajut prèviament concedit.  
Dotzè.- Els imports dels ajuts es faran amb càrrec a les següents partides: 
60.000 €   2017 331R0 920 77   Ref. 1701310    Op. 170002048 
40.000 €   2017 331R0 9200 177   Ref. 1701309   Op. 170002048 
 
----4. Aportacions i subvencions. Es concedeixen ajuts per a la rehabilitació i 
restauració de façanes a l'àmbit del Pla d'intervenció integral del Centre 
Històric. Després de llegir-la i debatre-la s’ACORDA, per unanimitat dels 
membres presents amb dret a vot, d’aprovar la proposta següent: 
 "La Junta de Govern Local, per delegació del Ple de l'Ajuntament, en 
data 19 d'octubre de 2009 (BOP número 226 de 25 de novembre de 2009) va 
aprovar les Bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la 
rehabilitació i restauració de façanes a l'àmbit del Pla d'Intervenció Integral del 
Centre Històric de Figueres. 
I, la Junta de Govern Local en data 13 de març de 2017 (BOP número 56 de 21 
de març de 2017) va aprovar la convocatòria pública dels ajuts per a la 
rehabilitació i restauració de façanes a l’àmbit del Pla d’Intervenció Integral del 
Centre Històric de Figueres. Exercici de 2017. 
Es presenten un total de vint-i-set sol�licituds d'ajuts a la convocatòria de 
subvencions per a la rehabilitació i restauració de façanes a l'àmbit del Pla 
d'Intervenció Integral del Centre Històric de Figueres corresponent a l'any 2017. 
Reunida la comissió qualificadora en data 22 de juny de 2017, es constata que 
hi ha sol�licituds que no compleixen els requisits establerts per les Bases i la 
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convocatòria, per la qual cosa cal denegar a aquestes la concessió de l’ajut. 
Així, en data 14 de juliol s’emet Decret d’Alcaldia per denegar la concessió de 
l’ajut a les cinc sol�licituds que no compleixen els requisits.  
Els serveis tècnics municipals han emès informes en relació a les vint-i-dues 
sol�licituds que compleixen els requisits, amb indicació del pressupost 
protegible i l’import màxim de l’ajut: 
 

Expedient Sol�licitant Adreça immoble 
Pressupost 
protegible 

Import màxim 
de l’ajut 

01 Dolors Tomàs, SL Plaça Patates, 8 51.787,97 € 20.715,19 € 

02 Fco. Javier Prat Gironella Eres de la Vila, 14 5.483,99 € 1.645,20 € 

04 Cau del Sastre, SL Rambla, 11 35.211,00 € 14.084,40 € 

06 Batlle March 2016, SL Forn Baix, 7 23.272,92 € 7.269,28 € 

07 Carlos Surroca Casas Peralada, 23 7.819,59 € 3.127,84 € 

08 Lluís Fina Puig Magre, 14 8.066,14 € 3.226,46 € 

09 Escudillers Art, SLU Besalú, 9 44.961,67 € 17.984,67 € 

11 Jordi Bonaterra Vayreda Besalú, 10 22.896,50 € 9.158,60 € 

12 Cor de Maria La Jonquera, 48 1.936,00 € 774,40 € 

13 Comunitat de propietaris Joan Maragall, 1 7.610,72 € 3.044,29 € 

14 Josep Carreras Resta Peralada, 83 18.412,40 € 7.364,96 € 

15 Noubatri, SL Ample, 8 25.046,92 € 7.514,08 € 

16 Blanca-Rosa Serra Rosa La Jonquera, 4 17.475,09 € 5.242,53 € 

17 Parxial Mar, SL Barceloneta, 12 25.172,04 € 10.068,82 € 

19 Fco. Fernández Yruela La Jonquera, 100 23.497,56 € 7.049,27 € 

20 Germans Navarrete Peix La Jonquera, 18 37.743,92 € 15.097,57 € 

21 Lluís Carrasco Teixidor Ample, 16 7.727,11 € 3.090,84 € 

22 Comunitat de propietaris Peralada, 48 7.562,50 € 3.025,00 € 

23 Comunitat de propietaris Rec Arnau, 7 98.708,13 € 29.612,44 € 

24 Germans Fina Rodeja Peralada, 20 43.905,40 € 17.562,16 € 

25 
Elena Egido i Assumpció 
Pairuto 

Peralada, 51 8.933,43 € 3.573,37 € 

26 Olga Grau Mariani La Jonquera, 11 102.408,15 € 46.083,67 € 

   TOTAL: 236.315,01 € 
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En relació amb l’anterior la Comissió qualificadora sobre la concessió d’ajuts 
per a la rehabilitació i restauració de façanes a l’àmbit del Pla d’intervenció 
integral del Centre Històric, exercici 2017, emet informe en el sentit següent: 
“(....) 
La “Convocatòria dels ajuts per a la rehabilitació i restauració de façanes a 
l’àmbit del Pla d’Intervenció Integral del Centre Històric de Figueres” estableix a 
l’apartat 2. Finançament que es preveu la reserva per aquest concepte de 
l’import de cent mil euros (130.000 €) per l’any 2017. 
L’import total dels ajuts a concedir és, segons consta als informes emesos pels 
serveis tècnics municipals, de 236.315,01 €, superior a l’import disponible. En 
aquest cas, en aplicació del punt 8. Criteris de valoració de les sol�licituds de la 
convocatòria, cal determinar quines sol�licituds poden rebre ajuts i en quina 
quantia, i a tal efecte es valoren les sol�licituds segons els següents criteris: 
1. Categoria d'intervenció edificatòria: 
 - immobles amb categoria d'intervenció de Restauració (R) ...............      
40 punts - immobles amb categoria d'intervenció de Rehabilitació (RH) 
...........      20 punts - immobles amb categoria d'intervenció de 
Substitució (S i St) ...........      10 punts - immobles no inclosos a cap dels 
anteriors grups ..............................       5 punts 
2. Necessitats de rehabilitació de la finca, segons l'informe emès pels tècnics 
del Pla d'Intervenció Integral del Centre Històric de Figueres: 
- immobles que requereixin -o hagin requerit en el darrer any- 
   una intervenció urgent per motius de risc ........................................      
10 punts - actuacions que hagin de resoldre patologies que, a curt termini,  
   poden comportar situacions de risc ...............................................    5 
punts - actuacions que resolen patologies detectades en estadis inicials ...        
3 punts - actuacions per motius d'ornat exclusivament 
....................................         1 punt 
3. Ús al qual està destinat l'immoble: 
- per cada habitatge habitual i permanent .......................................        0,5 
punts 
- ús diferent d'habitatge (comercial, oficines, ...) ..............................           
1 punt 
 amb una puntuació màxima de 10 punts per aquest apartat. 
Els expedients presentats s'ordenen en una llista única, en funció de la 
puntuació total obtinguda per la suma de les puntuacions corresponents als tres 
apartats anteriors. 
Començant per la darrera de les sol�licituds d'aquesta llista (la de menor 
puntuació total), és disminueix fins als quaranta mil euros (40.000 €), si s'escau, 
l'import de l'ajut que li correspondria, i es procedeix de la mateixa manera amb 
totes les sol�licituds del llistat.   
Aplicada la reducció dels ajuts fins als quaranta mil euros (40.000 €) a totes les 
sol�licituds, la suma d'ajuts a concedir és encara superior als 130.000 €, amb la 
qual cosa es descarten sol�licituds, començant per la darrera de les sol�licituds 
de la llista (la de menor puntuació total), fins que aquesta suma és inferior als 
130.000 €. La sol�licitud l'eliminació de la qual permet que l'import total de les 
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subvencions a concedir sigui inferior a l'import previst per aquesta convocatòria, 
s'aprovarà amb un ajut equivalent a l'escreix resultant fins arribar al total dels 
130.000 €. 
Així, en aplicació dels criteris abans descrits, s’obté el quadre següent: 
 

Criteris de valoració 
Exp Adreça immoble 

Pressupost 
protegible 

Import 
màx ajut 1 2 3 

TOTA
L 

Subvenció 

26 La Jonquera, 11 102.408,15 46.083,67 40 3 2,5 45,50 40.000,00 € 

04 Rambla, 11 35.211,00 14.084,40 20 5 1,5 26,50 14.084,40 € 

20 La Jonquera, 18 37.743,92 15.097,57 20 5 1,0 26,00 15.097,57 € 

01 Plaça Patates, 8 51.787,97 20.715,19 20 5 0,0 25,00 20.715,19 € 

09 Besalú, 9 44.961,67 17.984,67 20 5 0,0 25,00 17.984,67 € 

14 Peralada, 83 18.412,40 7.364,96 20 5 0,0 25,00 7.364,96 € 

22 Barceloneta, 12  25.172,04 10.068,82 20 5 0,0 25,00 10.068,82 € 

17 Peralada, 48 7.562,50 3.025,00 20 3 2,0 25,00 3.025,00 € 

24 Peralada, 20 43.905,40 17.562,16 20 3 1,5 24,50 1.659,39 € 

06 Forn Baix, 7 23.272,92 7.269,28 20 3 1,0 24,00  

25 Peralada, 51 8.933,43 3.573,37 20 1 2,5 23,50  

07 Peralada, 23 7.819,59 3.127,84 20 1 2,0 23,00  

13 Joan Maragall, 1 7.610,72 3.044,29 20 1 2,0 23,00  

08 Magre, 14 8.066,14 3.226,46 20 1 1,5 22,50  

21 La Jonquera, 48 1.936,00 774,40 20 1 1,0 22,00  

11 Besalú, 10 22.896,50 9.158,60 20 1 1,0 22,00  

23 Ample, 16 7.727,11 3.090,84 20 1 1,0 22,00  

15 Rec Arnau, 7 98.708,13 29.612,44 5 5 
10,
0 

20,00  

19 Ample, 8 25.046,92 7.514,08 10 3 1,5 14,50  

16 
La Jonquera, 
100 

23.497,56 7.049,27 10 1 2,5 13,50  

12 La Jonquera, 4 17.475,09 5.242,53 10 1 1,5 12,50  

02 Eres de Vila, 14 5.483,99 1.645,20 5 1 0,0 6,00  

     TOTAL: 130.000,00 € 

 
Conclusions. 
Procedeix concedir a l’entitat Dolors Tomàs, SL un ajut per a la rehabilitació de 
la façana principal de l’immoble de la plaça de les Patates, número 8, per un 
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import màxim de 20.715,19 €. Cal informar als interessats que l’actuació de 
rehabilitació de la façana principal de l’immoble de la plaça de les Patates, 
número 8 ha d’incloure el desmuntatge dels dos tendals instal�lats a la planta 
baixa, atès que no compleixen amb allò establert a l’article 77.5 del Pla 
Especial de Protecció del Centre Històric, així com que els baixants han de 
complir amb l’establert a l’article 51.2 del mateix Pla Especial (Els baixants, si 
van a l'exterior, seran de planxa metàl�lica o de ferro, colat o de fosa o bé 
laminat. Tots aquests baixants, llevat dels formats amb planxa de zinc coure, 
hauran de pintar-se d'acord amb els criteris de color establerts. Es prohibeixen 
expressament els materials plàstics i de fibrociment). 
Procedeix concedir a l’entitat Cau del Sastre, SL un ajut per a la rehabilitació de 
la façana de l’immoble de la Rambla, número 11, per un import màxim de 
14.084,40 €. 
Procedeix concedir a l’entitat Escudillers Art, SL un ajut per a la rehabilitació de 
la façana  de  l’immoble del carrer Besalú, número 9, per un import màxim de 
17.984,67 €. Cal informar als interessats que els treballs de rehabilitació de la 
façana han d’incloure l’adequació dels serveis aeris que hi incideixen. 
Procedeix concedir al senyor Josep Carreras Resta un ajut per a la rehabilitació 
de la façana de l’immoble del carrer Peralada, número 83, per un import màxim 
de 7.364,96 €. 
Procedeix concedir a l’entitat Parxial Mar, SL un ajut per a la rehabilitació de la 
façana de l’immoble del carrer Barceloneta, número 12, per un import màxim de 
10.068,82 €. 
Procedeix concedir als senyors Eloi Navarrete Peix i Lourdes Navarrete Peix un 
ajut per a la rehabilitació de les façanes de l’immoble del carrer La Jonquera, 
número 18 cantonada amb la baixada Mercer, per un 15.097,57 €. 
Procedeix concedir a la comunitat de propietaris de l’edifici Casa Puig, número 
48 un ajut per a la rehabilitació de la façana de l’immoble del carrer Peralada, 
número 48, per un import màxim de 3.025,00 €. 
Procedeix concedir als germans Fina Rodeja un ajut per a la rehabilitació de les 
façanes de l’immoble del carrer Peralada, número 20 cantonada amb el carrer 
Germanes Massanet, per un import màxim de 1.659,39 €. En el cas que la 
justificació de la despesa d’algun/s dels altres expedients beneficiats amb 
aquests ajuts sigui inferior a la prevista en el moment de la concessió de la 
subvenció, de manera que l’import total de les subvencions sigui inferior a 
l’import previst per aquesta  convocatòria, aquest ajut podria arribar fins a un 
import màxim de 17.562,16 €. Cal informar als interessats que per a la 
substitució dels baixants existents cal observar allò establert a l’article 51.2 del 
Pla Especial de Protecció del Centre Històric (Els baixants, si van a l'exterior, 
seran de planxa metàl�lica o de ferro, colat o de fosa o bé laminat. Tots aquests 
baixants, llevat dels formats amb planxa de zinc coure, hauran de pintar-se 
d'acord amb els criteris de color establerts. Es prohibeixen expressament els 
materials plàstics i de fibrociment); que amb els treballs de rehabilitació de les 
façanes de l’immoble es situï la banderola del local comercial de planta baixa al 
carrer Peralada d’acord al que disposa l’article 77.3 del mateix Pla Especial (Es 
situarà sobre els massissos laterals de les obertures de la planta baixa, de tal 
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manera que sempre quedi com a mínim una alçada lliure de terra de 2,20 m i 
que no depassi l'alçada del sostre de la planta baixa); igualment han d’incloure 
l’adequació dels serveis aeris que incideixen a les façanes.  
Procedeix concedir a la senyora Olga Grau Mariani un ajut per a la rehabilitació 
de les façanes de l’immoble del carrer La Jonquera, número 11 i plaça Gala i 
Salvador Dalí, número 5, Fase I, per un import màxim de 40.000,00 €. Cal 
informar a la interessada que amb els treballs de rehabilitació de les façanes de 
l’immoble es retirin els rètols recolzats sobre el pla de façana, els tendals fixes i 
els tendals plegables de la plaça Gala i Salvador Dalí que no s’adeqüen a 
l’establert a l’article 77 del Pla Especial de Protecció del Centre Històric (Rètols: 
es permeten els rètols recolzats sobre el pla de façana sempre que acompleixin 
les següents condicions: tinguin una superfície igual o menor de 0,5 m2; no 
sobresurtin més de 5 cm del pla de façana; es separin de les obertures un 
mínim de 10 cm; es situïn integrats respecte del conjunt de la façana, seguint 
els principals compositius de la mateixa; situant-se a un metre o més d'alçada 
respecte de la rasant del carrer, i  no depassant la línia del dintell en les 
obertures rectes, ni la línia d'arranc dels arcs en els altres tipus d'obertures. 
Tendals: no es permet cap tipus de marquesina fixa, però sí envelats i veles 
plegables o enrotllables, d'estructura no rígida que permeti adoptar diferents 
posicions al llarg del dia, sempre i quan es situïn només dins dels forats de la 
Planta Baixa, i també per fora d'aquests, sense que cap element de la vela o 
del tendal sobresurti més de 15 cm del forat, pel que podran adoptar formes 
rectangulars, corbes o en arc, i anàlogues, sense laterals fixes ni rígids. La 
textura serà la de la lona o similar, amb materials no brillants. Els colors, 
preferentment llisos, seran congruents amb els autoritzats en aquest Pla 
Especial i en la carta de colors aprovada.) 
Procedeix informar als beneficiaris dels ajuts que les condicions per poder 
gaudir d’aquests són :  
a) que els titulars estiguin al corrent d'obligacions fiscals amb l'Ajuntament 
de Figueres (o l'acreditació d'estar-ne exempts) 
b) que totes les actuacions i obres hauran de garantir la seva coherència 
tècnica i constructiva amb l'estat de conservació de l'edifici així com la seva 
efectiva contribució a la millora de les condicions d'ús, seguretat o estètica 
exterior de l'edifici i l'adequació o supressió de parts o elements impropis de les 
façanes. 
c) que els treballs de rehabilitació s’han d'ajustar a les directrius establertes 
a pels serveis tècnics municipals, quina finalitat serà tant la de determinar els 
elements a reparar o rehabilitar de les façanes i els elements impropis de la 
façana que s’hauran de retirar com la de validar la solució constructiva que es 
vol portar a terme, inclosos els aspectes relatius als materials proposats i al 
pressupost aportat. 
d)  que la combinació de colors emprada en les obres de rehabilitació i 
restauració de façanes s'ajustarà a la carta de colors aprovada, i s'acordarà 
amb els serveis tècnics municipals abans de l'inici dels treballs. 
e)  que no s'admet l'ús de la pintura plàstica com a material d'acabat. 
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f) que en el cas de necessitar la instal�lació d’una bastida tubular per a 
l'execució dels treballs, caldrà disposar del corresponent projecte, signat per un 
tècnic competent. 
g) que cal obtenir la pertinent llicència municipal d’obres per a l’execució 
dels treballs. 
h) que els pressupostos presentats han de ser pressupostos tancats. 
Procedeix informar als beneficiaris dels ajuts que, per tal de sol�licitar el 
pagament de l’ajut concedit, caldrà presentar: 
a) Instància de sol�licitud del pagament de l'ajut que correspongui amb 
expressió de les dades de la finca i del sol�licitant, inclòs el número de compte 
corrent als efectes de liquidació. 
b) Declaració expressa que els treballs s'han finalitzat d'acord amb la 
proposta tècnica presentada en el seu dia (amb els materials, colors i acabats, 
amb l'adequació dels serveis aeris i amb la supressió o correcció d'elements 
afegits disconformes amb les ordenances), i d'acord amb la llicència d'obres 
municipal (número i data). 
c) Acreditació de la despesa mitjançant còpia de les factures dels 
industrials en correspondència amb el pressupost presentat i justificació del seu 
pagament.  
d) Fotografies de l'edifici en l'estat final de la rehabilitació. 
e) Certificat emès per l'industrial responsable de les obres amb expressió 
del material d'acabat emprat en els treballs de rehabilitació de la façana. 
Procedeix informar als sol�licitants inclosos al quadre adjunt que les seves 
sol�licituds de subvenció per a la rehabilitació de façanes no han resultat 
beneficiades amb un ajut perquè, en aplicació dels criteris de valoració 
previstos a la convocatòria, han quedat situades al llistat ordenat confeccionat 
segons la puntuació obtinguda en llocs que, en no disposar de prou recursos, 
són el motiu d’exclusió de la subvenció. No obstant l’anterior, si en algun/s dels 
expedients beneficiats pels ajuts no es sol�licités la llicència municipal d’obres 
en el termini de dos mesos des de la notificació de la concessió de l’ajut, la 
quantitat que resultés sobrant s’atribuiria als expedients del llistat segons l’ordre 
establert i amb l’import màxim que hi consta. Igualment, si resultés que alguna 
de les actuacions subvencionades no arriba a justificar-se fins als imports 
màxims concedits, la quantitat que resultés sobrant s’atribuiria als expedients 
del llistat segons l’ordre establert i amb l’import màxim que hi consta (en el cas 
que s’hagin realitzat les obres i es puguin justificar les despeses dins el marc 
de la convocatòria). A aquests efectes, cal traslladar als sol�licitants dels 
expedients corresponents al carrer Besalú, número 10; al carrer Joan Maragall, 
número 1 cantonada amb el carrer Girona; al carrer La Jonquera, número 4; al 
carrer Rec Arnau, número 7 i al carrer Peralada, número 51 el contingut del 
corresponent informe emès pels serveis tècnics municipals, a on consten 
actuacions no previstes amb la documentació presentada i que cal portar a 
terme per tal de tenir dret a l’ajut.  
 

Exp Sol�licitant Adreça immoble 
Pressupost 
protegible 

Import màx ajut 
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06 Batlle March 2016, SL Forn Baix, 7 23.272,92 7.269,28 € 

25 
Elena Egido i Assumpció 
Pairuto 

Peralada, 51 8.933,43 3.573,37 € 

07 Carlos Surroca Casas Peralada, 23 7.819,59 3.127,84 € 

13 Comunitat de propietaris Joan Maragall, 1 7.610,72 3.044,29 € 

08 Lluís Fina Puig Magre, 14 8.066,14 3.226,46 € 

21 Cor de Maria La Jonquera, 48 1.936,00 774,40 € 

11 Jordi Bonaterra Vayreda Besalú, 10 22.896,50 9.158,60 € 

23 Lluís Carrasco Teixidor Ample, 16 7.727,11 3.090,84 € 

15 Comunitat de propietaris Rec Arnau, 7 98.708,13 29.612,44 € 

19 Noubatri, SL Ample, 8 25.046,92 7.514,08 € 

16 Fco Fernández Yruela La Jonquera, 100 23.497,56 7.049,27 € 

12 Blanca-Rosa Serra Rosa La Jonquera, 4 17.475,09 5.242,53 € 

02 Fco Javier Prat Gironella Eres de Vila, 14 5.483,99 1.645,20 € 

 
Procedeix, atès que la resolució de la concessió dels ajuts es produeix amb 
retard respecte al que preveia a la convocatòria, establir el 23 de juny de 2018 
com a nova data límit per a la finalització dels treballs objecte de les 
subvencions, data d’inici de la suspensió de tipus o fases d'obres molestes 
durant la temporada d'estiu en aplicació de l’article 75 bis de l’Ordenança de 
civisme i convivència ciutadana. 
(...)” 
D’acord amb l’anterior, i en base a la normativa aplicable i el que preveuen les 
bases i la convocatòria d’aquesta subvenció, i d’acord amb l’informe de la 
Comissió qualificadora sobre la concessió d’aquests ajuts, així com la resta 
d’informes tècnics que consten a l’expedient, aquesta alcaldia presidència 
proposa a la Junta de Govern Local, que, per delegació de l’alcaldia 
presidència, s’adoptin els acords següents: 
Primer.- Concedir a l’entitat Dolors Tomàs, SL un ajut per a la rehabilitació de la 
façana principal de l’immoble de la plaça de les Patates, número 8, per un 
import màxim de 20.715,19 €. I informar als interessats que l’actuació de 
rehabilitació de la façana principal de l’immoble de la plaça de les Patates, 
número 8 ha d’incloure el desmuntatge dels dos tendals instal�lats a la planta 
baixa, atès que no compleixen amb allò establert a l’article 77.5 del Pla 
Especial de Protecció del Centre Històric, així com que els baixants han de 
complir amb l’establert a l’article 51.2 del mateix Pla Especial (Els baixants, si 
van a l'exterior, seran de planxa metàl�lica o de ferro, colat o de fosa o bé 
laminat. Tots aquests baixants, llevat dels formats amb planxa de zinc coure, 
hauran de pintar-se d'acord amb els criteris de color establerts. Es prohibeixen 
expressament els materials plàstics i de fibrociment). 
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Segon.- Concedir a l’entitat Cau del Sastre, SL un ajut per a la rehabilitació de 
la façana de l’immoble de la Rambla, número 11, per un import màxim de 
14.084,40 €. 
Tercer.- Concedir a l’entitat Escudillers Art, SL un ajut per a la rehabilitació de 
la façana  de  l’immoble del carrer Besalú, número 9, per un import màxim de 
17.984,67 €. I informar als interessats que els treballs de rehabilitació de la 
façana han d’incloure l’adequació dels serveis aeris que hi incideixen. 
Quart.- Concedir al senyor Josep Carreras Resta un ajut per a la rehabilitació 
de la façana de l’immoble del carrer Peralada, número 83, per un import màxim 
de 7.364,96 €. 
Cinquè.- Concedir a l’entitat Parxial Mar, SL un ajut per a la rehabilitació de la 
façana de l’immoble del carrer Barceloneta, número 12, per un import màxim de 
10.068,82 €. 
Sisè.- Concedir als senyors Eloi Navarrete Peix i Lourdes Navarrete Peix un 
ajut per a la rehabilitació de les façanes de l’immoble del carrer La Jonquera, 
número 18 cantonada amb la baixada Mercer, per un 15.097,57 €. 
Setè.- Concedir a la comunitat de propietaris de l’edifici Casa Puig, número 48 
un ajut per a la rehabilitació de la façana de l’immoble del carrer Peralada, 
número 48, per un import màxim de 3.025,00 €. 
Vuité.- Concedir als germans Fina Rodeja un ajut per a la rehabilitació de les 
façanes de l’immoble del carrer Peralada, número 20 cantonada amb el carrer 
Germanes Massanet, per un import màxim de 1.659,39 €.  Acordar que en el 
cas que la justificació de la despesa d’algun/s dels altres expedients beneficiats 
amb aquests ajuts sigui inferior a la prevista en el moment de la concessió de la 
subvenció, de manera que l’import total de les subvencions sigui inferior a 
l’import previst per aquesta  convocatòria, aquest ajut podria arribar fins a un 
import màxim de 17.562,16 €. I, s’acorda informar als interessats que per a la 
substitució dels baixants existents cal observar allò establert a l’article 51.2 del 
Pla Especial de Protecció del Centre Històric (Els baixants, si van a l'exterior, 
seran de planxa metàl�lica o de ferro, colat o de fosa o bé laminat. Tots aquests 
baixants, llevat dels formats amb planxa de zinc coure, hauran de pintar-se 
d'acord amb els criteris de color establerts. Es prohibeixen expressament els 
materials plàstics i de fibrociment); que amb els treballs de rehabilitació de les 
façanes de l’immoble es situï la banderola del local comercial de planta baixa al 
carrer Peralada d’acord al que disposa l’article 77.3 del mateix Pla Especial (Es 
situarà sobre els massissos laterals de les obertures de la planta baixa, de tal 
manera que sempre quedi com a mínim una alçada lliure de terra de 2,20 m i 
que no depassi l'alçada del sostre de la planta baixa); igualment han d’incloure 
l’adequació dels serveis aeris que incideixen a les façanes.  
Novè.- Concedir a la senyora Olga Grau Mariani un ajut per a la rehabilitació de 
les façanes de l’immoble del carrer La Jonquera, número 11 i plaça Gala i 
Salvador Dalí, número 5, Fase I, per un import màxim de 40.000,00 €. Cal 
informar a la interessada que amb els treballs de rehabilitació de les façanes de 
l’immoble es retirin els rètols recolzats sobre el pla de façana, els tendals fixes i 
els tendals plegables de la plaça Gala i Salvador Dalí que no s’adeqüen a 
l’establert a l’article 77 del Pla Especial de Protecció del Centre Històric (Rètols: 
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es permeten els rètols recolzats sobre el pla de façana sempre que acompleixin 
les següents condicions: tinguin una superfície igual o menor de 0,5 m2; no 
sobresurtin més de 5 cm del pla de façana; es separin de les obertures un 
mínim de 10 cm; es situïn integrats respecte del conjunt de la façana, seguint 
els principals compositius de la mateixa; situant-se a un metre o més d'alçada 
respecte de la rasant del carrer, i  no depassant la línia del dintell en les 
obertures rectes, ni la línia d'arranc dels arcs en els altres tipus d'obertures. 
Tendals: no es permet cap tipus de marquesina fixa, però sí envelats i veles 
plegables o enrotllables, d'estructura no rígida que permeti adoptar diferents 
posicions al llarg del dia, sempre i quan es situïn només dins dels forats de la 
Planta Baixa, i també per fora d'aquests, sense que cap element de la vela o 
del tendal sobresurti més de 15 cm del forat, pel que podran adoptar formes 
rectangulars, corbes o en arc, i anàlogues, sense laterals fixes ni rígids. La 
textura serà la de la lona o similar, amb materials no brillants. Els colors, 
preferentment llisos, seran congruents amb els autoritzats en aquest Pla 
Especial i en la carta de colors aprovada.) 
Desè.- S’acorda informar als beneficiaris dels ajuts que les condicions per 
poder gaudir d’aquests són :  
a) que els titulars estiguin al corrent d'obligacions fiscals amb l'Ajuntament 
de Figueres (o l'acreditació d'estar-ne exempts) 
b) que totes les actuacions i obres hauran de garantir la seva coherència 
tècnica i constructiva amb l'estat de conservació de l'edifici així com la seva 
efectiva contribució a la millora de les condicions d'ús, seguretat o estètica 
exterior de l'edifici i l'adequació o supressió de parts o elements impropis de les 
façanes. 
c) que els treballs de rehabilitació s’han d'ajustar a les directrius establertes 
a pels serveis tècnics municipals, quina finalitat serà tant la de determinar els 
elements a reparar o rehabilitar de les façanes i els elements impropis de la 
façana que s’hauran de retirar com la de validar la solució constructiva que es 
vol portar a terme, inclosos els aspectes relatius als materials proposats i al 
pressupost aportat. 
d)  que la combinació de colors emprada en les obres de rehabilitació i 
restauració de façanes s'ajustarà a la carta de colors aprovada, i s'acordarà 
amb els serveis tècnics municipals abans de l'inici dels treballs. 
e)  que no s'admet l'ús de la pintura plàstica com a material d'acabat. 
f) que en el cas de necessitar la instal�lació d’una bastida tubular per a 
l'execució dels treballs, caldrà disposar del corresponent projecte, signat per un 
tècnic competent. 
g) que cal obtenir la pertinent llicència municipal d’obres per a l’execució 
dels treballs. 
h) que els pressupostos presentats han de ser pressupostos tancats. 
 
Onzè.- S’acorda informar als beneficiaris dels ajuts que, per tal de sol�licitar el 
pagament de l’ajut concedit, caldrà presentar: 
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a) Instància de sol�licitud del pagament de l'ajut que correspongui amb 
expressió de les dades de la finca i del sol�licitant, inclòs el número de compte 
corrent als efectes de liquidació. 
b) Declaració expressa que els treballs s'han finalitzat d'acord amb la 
proposta tècnica presentada en el seu dia (amb els materials, colors i acabats, 
amb l'adequació dels serveis aeris i amb la supressió o correcció d'elements 
afegits disconformes amb les ordenances), i d'acord amb la llicència d'obres 
municipal (número i data). 
c) Acreditació de la despesa mitjançant còpia de les factures dels 
industrials en correspondència amb el pressupost presentat i justificació del seu 
pagament.  
d) Fotografies de l'edifici en l'estat final de la rehabilitació. 
e) Certificat emès per l'industrial responsable de les obres amb expressió 
del material d'acabat emprat en els treballs de rehabilitació de la façana. 
Dotzè.- S’acorda denegar els ajuts i informar als sol�licitants inclosos al quadre 
adjunt que les seves sol�licituds de subvenció per a la rehabilitació de façanes 
no han resultat beneficiades amb un ajut perquè, en aplicació dels criteris de 
valoració previstos a la convocatòria, han quedat situades al llistat ordenat 
confeccionat segons la puntuació obtinguda en llocs que, en no disposar de 
prou recursos, són el motiu d’exclusió de la subvenció. No obstant l’anterior, si 
en algun/s dels expedients beneficiats pels ajuts no es sol�licités la llicència 
municipal d’obres en el termini de dos mesos des de la notificació de la 
concessió de l’ajut, la quantitat que resultés sobrant s’atribuiria als expedients 
del llistat segons l’ordre establert i amb l’import màxim que hi consta. 
Igualment, si resultés que alguna de les actuacions subvencionades no arriba a 
justificar-se fins als imports màxims concedits, la quantitat que resultés sobrant 
s’atribuiria als expedients del llistat segons l’ordre establert i amb l’import 
màxim que hi consta (en el cas que s’hagin realitzat les obres i es puguin 
justificar les despeses dins el marc de la convocatòria). A aquests efectes, cal 
traslladar als sol�licitants dels expedients corresponents al carrer Besalú, 
número 10; al carrer Joan Maragall, número 1 cantonada amb el carrer Girona; 
al carrer La Jonquera, número 4; al carrer Rec Arnau, número 7 i al carrer 
Peralada, número 51 el contingut del corresponent informe emès pels serveis 
tècnics municipals, a on consten actuacions no previstes amb la documentació 
presentada i que cal portar a terme per tal de tenir dret a l’ajut.  
 
 

Exp Sol�licitant Adreça immoble 
Pressupost 
protegible 

Import màx ajut 

06 Batlle March 2016, SL Forn Baix, 7 23.272,92 7.269,28 € 

25 
Elena Egido i Assumpció 
Pairuto 

Peralada, 51 8.933,43 3.573,37 € 

07 Carlos Surroca Casas Peralada, 23 7.819,59 3.127,84 € 

13 Comunitat de propietaris Joan Maragall, 1 7.610,72 3.044,29 € 
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08 Lluís Fina Puig Magre, 14 8.066,14 3.226,46 € 

21 Cor de Maria La Jonquera, 48 1.936,00 774,40 € 

11 Jordi Bonaterra Vayreda Besalú, 10 22.896,50 9.158,60 € 

23 Lluís Carrasco Teixidor Ample, 16 7.727,11 3.090,84 € 

15 Comunitat de propietaris Rec Arnau, 7 98.708,13 29.612,44 € 

19 Noubatri, SL Ample, 8 25.046,92 7.514,08 € 

16 Fco Fernández Yruela La Jonquera, 100 23.497,56 7.049,27 € 

12 Blanca-Rosa Serra Rosa La Jonquera, 4 17.475,09 5.242,53 € 

02 Fco Javier Prat Gironella Eres de Vila, 14 5.483,99 1.645,20 € 

 
Tretzè.- Establir el 23 de juny de 2018 com a nova data límit per a la finalització 
dels treballs objecte de les subvencions, fent avinent que en aquesta s’inicia la 
suspensió de tipus o fases d'obres molestes durant la temporada d'estiu en 
aplicació de l’article 75 bis de l’Ordenança de civisme i convivència ciutadana. 
Catorzè.- Els ajuts per import màxim de 130.000 € s’abonaran amb càrrec a la 
partida  2017 331R0 9200 177  Ref. 1701308  Op. 170002047 del pressupost 
d’enguany." 
 
----5. Assumptes urgents. Prèvia la necessària declaració d'urgència, aprovada 
per unanimitat, es passa a deliberar sobre els assumptes que l'han motivada 
amb el resultat següent: 
 
---- Seguidament, essent les catorze hores i trenta-cinc minuts, fa ús de la 
paraula la Presidència que diu que els cinc expedients que es tractaran a 
continuació es refereixen a matèries delegades pel Ple de l'Ajuntament en la 
Junta de Govern Local per la qual cosa, a partir d'aquest moment i per 
debatre'ls i resoldre'ls, la sessió de la Junta de Govern Local passa a tenir el 
caràcter de pública i anuncia verbalment aquesta circumstància després d'obrir 
la porta de la sala de sessions als efectes que pugui accedir-hi el públic que ho 
desitgi. 
 
---- Ensenyament. S'aprova l’establiment d'un conveni individualitzat de 
pràctiques en centres de treball amb l'Institut Cendrassos per tal d’acollir un 
estudiant. Després de llegir-lo i debatre'l s'ACORDA, per unanimitat dels 
membres presents amb dret a vot, d'aprovar el dictamen següent: 
 "L’Institut Cendrassos de Figueres proposa l’estudiant J.L.G., que 
actualment cursa estudis de Batxillerat d'Humanitats/Social, perquè dugui a 
terme les pràctiques obligatòries relacionades amb els seus estudis. 
Vist que existeix un conveni marc de col�laboració entre l’Ajuntament de 
Figueres i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que 
possibilita establir convenis de col�laboració de pràctiques individualment amb 
cada alumne interessat, i atès que el responsable de l'Institut Cendrassos de 
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Figueres ja ha fet arribar a l'Ajuntament el conveni de pràctiques de l'estudiant 
seleccionat, aquesta Comissió Informativa General proposa a la Junta de 
Govern Local que, per delegació del Ple de l’Ajuntament de Figueres, adopti els 
següents acords 
1r  Aprovar l’establiment del conveni individualitzat de pràctiques en centres de 
treball entre l'Institut Cendrassos i l’Ajuntament de Figueres, per tal d’acollir 
l'estudiant J.L.G. 
Les pràctiques es duran a terme a la Biblioteca  municipal Fages de Climent, 
del 4 de desembre de 2017 al 5 de gener de 2018. L'horari a realitzar serà de 
dilluns a divendres de 16:00 a 20:00 hores. 
El seguiment i tutoria de les pràctiques per part de l’Ajuntament el farà la Sra. 
Nativitat Vilanova Teixidor. 
2n Autoritzar a l’Alcaldessa-Presidenta per a dictar i fer tants actes i gestions 
com calguin per dur a terme aquest acord adoptat." 
 
---- Ensenyament. S'aprova l’establiment d'un conveni individualitzat de 
pràctiques en centres de treball amb l'Institut Cendrassos per tal d’acollir un 
estudiant. Després de llegir-lo i debatre'l s'ACORDA, per unanimitat dels 
membres presents amb dret a vot, d'aprovar el dictamen següent: 
 "L’Institut Cendrassos de Figueres proposa l’estudiant O.A.P.R., que 
actualment cursa estudis de Batxillerat d'Humanitats/Social, perquè dugui a 
terme les pràctiques obligatòries relacionades amb els seus estudis. 
Vist que existeix un conveni marc de col�laboració entre l’Ajuntament de 
Figueres i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que 
possibilita establir convenis de col�laboració de pràctiques individualment amb 
cada alumne interessat, i atès que el responsable de l'Institut Cendrassos de 
Figueres ja ha fet arribar a l'Ajuntament el conveni de pràctiques de l'estudiant 
seleccionat, aquesta Comissió Informativa General proposa a la Junta de 
Govern Local que, per delegació del Ple de l’Ajuntament de Figueres, adopti els 
següents acords 
1r  Aprovar l’establiment del conveni individualitzat de pràctiques en centres de 
treball entre l'Institut Cendrassos i l’Ajuntament de Figueres, per tal d’acollir 
l'estudiant O.A.P.R. 
Les pràctiques es duran a terme al Serveis municipal d'Esports, del 4 de 
desembre de 2017 al 14 de febrer de 2018. L'horari a realitzar serà dilluns, 
dimecres i dijous de 16:00 a 20:00 hores. 
El seguiment i tutoria de les pràctiques per part de l’Ajuntament el farà el Sr. 
Màrius Vergés Rosa. 
2n Autoritzar a l’Alcaldessa-Presidenta per a dictar i fer tants actes i gestions 
com calguin per dur a terme aquest acord adoptat." 
 
---- Ensenyament. S'aprova l’establiment d'un conveni individualitzat de 
pràctiques en centres de treball amb l'Institut Cendrassos per tal d’acollir una 
estudiant. Després de llegir-lo i debatre'l s'ACORDA, per unanimitat dels 
membres presents amb dret a vot, d'aprovar el dictamen següent: 
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 "L’Institut Cendrassos de Figueres proposa l’estudiant X.J.V., que 
actualment cursa estudis de Batxillerat d'Humanitats/Social, perquè dugui a 
terme les pràctiques obligatòries relacionades amb els seus estudis. 
Vist que existeix un conveni marc de col�laboració entre l’Ajuntament de 
Figueres i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que 
possibilita establir convenis de col�laboració de pràctiques individualment amb 
cada alumne interessat, i atès que el responsable de l'Institut Cendrassos de 
Figueres ja ha fet arribar a l'Ajuntament el conveni de pràctiques de l'estudiant 
seleccionada, aquesta Comissió Informativa General proposa a la Junta de 
Govern Local que, per delegació del Ple de l’Ajuntament de Figueres, adopti els 
següents acords 
1r  Aprovar l’establiment del conveni individualitzat de pràctiques en centres de 
treball entre l'Institut Cendrassos i l’Ajuntament de Figueres, per tal d’acollir 
l'estudiant X.J.V. 
Les pràctiques es duran a terme a l'Oficina de Turisme, del 27 de desembre de 
2017 al 10 de març de 2018. L'horari a realitzar serà: de dimarts a dissabte de 
10:00 a 14:00 hores i de 16:00 a 18:00 hores  
El seguiment i tutoria de les pràctiques per part de l’Ajuntament el farà la Sra. 
Maria Angústias Pérez Téllez. 
2n Autoritzar a l’Alcaldessa-Presidenta per a dictar i fer tants actes i gestions 
com calguin per dur a terme aquest acord adoptat." 
 
---- Aportacions i subvencions. S'aprova el document titulat “Conveni de 
col�laboració entre l’administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el 
Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Figueres per a la realització 
d’activitats complementàries específiques de l’educació secundària obligatòria, 
adreçades a l’alumnat amb necessitats educatives específiques derivades de la 
inadaptació al medi escolar, en unitats d’escolarització compartida, per al curs 
2017-2018". Després de llegir-lo i debatre'l s'ACORDA, per unanimitat dels 
membres presents amb dret a vot, d'aprovar el dictamen següent: 
 "El Ple municipal , en sessió de data 28 de juliol de 2011, va aprovar la 
creació del Servei Públic d’Unitats d’Escolarització Compartida (UEC). Segons 
l’acord, el servei ha de portar a terme el desplegament d’aquestes unitats en 
base als convenis establerts amb el Departament d’Ensenyament, que han de 
regular tots els aspectes de cada una i ha d’establir tots els detalls organitzatius 
així com establir les quantitats que el Departament ha de traspassar per 
alumne. D’acord amb la memòria justificativa el servei no comporta cap cost 
per part de l’Ajuntament i es gestiona de forma indirecta mitjançant un contracte 
administratiu de serveis.  
En virtut dels diferents convenis subscrits entre el Departament d’Ensenyament 
i l’Ajuntament de Figueres es va portar a terme el servei, mitjançant una UEC 
de perruqueria per a 7 alumnes, durant els cursos 2011-2012 i 2012-2013 . Per 
a portar a terme l’activitat es va contractar l’Escola de Perruqueria Olmer, 
sense que es portés a terme la licitació del servei. La Generalitat havia 
d’aportar 379 euros per alumne i mes, quantitats que va deixar d’abonar des de 
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finals del curs 2011-2012. Atesa aquesta circumstància el servei es va 
suspendre a la finalització del curs 2012-2013.  
En data 25 d’agost de 2016 es va formalitzar el contracte del Servei d’atenció 
en unitats d’escolarització compartida (UEC) i servei d’atenció i 
acompanyament personalitzat en unitats d’escolarització compartida-programes 
de noves oportunitats (UEC-PNO) per a joves, a l’ESO, per als cursos 2016-
2017 i 2017-2018 (Exp. 0766/16), licitat pel Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya. El lot 18 d’aquest contracte era el relatiu a l’UEC 
Figueres, amb 30 places, essent adjudicatària l’Associació per a la Formació 
Professional a l’Alt Empordà. 
Es proposa la signatura d’un nou conveni de col�laboració entre el Departament 
d’Ensenyament i l’Ajuntament de Figueres per la implantació de noves places 
UEC addicionals a les adjudicades pel propi Departament durant el curs 2017-
2018. Concretament el conveni planteja que l’Ajuntament assumeixi la 
prestació del servei per mitjà de la gestió de 10 places d’horari parcial, de les 
quals 4 suposen una aportació econòmica per part del Departament 
d’Ensenyament i les altres 6 són assumides íntegrament per la corporació local. 
S’estableix així mateix la possibilitat que la corporació local pugui augmentar 
fins a 3 més les places, sense que aquest fet suposi cap despesa addicional 
pel Departament d’Ensenyament.  
El Departament d’Ensenyament es compromet a aportar a l’Ajuntament de 
Figueres la quantitat màxima per alumne i mes de 400,00 euros (places d’horari 
parcial). Així, l’import màxim a aportar pel Departament d’Ensenyament pel 
període setembre-desembre de 2017 és de 5.600,00 euros i per al període 
gener-juny de 2018, de 9.600,00 euros.  
Segons la clàusula cinquena l’Ajuntament de Figueres es fa càrrec de la 
totalitat de les despeses que comporta la realització de les activitats, així com 
del seguiment de l’execució del servei prestat per l’entitat adjudicatària i de la 
pòlissa de responsabilitat civil per cobrir les responsabilitats derivades del 
desenvolupament de la UEC.  
En l’expedient consta l’informe de la cap del servei d’educació en el qual 
determina que el cost del servei fins a final del curs 2017-2018, si aquest 
comença en data 1 de desembre de 2017 seria de 28.000 euros:  
Exercici 2017: 4.000 euros (10 places x 400 euros x 1 mes)  
Exercici 2018: 24.000 euros (10 places x 400 euros x 6 mesos)  
També estableix que aquesta despesa es pot assumir amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 17 202 32600 226995 , Unitat d’Escolarització Municipal. 
L’article 27 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació preveu els 
programes de diversificació curricular orientats a la consecució del títol de 
graduat en educació secundària obligatòria.  
L’article 18 del Decret 187/2015, de 25 d’agost, pel qual s’estableix l’ordenació 
dels ensenyaments d’educació secundària obligatòria, regula l’atenció a la 
diversitat dels alumnes. Concretament l’article 18.3 estableix que les mesures 
d’atenció a la diversitat poden ser de caràcter general, específic o extraordinari, 
i poden establir-se de forma temporal o permanent, i l’article 18.6 defineix les 
mesures extraordinàries i determina que les Unitats d’Escolarització 
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Compartida (UEC) són una de les mesures extraordinàries d’atenció a la 
diversitat. L’article 18.7 estableix que el Departament d’Ensenyament pot 
establir convenis amb ajuntaments, ens locals i altres institucions per a la 
realització d’activitats fora del centre en el marc d’aplicació de les mesures 
específiques i/o extraordinàries per als alumnes de tercer o quart curs, que no 
han de comportar vinculació laboral o professional.  
L’aprovació del conveni es fa a l’empara de l’article 159.3 de la Llei 12/2009, de 
10 de juliol, d’educació, segons el qual correspon als municipis participar en les 
funcions que corresponen a l’Administració de la Generalitat en els diferents 
aspectes del sistema educatiu i, especialment, entre altres, la promoció i 
l'aplicació de programes dirigits a alumnes de famílies d'immigrants o 
transeünts. 
La Junta de Govern Local és l’òrgan competent, per delegació del ple, per a 
l’aprovació dels convenis interadministratius, tret dels que tinguin per objecte la 
transferència de funcions o d’activitats a altres administracions públiques, 
d’acord amb l’acord de ple de data 3 de febrer de 2012. 
En base als antecedents exposats; la Comissió Informativa General proposa a 
la Junta de Govern Local, per delegació del Ple de l'Ajuntament, l'adopció dels 
acords següents: 
Primer.- Aprovar el document titulat “Conveni de col�laboració entre 
l’administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament 
d’Ensenyament i l’Ajuntament de Figueres per a la realització d’activitats 
complementàries específiques de l’educació secundària obligatòria, adreçades 
a l’alumnat amb necessitats educatives específiques derivades de la 
inadaptació al medi escolar, en unitats d’escolarització compartida, per al curs 
2017-2018.”, que s’adjunta com a annex a aquest acord. 
Segon.- Aprovar el pressupost total de l'activitat per al curs  2017-2018 per 
import de total de vint-i-vuit mil  Euros (28.000,00 €), que aniran amb càrrec de 
l’aplicació pressupostària 17 202 32600 226995 “Unitat d’Escolarització 
Municipal", en concepte d’activitats complementàries específiques de l’educació 
secundària obligatòria, adreçades a l’alumnat amb necessitats educatives 
específiques derivades de la inadaptació al medi escolar, en unitats 
d’escolarització compartida, per al curs 2017-2018. 
Tercer.- Notificar el present acord al  Departament d’Ensenyament. 
Quart.- Autoritzar 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’ADMINISTRACIÓ DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA MITJANÇANT EL DEPARTAMENT 
D’ENSENYAMENT I L’AJUNTAMENT DE FIGUERES PER A LA 
REALITZACIÓ D’ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES ESPECÍFIQUES DE 
L’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA, ADREÇADES A L’ALUMNAT 
AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECÍFIQUES DERIVADES DE LA 
INADAPTACIÓ AL MEDI ESCOLAR, EN UNITATS D’ESCOLARITZACIÓ 
COMPARTIDA, PER AL CURS 2017-2018.  
Barcelona, 1 de setembre de 2017  
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REUNITS  
D’una banda,  
La senyora Rosa Maria Artigal i Valls, directora general d’Educació Secundària 
Obligatòria i Batxillerat del Departament d’Ensenyament, nomenada pel Decret 
132/2017, d'1 d'agost (DOGC núm. 7426, de 3 d'agost) i actuant en l’exercici de 
les facultats delegades per Resolució ENS 1839/2011, de 20 de juliol, de 
delegació de competències de la persona titular del Departament 
d’Ensenyament (DOGC núm. 5930, de 28 de juliol).  
I de l’altra,  
En nom i representació de l’Ajuntament de Figueres, amb NIF P1707200J, la 
Il�lustríssima senyora Marta Felip i Torres, alcaldessa de l’ajuntament, fent ús 
de les facultats que li són reconegudes a l’article 53 del Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril.  
En ús de les seves atribucions, ambdues parts es reconeixen la capacitat 
jurídica suficient per formalitzar aquest conveni  
M A N I F E S T E N  
1. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació preveu a l’article 27 els 
programes de diversificació curricular orientats a la consecució del títol de 
graduat en educació secundària obligatòria.  
2. La Llei orgànica d’educació abans esmentada estableix, en els articles 71 i 
72, que les administracions educatives asseguraran els recursos necessaris 
perquè els alumnes que presentin necessitats educatives especials puguin 
assolir els objectius establerts amb caràcter general per a tots els alumnes i 
amb aquesta finalitat podran col�laborar amb altres administracions o entitats 
públiques o privades sense ànim de lucre, institucions o associacions. Així 
mateix, l'article 73 indica que s'entén per alumnat amb necessitats educatives 
especials aquell que requereix suport i atenció educativa específica a causa de 
discapacitats o trastorns greus de conducta.  
3. L’article 18 del Decret 187/2015, de 25 d’agost, pel qual s’estableix 
l’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria, regula 
l’atenció a la diversitat dels alumnes.  
L’article 18.3 d’aquest decret estableix que les mesures d’atenció a la diversitat 
poden ser de caràcter general, específic o extraordinari, i poden establir-se de 
forma temporal o permanent. Aquestes mesures s’apliquen en totes les 
matèries i en l’acció tutorial, i requereixen la coordinació de l’equip docent.  
4. L’article 18.6 d’aquest mateix decret estableix que les mesures 
extraordinàries són estratègies i eines de caràcter didàctic, curricular, 
psicopedagògic i organitzatiu que es duen a terme un cop han estat aplicades 
les mesures específiques i en casos molt concrets que requereixen mesures 
singularitzades. L’accés a aquestes mesures extraordinàries es fa d’acord amb 
el procediment establert pel Departament d’Ensenyament. Les Unitats 
d’Escolarització Compartida (UEC) són una de les mesures extraordinàries 
d’atenció a la diversitat.  
5. L’article 18.7 d’aquest mateix decret estableix que el Departament 
d’Ensenyament pot establir convenis amb ajuntaments, ens locals i altres 
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institucions, per a la realització d’activitats fora del centre en el marc d’aplicació 
de les mesures específiques i/o extraordinàries per als alumnes de tercer i 
quart curs, que no han de comportar vinculació laboral o professional.  
6. Les Unitats d’Escolarització Compartida (UEC) estan plantejades com a un 
recurs educatiu extern adreçat als alumnes que, tot i les estratègies d’adaptació 
curricular, presenten de forma reiterada i contínua desajustaments de conducta 
greus, absentisme injustificat o fort rebuig escolar (joves amb risc de 
marginació, amb trets d’inadaptació social, amb conductes agressives, etc.), de 
manera que impossibiliten la convivència en el centre. Aquest alumnat podrà 
seguir una part dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria en 
unitats d’escolarització compartida, on se li oferiran activitats específiques 
adaptades a les seves necessitats. L’escolarització a les UEC suposarà una 
escolarització compartida amb el centre docent en el qual l’alumne estigui 
matriculat i del qual en continuarà dependent als efectes acadèmics i 
administratius. L’escolarització a les UEC té sempre caràcter temporal i es 
podrà revisar al llarg del curs escolar.  
7. Des del curs 1997-1998, el Departament d’Ensenyament ha signat convenis 
de col�laboració amb diverses corporacions locals amb la finalitat de poder 
oferir activitats complementàries específiques, adaptades a les necessitats 
educatives específiques d’aquest alumnat, fora del centre docent on estan 
matriculats.  
8. Per al curs 2017-2018 es creu convenient continuar utilitzant les UEC com a 
recurs educatiu extern, que permeti poder donar resposta a les necessitats 
detectades en els diferents àmbits territorials.  
9. L’Ajuntament de Figueres en facultat de les prerrogatives que li són 
reconegudes contractarà mitjançant licitació pública aquest servei d’UEC, 
garantint en tot cas que l’espai i instal�lacions siguin idonis i que l’equip 
professional sigui adient per atendre als alumnes adolescents amb absentisme 
escolar i que presenten dificultats per rebre una escolaritat plenament 
normalitzada.  
Per tot això, ambdues parts es reconeixen mútua capacitat per actuar i acorden 
formalitzar aquest conveni de conformitat amb les següents  
C L À U S U L E S:  
PRIMERA.- L’objecte d’aquest conveni és establir els termes de la col�laboració 
entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament 
d’Ensenyament i l’Ajuntament de Figueres per a prestar serveis d’atenció 
educativa complementària en UEC, a l’alumnat d’educació secundària 
obligatòria que presenta problemes de comportament i conductes agressives, 
absentisme i rebuig escolar, trets d’inadaptació social i risc de marginació, 
durant el curs 2017-2018.  
Les activitats educatives complementàries que es duen a terme es realitzen 
fora del centre ordinari de tal manera que esdevenen un espai idoni per 
desenvolupar els àmbits (lingüístic i social, científic i tecnològic i pràctic) que 
configuren el programa de diversificació curricular.  
SEGONA.- El servei d’atenció educativa complementària en UEC s’adreçarà a 
l’alumnat d’entre 14 i 16 anys, i/o extraordinàriament fins a 18 anys que 
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determini el Departament d’Ensenyament dels centres públics i centres privats 
concertats, una vegada s’hagin exhaurit tots els recursos del centre docent en 
relació a l’aplicació de mesures d’atenció a la diversitat o que de forma 
inequívoca sigui convenient l’ús directe d’aquesta mesura. L’alumnat d’aquest 
recurs educatiu extern serà aquell que manifesta de forma reiterada i contínua 
els comportaments següents:  
 Conductes greus que derivin en situacions d’agressivitat o violència, 
conductes predelictives, trets d’inadaptació social i/o risc de marginació. 
Aquests comportaments han de comprometre la bona convivència en el centre; 
i/o  
 Absentisme injustificat, desvinculació de l’entorn educatiu, perfil de fracàs 
escolar i/o necessitats educatives derivades de la inadaptació al medi escolar. 
Aquests fets han d’implicar un risc desproporcionat d’abandonament escolar 
prematur.  
TERCERA.- Les activitats educatives complementàries es desenvoluparan en 
els espais i instal�lacions que siguin adients de l’entitat prestadora del servei, 
d’acord amb el projecte educatiu validat per la corporació local i el Departament 
d’Ensenyament.  
Aquest projecte ha d’explicitar el següent:  
1. Plantejament dels objectius generals del projecte en relació a l’atenció que 
s’ofereix a l’alumnat amb inadaptació al medi escolar i/o risc d’exclusió social.  
2. Programació explicitant els àmbits de treball dels programes de diversificació 
curricular que es treballaran i concreció de les competències que es treballaran 
en cada àmbit. Concreció de la metodologia de treball, les activitats 
d’aprenentatge, els criteris de seguiment i d’avaluació dels aprenentatges de 
l’alumnat.  
3. El servei prestat es fonamenta en l’orientació i seguiment personal de 
l’alumnat.  
4. La distribució horària de les activitats de l’alumnat, fent-hi constar els 
professionals que les impartiran.  
5. El Pla d’acció tutorial.  
6. Model del pla individualitzat que es farà servir per fer el seguiment del treball 
de cada alumne.  
7. Planificació de les sessions de coordinació amb el professorat del centre 
docent de secundària per tal de fer el seguiment acadèmic i l’avaluació dels 
alumnes.  
L’Ajuntament de Figueres o l’entitat prestadora del servei col�laborarà amb el 
centre docent en què l’alumne està escolaritzat en la realització d’activitats 
educatives específiques i li facilitarà tota la informació necessària per a 
l’avaluació i la consegüent orientació del procés d’aprenentatge dels alumnes, 
seguint el procediment establert a les Instruccions d'inici de curs.  
QUARTA.- L’Ajuntament de Figueres assumeix la prestació del servei per mitjà 
de la gestió de 10 places d’horari parcial, de les quals 4 suposaran una 
aportació econòmica per part del Departament d'Ensenyament i les altres 6 
seran assumides en la seva totalitat per la corporació local, d’acord amb les 
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derivacions efectuades pel Departament d’Ensenyament, en funció de les 
necessitats detectades.  
L’aportació econòmica per part del Departament d'Ensenyament serà 
l’establerta a la clàusula sisena del conveni.  
El nombre global de places per mitjà del qual la corporació local assumeix la 
prestació del servei UEC pot augmentar fins a 3 més de les estipulades al 
primer paràgraf d’aquesta clàusula, a iniciativa de les parts signants, en 
qualsevol moment de la vigència del conveni, sense que aquest fet suposi cap 
despesa addicional per al Departament d'Ensenyament.  
Les places d’horari parcial representen una atenció en, com a mínim, 2/3 de 
l’horari establert amb caràcter general a les instruccions d’inici de curs per a 
l’alumnat d’ESO.  
Els alumnes derivats pel Departament d’Ensenyament s’incorporaran o es 
donaran de baixa els dies 1 i 15 de cada mes.  
CINQUENA.- L’Ajuntament de Figueres es farà càrrec de la totalitat de les 
despeses que comporta la realització d’aquestes activitats, així com del 
seguiment de l’execució del servei prestat per l’entitat.  
L’Ajuntament de Figueres o l’entitat prestadora del servei, es farà càrrec de la 
programació, direcció i control de les activitats de l’alumnat.  
L’Ajuntament de Figueres disposarà d’una pòlissa de responsabilitat civil per 
cobrir les responsabilitats derivades del desenvolupament de la UEC.  
Si l’entitat local licita per contractació pública el servei aquesta obligació pot 
recaure en l’adjudicatari.  
Així mateix, les activitats externes dutes a terme per l’alumnat procedent de 
centres públics de titularitat de la Generalitat de Catalunya, queden cobertes 
per l’assegurança escolar, ja que han d’haver estat autoritzades pel consell 
escolar del centre. També, aquestes activitats de l’alumnat procedent de 
centres privats queden cobertes per l’assegurança escolar contractada per 
mitjà del pagament dels drets de matriculació de l’alumnat.  
Sense perjudici d’allò explicat en els punts anteriors, els possibles danys 
personals o materials causats involuntàriament a tercers per fets derivats de 
l’activitat realitzada per l’alumnat de centres de titularitat del Departament 
d'Ensenyament seran coberts per l’assegurança única de la Generalitat de 
Catalunya, contractada pel Departament de Vicepresidència i d’Economia i 
d’Hisenda.  
Així mateix, els possibles danys personals o materials causats involuntàriament 
a tercers per fets derivats de l’activitat realitzada per l’alumnat de centres de 
titularitat privada seran coberts per l’assegurança que haurà de tenir 
contractada la institució titular del centre.  
SISENA.- El Departament d’Ensenyament aportarà a l’Ajuntament de Figueres 
la quantitat màxima per alumne i mes de:  
400,00 € (places d’horari parcial)  
En el cas dels alumnes que comencin les activitats el dia 15 del mes, el 
Departament d’Ensenyament farà efectiva la meitat de la quantitat mensual 
establerta per plaça ocupada.  
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El lliurament de les quantitats corresponents es farà mensualment d’acord amb 
la resolució d’autorització d’escolarització compartida del director dels Serveis 
Territorials, i en funció de les places realment ocupades, previ certificat de la 
corporació on s’acrediti el nombre d’alumnes que han estat derivats pel 
Departament d’Ensenyament.  
En cas d’absentisme per part d’algun alumne, la corporació ho posarà en 
coneixement dels Serveis Territorials d’Ensenyament corresponents.  
L’import màxim que aportarà el Departament d’Ensenyament per al període 
setembre-desembre de 2017 serà de 5.600,00 euros, amb càrrec a la posició 
pressupostària D/226002800/4240/0000 del centre gestor EN07 del pressupost 
per al 2017, i per al període gener-juny de 2018 la quantitat màxima a aportar 
serà de 9.600,00 euros, que aniran amb càrrec a la posició pressupostària 
equivalent del pressupost del 2018.  
SETENA.- La Inspecció d’Educació revisarà el desenvolupament pedagògic de 
les activitats objecte d’aquest conveni, la seva adequació als objectius 
educatius de l’etapa d’educació secundària obligatòria i la correcta adaptació o 
modificació curricular individual. Així mateix, vetllarà perquè el procediment i les 
condicions d’adscripció d’alumnat a les Unitats d’Escolarització Compartida 
(UEC) es facin d’acord amb les instruccions establertes pel Departament 
d’Ensenyament.  
S’establirà un mecanisme de seguiment, interpretació, vigilància i control del 
conveni i pel seu acompliment, així com dels plans d’actuació i activitats que 
se’n deriven, a partir d’un treball cooperatiu i col�laboratiu portat a terme per 
representants de cadascuna de les parts signants de forma paritària. En el si 
d’aquest treball es coneixeran dels possibles casos d’incompliment de les 
obligacions i compromisos assumits per cadascuna de les parts i s’establiran 
les conseqüències aplicables en cas d’incompliment.  
VUITENA.- Aquest conveni serà vigent des del moment de la seva signatura, i 
amb efectes des del 15 de setembre de 2017, i fins el 30 de juny de 2018.  
NOVENA.- Els convenis s’extingeixen pel compliment de les actuacions que en 
constitueixen l’objecte o perquè s’ha incorregut en causa de resolució.  
Són causes de resolució:  
a) El transcurs del termini de vigència del conveni sense que se n’hagi acordat 
la pròrroga.  
b) L’acord unànime de tots els signants.  
c) L’incompliment de les obligacions i els compromisos assumits per part 
d’algun dels signants.  
En aquest cas, qualsevol de les parts pot notificar a la part incomplidora un 
requeriment perquè compleixi en un termini determinat les obligacions o els 
compromisos que es consideren incomplerts. Aquest requeriment s’ha de 
comunicar al responsable del mecanisme de seguiment, vigilància i control de 
l’execució del conveni i a les altres parts signants.  
Si, un cop transcorregut el termini indicat en el requeriment, l’incompliment 
persisteix, la part que el va adreçar ha de notificar a les parts signants la 
concurrència de la causa de resolució i el conveni s’entén resolt. La resolució 
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del conveni per aquesta causa pot comportar la indemnització dels perjudicis 
causats si així s’ha previst.  
d) Per decisió judicial declaratòria de la nul�litat del conveni.  
 
e) Per qualsevol altra causa diferent de les anteriors prevista en el conveni o en 
altres lleis. 
DESENA.- L’entitat privada adjudicatària es compromet a complir la normativa 
vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, concretament el 
què preveu la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de 
dades de caràcter personal, i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, 
pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de l’esmentada Llei 
orgànica.  
Així mateix, es compromet a que el seu personal, sigui propi o extern, complirà 
la normativa vigent en matèria de protecció del menor, i concretament el 
requisit que determina l’apartat 5 de l’article 13 de la Llei orgànica 1/1996, de 
15 de gener de protecció jurídica del menor, de modificació parcial del codi civil 
i de la Llei d’enjudiciament civil. En aquest sentit, totes les persones que per la 
seva feina tinguin contacte habitual amb menors hauran de disposar dels 
certificats legalment establerts per acreditar que no han estat condemnats per 
sentència ferma per cap delicte contra la llibertat i indemnitat sexual o tràfic 
d’éssers humans.  
ONZENA.- Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, la 
modificació, la resolució i els efectes d’aquest conveni, que no puguin ser 
resoltes de mutu acord entre les parts en el sí del mecanisme de seguiment 
que es crea a la clàusula setena, seran resoltes per la consellera 
d’Ensenyament. Contra els seus actes, que posen fi a la via administrativa, 
podrà interposar-se recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos 
a comptar de l'endemà de la seva notificació, de conformitat amb el que 
disposa l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa.  
En prova de conformitat signen les parts, per duplicat exemplar i a un sol 
efecte, en el lloc i data indicats a l’encapçalament d’aquest document.  
LA DIRECTORA GENERAL D’EDUCACIÓ  L’ALCALDESSA DE FIGUERES  
SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA I BATXILLERAT  
Rosa Maria Artigal i Valls      Marta Felip i Torres”" 
 
---- Aportacions i subvencions. S'aprova la quarta addenda econòmica pel curs 
2017-2018 al conveni de col�laboració amb l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya mitjançant el Departament d’Ensenyament per al Pla Educatiu 
d’Entorn. Després de llegir-lo i debatre'l s'ACORDA, per unanimitat dels 
membres presents amb dret a vot, d'aprovar el dictamen següent: 
 "En data 11 d’agost de 2015 el Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Figueres van subscriure un conveni 
de col�laboració pel Pla Educatiu d’Entorn pels cursos escolars 2015-2016 a 
2018-2019. L’objecte del conveni per al Pla Educatiu d’Entorn entre 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament 
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d’Ensenyament i l’Ajuntament de Figueres pels cursos 2015-2016 a 2018-2019 
és la col�laboració entre les dues administracions per tal de fomentar la llengua 
catalana, de millorar l’èxit educatiu per a tot l’alumnat en totes les dimensions i 
també afavorir la convivència, la cohesió social i la creació i/o el manteniment 
d’una xarxa educativa que doni resposta global, integrada i més eficaç als 
reptes educatius. En la seva clàusula dotzena especifica que si el departament 
hi aporta en algun moment recursos econòmics aquests es concretaran en una 
addenda.  
Per registre general d’entrada número 20688 de 6 de setembre de 2017 el 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya fa arribar a 
l’Ajuntament de Figueres l’addenda econòmica del conveni pel curs 2017-2018. 
Concretament l’objecte d’aquesta quarta addenda és l’aportació per part del 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 23.660 euros en concepte de 
subvenció per al curs 2017-2018 i que es distribueixen de la següent manera: 
el 35% de la quantitat total (6.370 euros) corresponent al 2017 i el 65% restant 
(11.830 euros) corresponent al 2018. 
L’Ajuntament de Figueres s’obliga a fer una aportació mínima de 5.460 euros 
en el marc de les activitats corresponents al Pla Educatiu d’Entorn. 
Pel que fa a la justificació de la subvenció, la clàusula tercera de l’addenda 
estableix que el Departament d’Ensenyament farà efectiu l’import corresponent 
al 35% de la quantitat total a mode de bestreta i el pagament del 65% restant 
es tramitarà una vegada es liquidi l’import total i prèvia presentació d’un 
certificat del secretari/interventor de la corporació amb el vist-i-plau de l’alcalde 
conforme les despeses certificades s’adeqüen al pressupost inclòs en el pla 
d’actuació. En aquest certificat s’ha de fer constar la relació de despeses 
efectuades i ha d’incloure també les de l’Ajuntament per un import de 5.460 
euros, amb indicació de quines d’aquestes despeses han estata reconegudes i 
quines disposades. En aquesta relació també cal fer constar les aplicacions 
pressupostàries amb càrrec a les quals s’ha fet la despesa, el creditor, l’import i 
la data de pagament, o el motiu pel qual no s’ha pogut reconèixer la despesa, si 
escau. El certificat s’ha de presentar com a molt tard el 15 d’octubre de 2018.  
La vigència de l’adenda proposada es preveu des del moment de la signatura 
amb efectes durant el curs 2017-2018, i fins al 31 de desembre de 2018. 
En l’expedient consta informe favorable de la Cap de Secció del Servei 
d’Educació i de la Tècnic d’Administració General. 
La quarta addenda econòmica pel curs 2017-2018 al conveni de col�laboració 
entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament 
d’Ensenyament i l’Ajuntament de Figueres per al Pla Educatiu d’Entorn té 
naturalesa de conveni interadministratiu, tal com els descriu l’article 312 del 
Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats públiques, aprovat pel 
Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS). 
D’acord amb l’article 303 del ROAS, per conveni pot establir-se una relació de 
cooperació consensuada entre ens locals i altres administracions públiques per 
al desenvolupament de les competències legalment atribuïdes, en la satisfacció 
dels quals tinguin un interès comú. El conveni s’ajusta, pel que fa a objecte, 
contingut i elements al que disposen els articles 307 i 308 del ROAS. 
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La Junta de Govern Local és l’òrgan competent, per delegació del ple, per a 
l’aprovació dels convenis interadministratius, tret dels que tinguin per objecte la 
transferència de funcions o d’activitats a altres administracions públiques, 
d’acord amb l’acord de ple de data 3 de febrer de 2012. 
 
En base als antecedents exposats, la Comissió Informativa General proposa a 
la Junta de Govern Local que, per delegació del Ple, adopti els acords 
següents: 
1r.- Aprovar la quarta addenda econòmica pel curs 2017-2018 al conveni de 
col�laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el 
Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Figueres per al Pla Educatiu 
d’Entorn, segons el text que s’adjunta a aquest acord 
2n.- Notificar el present acord als interessats.  
3r.-Autoritzar a l’Alcaldia Presidència perquè realitzi tants actes i gestions com 
calguin per a l’execució de l'acord anterior. 
ANNEX 
“QUARTA ADDENDA AL CONVENI DE COL�LABORACIÓ ENTRE 
L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA MITJANÇANT EL 
DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT I L’AJUNTAMENT DE FIGUERES PER 
AL PLA EDUCATIU D'ENTORN DEL CURS 2017-2018 
Barcelona, 
REUNITS: 
PEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA 
El senyor Martí Barberà i Montserrat, director general d'Atenció a la Família i 
Comunitat Educativa del Departament d'Ensenyament, nomenat pel Decret 
131/2017, d’1 d’agost, i actuant en l’exercici de les facultats delegades per 
Resolució ENS/1839/2011, de 20 de juliol, de delegació de competències de la 
persona titular del Departament d'Ensenyament (DOGC núm. 5930, de 
28.7.2011) en diversos òrgans del Departament. 
PER L’AJUNTAMENT DE FIGUERES 
La Il�lustríssima Senyora Marta Felip Torres, alcaldessa de Figueres, amb NIF 
P1707200J, nomenada en virtut de la sessió del Ple de l’Ajuntament de 
Figueres de 13 de juny de 2015. 
EXPOSEN: 
Que amb data 11 d'agost de 2015 el Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Figueres van subscriure un conveni 
de col�laboració en matèria de llengua, interculturalitat i cohesió social, 
mitjançant el Pla educatiu d'entorn. 
Que el desenvolupament del Projecte del Pla educatiu d'entorn genera unes 
despeses, que cal atendre. 
Que la clàusula dotzena del conveni esmentat preveu que els recursos 
econòmics que es destinaran al projecte es concretaran mitjançant una 
addenda al conveni. 
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Per tot això, ambdues parts, reconeixent-se mútua capacitat per actuar, 
consideren convenient formalitzar la present addenda de conformitat amb les 
següents 
CLÀUSULES: 
PRIMERA.- L’objecte d’aquesta addenda és concretar en 23.660,00 euros 
l’import de les despeses destinades al desenvolupament de les actuacions 
adreçades a donar suport al Pla educatiu d'entorn, per al curs acadèmic 2017-
2018. 
SEGONA.- El Departament d’Ensenyament hi col�laborarà aportant la quantitat 
total de 18.200,00 euros amb l’objectiu de donar suport a actuacions que 
fomentin l’èxit escolar i la participació de les famílies. 
Aquest import es distribueix en les següents anualitats: 
2017: 35% de la quantitat total: 6.370,00 euros 
2018: 65% de la quantitat total: 11.830,00 euros 
La quantitat corresponent a l’any 2017 es farà efectiva a càrrec de la posició 
pressupostària D/460000100/4240/0000 del centre gestor EN07 del pressupost 
de la Generalitat per a l’any 2017. La quantitat corresponent al 2018 es farà 
efectiva a càrrec de la posició pressupostària pertinent de l'any 2018. 
L’Ajuntament de Figueres farà una aportació mínima de 5.460,00 euros. 
TERCERA.- El Departament d’Ensenyament farà efectiu a l’Ajuntament de 
Figueres l’import total de 18.200,00 euros distribuït de la manera següent: 
En concepte de bestreta, es tramitarà el 35% de la quantitat total en el moment 
de la signatura d’aquesta addenda i la quantitat restant (65% de la quantitat 
total) es tramitarà un cop es liquidi correctament l’import total, i prèvia 
presentació del certificat del secretariinterventor de la corporació, amb el 
vistiplau de l’alcalde, conforme les despeses certificades s’adeqüen al 
pressupost inclòs en el pla d’actuació. En aquest certificat, s’ha de fer constar 
la relació de despeses efectuades i ha d’incloure també les de l’Ajuntament 
per un import de 5.460,00 euros, amb indicació de quines d’aquestes despeses 
han estat reconegudes i quines disposades. En aquesta relació també cal fer 
constar les aplicacions pressupostàries amb càrrec a les quals s’ha fet la 
despesa, el creditor, l’import i la data de pagament, o el motiu pel qual no s’ha 
pogut reconèixer la despesa, si escau. Aquest certificat s’ha de presentar no 
més tard del 15 d’octubre de 2018. 
A més a més, la liquidació haurà d’anar acompanyada del certificat de l’acta 
d’aprovació de la memòria per part de la Comissió Representativa-Institucional, 
prevista a la clàusula vuitena del conveni de col�laboració. 
L’Administració de la Generalitat i els ens que conformen el seu sector públic 
poden portar a terme actuacions de control i requerir informació al destinatari o 
destinatària final del fons, d’acord amb el que preveu l’article 90 bis del Text 
refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 3/2002, de 24 de desembre. 
La corporació local està obligada a destinar els fons rebuts a les activitats 
objecte d’aquesta addenda i a justificar l’aplicació d’aquests fons d’acord amb 
els conceptes establerts a la clàusula segona. 
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Així mateix, la corporació estarà obligada a facilitar tota la informació que li 
sigui requerida pels òrgans de control de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya i la Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents. 
QUARTA.- Aquesta addenda serà vigent des de la data de la seva signatura, 
amb efectes des de l’inici del curs escolar 2017-2018, i fins al 31 de desembre 
de 2018. 
CINQUENA.- Aquesta addenda està sotmesa als requisits establerts en el 
capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat 
pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre. 
Perquè així consti, s’estén el present document en exemplar duplicat a un sol 
efecte i, en prova de conformitat, el signen les parts indicades en el lloc i data 
ut supra. 
 
DIRECTOR GENERAL D’ATENCIÓ A 
LA FAMÍLIA I COMUNITAT EDUCATIVA 
 

 L’ALCALDE/ESSA DE FIGUERES. 

 
MARTÍ BARBERÀ I MONTSERRAT  
 

  
MARTA FELIP I TORRES”" 
 

 
---- A continuació, essent les catorze hores i quaranta-quatre minuts, torna a fer 
ús de la paraula la Presidència que diu que a partir d'aquest moment la sessió 
de la Junta de Govern Local torna a tenir el caràcter de no pública, ja que no hi 
ha més expedients que es refereixin a matèries delegades pel Ple de 
l'Ajuntament en la Junta de Govern Local i que, en conseqüència, el públic 
present ha d'abandonar la sala de sessions.   
 
----6. 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 quaranta-cinc minuts, de la qual cosa dono fe. 
 
 
 


