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

Núm.45

Acta de la sessió ordinària del dia 18 de desembre de 2017
---- A la Casa de la Vila de la ciutat de Figueres, el dia 18 de desembre de
2017, sota la Presidència de l’alcaldessa Marta Felip Torres, es reuneixen els
membres de la Junta de Govern Local: Francesc Cruanyes Zafra, Jordi
Masquef Creus, Dolors Pujol Matas i Joaquim Felip Gayolà amb l’assistència
de la secretària accidental, Laia Oliver Pastoret, i de la interventora, Anna Maria
Macià Bové, per tal de dur a terme la sessió ordinària en primera convocatòria.
A les catorze hores i vint minuts, la Presidència declara oberta la sessió.
----1. S'aprova sense rectificacions l'acta de la sessió anterior, ordinària del dia
11 de desembre de 2017, repartida amb la convocatòria.
----2. Obres-llicències. Es declara caducada la llicència municipal d’obres
concedida a l’entitat Fuliol SL per les obres de construcció d’un edifici
plurifamiliar entre mitgeres de 4 habitatges, 1 local i aparcament al carrer Tapis,
39. 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 de data 12 de novembre de 2007, va concedir
llicència a l'entitat Fuliol SL, representada per la senyora Maria Esperanza
Monturus, per a la construcció d'un edifici plurifamiliar entre mitgeres de 4
habitatges, 1 local i aparcament al carrer Tapis 39, de Figueres; Es va notificar
a l'interessat en data 27 de novembre de 2007.
En data 13 de gener de 2017 l'aparellador municipal, emet informe segons el
qual la llicència, número expedient 159/07 ha esgotat el termini màxim per a
l'execució de les obres per a les quals s'havia atorgat la llicència;
En base a l'anterior, en data 18 d'octubre de 2017 l'Alcaldia-Presidència resol
incoar expedient per tal de declarar caducada la llicència concedida i es dona
audiència a l'entitat Fuliol SL, representada per la senyora Maria Esperanza
Monturus, perquè en el termini de 15 dies al.legui i presenti els documents i les
justificacions que estimi pertinents en defensa dels seus drets;
Vist que no s'ha formulat cap al.legació en contra en relació amb la incoació de
l'expedient per declarar caducada la llicència concedida abans esmentada;
Atès el que disposa l'article 189, del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel
qual s'aprova el Text Refòs de la llei d'urbanisme, 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 i l'article 95 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, l'alcaldessa presidenta
proposa a la Junta de Govern Local que, per delegació de l'AlcaldiaPresidència, acordi:
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Primer.- Declarar caducada la llicència concedida a l'entitat Fuliol SL,
representada per la senyora Maria Esperanza Monturus, per acord de la
Comissió de Govern de data 12 de novembre de 2007, per les obres de
construcció d'un edifici plurifamiliar entre mitgeres de 4 habitatges, 1 local i
aparcament al carrer Tapis 39, de Figueres.
Segon.- Arxivar l'expedient sense cap més tràmit.
Tercer.- Advertir a l'interessat que les obres no es podran iniciar si no es
demana i s'obté una nova llicència d'obres ajustada a l'ordenació urbanística en
vigor, llevat dels casos en què s'hagués acordat la suspensió de l'atorgament.
Quart.- Facultar l'alcaldessa-presidenta perquè realitzi tants actes i gestions
com calguin per a l'execució dels acords anteriors.”
---3. Obres-llicències. Es declara caducada la llicència municipal d’obres
concedida a l’entitat Promocions El Serrat de Portugal SL per les obres de
construcció d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres de 10 habitatges amb
aparcament a la Ronda Jacint Verdaguer, 10 (ara Avinguda Salvador Dalí,
124). 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 de data 12 de juny de 2006, va concedir
llicència a l'entitat Promocions El Serrat de Portugal SL, representada pel
senyor Joan Coll Turias, per a la construcció d'un edifici plurifamiliar entre
mitgeres de 10 habitatges amb aparcament a la Ronda Jacint Verdaguer 10
(ara Avinguda Salvador Dalí 124), expedient llicència número 073/06; Es va
notificar a l'interessat en data 13 de novembre de 2006.
En data 24 de desembre de 2007, la Junta de Govern Local va concedir
llicència d'obra major a l'entitat Promocions el Serrat de Portugal SL,
representada pel senyor Joan Coll Turias, per modificació de distribució de la
planta cinquena (eliminació d'un dormitori) i de la planta quarta (per crear dues
noves vivendes on se'n projectava una) a l'Avinguda Salvador Dalí 124
(expedient llicència número 173/07). En data 4 de febrer de 2008 es va notificar
a l'interessat.
En data 9 de gener de 2017, els tècnics municipals emeten informe segons el
qual la llicència, número expedient 073/08, ha esgotat el termini màxim per a
l'execució de les obres per a les quals s'havia atorgat la llicència;
En base a l'anterior, en data 18 d'octubre de 2017, l'Alcaldia-Presidència resol
incoar expedient per tal de declarar caducada la llicència concedida i es dona
audiència a l'entitat Banco de Bilbao Vizcaia Argentaria SA, actual propietari de
la finca, perquè en el termini de 15 dies al.legui i presenti els documents i les
justificacions que estimi pertinents en defensa dels seus drets;
Vist que no s'ha formulat cap al.legació en contra en relació amb la incoació de
l'expedient per declarar caducada la llicència concedida abans esmentada;
Atès el que disposa l'article 189, del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel
qual s'aprova el Text Refòs de la llei d'urbanisme, 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 i l'article 95 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
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administratiu comú de les administracions públiques, l'alcaldessa presidenta
proposa a la Junta de Govern Local que, per delegació de l'AlcaldiaPresidència, acordi:
Primer.- Declarar caducada la llicència concedida a l'entitat Promocions El
Serrat de Portugal SL, representada pel senyor Joan Coll Turias, per acord de
la Junta de Govern Local de data 12 de juny de 2006, per les obres de
construcció d'un edifici plurifamiliar entre mitgeres de 10 habitatges amb
aparcament a la Ronda Jacint Verdaguer 10 (ara Avinguda Salvador Dalí 124
(expedient llicència número 073/06) i per modificació de distribució de la planta
cinquena (eliminació d'un dormitori) i de la planta quarta (per crear dues noves
vivendes on se'n projectava una) a l'Avinguda Salvador Dalí 124 (expedient
llicència número 173/07) de Figueres.
Segon.- Arxivar l'expedient sense cap més tràmit.
Tercer.- Advertir a l'entitat Banco de Bilbao Vizcaia Argentaria SA, actual
propietari de la finca, que les obres no es podran iniciar si no es demana i
s'obté una nova llicència d'obres ajustada a l'ordenació urbanística en vigor,
llevat dels casos en què s'hagués acordat la suspensió de l'atorgament.
Quart.- Facultar l'alcaldessa-presidenta perquè realitzi tants actes i gestions
com calguin per a l'execució dels acords anteriors.”
----4. Obres-llicències. Es concedeix una llicència municipal d’obres a l'entitat
Open Suite SL per a enderrocar l'altell del local comercial de l'edifici situat a la
Rambla, 32. 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 19 d'octubre de 2017 i registre d’entrada número E2017023908,
l'entitat Open Suite SL, representada pel senyor Narcís Cullell Caussà,
sol.licita llicència municipal d'obres per enderrocar l'altell del local comercial
situat a l'edifici de la Rambla 32, de Figueres;
En data 4 de desembre de 2017, l’arquitecte municipal emet l’informe següent:
"Planejament vigent.
Text refòs de les Normes urbanístiques del Pla General de Figueres. Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya de 17 de Juny de 2005. Text refós del Pla
Especial de Protecció del Centre Històric. Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya de 29 de maig de 2007.
Tipus de Sòl: Urbà.
Zonificació: Zona 1h2. Edificació per definició volumètrica i per alineació de vial.
Zona perimetral del Centre històric.
Nivell de protecció: 3 Ambiental / Categoria d’Intervenció: Rehabilitació RH.
Model IIa
Segons l’article 23 del Pla Especial de protecció, la intervenció sobre aquests
edificis podrà consistir en: - Consolidació de l'estructura de l'edifici, amb
possibilitat de reformes de la mateixa. - Restitució i establiment dels valors
arquitectònics de l'edifici, en especial de la façana, reparant o reconstruint els
elements originals, eliminant les parts i els elements impropis.- Renovació de
les parts irrecuperables i de les que es demostri que no tenen cap interès ni
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valor arquitectònic. - Ampliació de volum, si així s'estableix en els Plànols
Normatius, seguint les determinacions fixades normativament.
Segons l’article 72 del Pla Especial de protecció les intervencions obligades
sobre l’edificació es vinculen al tipus d’obra a executar: En Obres Majors, és
obligatori eliminar, substituir o reformar, les Parts i/o Elements Impropis que es
trobin afectats per una determinada obra, per adequar-los al previst en aquest
Pla. La realització d'Obres Majors d'una considerable importància econòmica,
en qualsevol planta, comportarà l'eliminació, substitució o reforma de les Parts
i/o Elements Impropis de la façana de la planta on es realitzin les obres, a fi
d'adequar-les al previst en aquest Pla.
En els plànols d’alçats normatius s’identifiquen en la façana de la planta baixa
diversos elements impropis a suprimir i reformar: rètols, aplacats,...
Antecedents.
Es proposa l’enderroc d’un altell de local comercial de 195 m2 que es
correspon amb un volum de 58,50 m3
El 21 de novembre de 2017 l’enginyer tècnic municipal va emetre informe previ
en el sentit que calia aportar annexes de projecte justificant el compliment del
Codi Tècnic de l’edificació apartats DB-SI, Seguretat contra incendis, i DB-SUA
accessibilitat.
El 28 de novembre els redactors han aportat documentació complementària.
El 4 de desembre l’enginyer tècnic municipal ha emès nou informe previ sobre
la documentació complementària on considera que: “No hi ha inconvenient per
continuar la tramitació de l’expedient del permís d’obres amb els següents
condicionats: Les portes de sortida del local atès que l’ocupació calculada es
de 143 persones han d’obrir en el sentit de l’evacuació cap a l’exterior. La porta
d’accés principal per la placeta baixa de la Rambla ha de disposar d’espai de
maniobra de 1,2 metres de diàmetre a peu pla davant i darrera la porta. Tots
els espais del local han de ser accessibles.”
Característiques urbanístiques del projecte.
1. La finca té la consideració de solar i no està inclosa en cap unitat d'actuació
urbanística.
2. El projecte d’obres d’enderroc d’altell en local comercial s’ajusta al que
disposa la normativa urbanística vigent.
3. El cost real i efectiu de les obres s’estima inicialment en el projecte en
6.623,37 euros amb aplicació de preus a partides i capítols.
4. La fiança a dipositar per a la gestió dels residus de construcció i runes
s’estima en el projecte en 150 euros.
5. La fiança a dipositar per a garantir la reposició de l’espai públic perimetral
que pugui resultar afectat per l’execució de les obres es calcula en 1.530 euros
segons el detall: (17 x 3) x 30 euros / m2
Condicions de l’execució
1. D’acord amb l’Ordenança de Civisme 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,
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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.
2. 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
bastides, tanca d’obra o contenidors per a la recollida de les runes, per als
quals en qualsevol cas s'haurà de demanar el puntual permís d'ocupació de la
via pública.
3. D’acord amb l’article 72 del Pla Especial de Protecció aquestes obres majors
comporten l’obligació d’eliminar, substituir o reformar, les parts i elements
impropis de la planta baixa (rètols, elements sortints i aplacats sobreposats) per
adequar-los al previst en el Pla i als valors arquitectònics de la façana original
de l’edifici.
4. D’acord amb els informes de l’enginyer tècnic municipal en finalitzar els
treballs caldrà acreditar per part de la Direcció d’obra i la promotora: que s’ha
donat compliment a totes les previsions sobre seguretat contra incendis que
consten en l’annex de projecte aportat, que les portes de sortida del local obrin
en el sentit de l’evacuació cap a l’exterior, que la porta d’accés principal per la
placeta baixa de la Rambla disposi d’espai de maniobra a peu pla davant i
darrera la porta, i que tots els espais del local resultin accessibles.
5. 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 utilitzin
els habitatges o desenvolupin les activitats existents en l’immoble.
Conclusions.
Es proposa concedir la llicència d'obra major sollicitada, en els termes en que
se sollicita i amb les condicions particulars exposades i les generals annexes.
I perquè consti als efectes oportuns signo aquest informe, redactat segons el
meus coneixements que sotmeto a raonament tècnicament més ben
fonamentat i als informes jurídics."
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 Open Suite SL,
representada pel senyor Narcís Cullell Caussà, per a enderrocar l'altell del local
comercial de l'edifici situat a la Rambla 32, de Figueres, d'acord amb les
condicions generals que s'adjunten en el full annex i amb les particulars
següents:
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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
bastides, tanca d’obra o contenidors per a la recollida de les runes, per als
quals en qualsevol cas s'haurà de demanar el puntual permís d'ocupació de la
via pública.
c) D’acord amb l’article 72 del Pla Especial de Protecció aquestes obres majors
comporten l’obligació d’eliminar, substituir o reformar, les parts i elements
impropis de la planta baixa (rètols, elements sortints i aplacats sobreposats) per
adequar-los al previst en el Pla i als valors arquitectònics de la façana original
de l’edifici.
d) D’acord amb els informes de l’enginyer tècnic municipal en finalitzar els
treballs caldrà acreditar per part de la Direcció d’obra i la promotora: que s’ha
donat compliment a totes les previsions sobre seguretat contra incendis que
consten en l’annex de projecte aportat, que les portes de sortida del local obrin
en el sentit de l’evacuació cap a l’exterior, que la porta d’accés principal per la
placeta baixa de la Rambla disposi d’espai de maniobra a peu pla davant i
darrera la porta, i que tots els espais del local resultin accessibles.
e) 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 utilitzin
els habitatges o desenvolupin les activitats existents en l’immoble.
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 Open Suite SL, representada pel senyor Narcís
Cullell Caussà, que pel concepte impost sobre construccions, installacions 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, installació i/o obra
per import 6.623,37€. 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.”
----5. Obres-llicències. Es concedeix una llicència municipal d’obres a l’entitat
Mercadona SA per a enderrocar l’immoble situat al carrer Méndez Núñez, 15.
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 12 de setembre de 2017 i registre d’entrada número
E2017021071, l'entitat Mercadona SA, representada per la senyora Yolanda
Escribano Múñoz, sol.licita llicència municipal d'obres per enderrocar un edifici
al carrer Méndez Núñez 15, de Figueres;
En data 9 d'octubre de 2017, l’arquitecte municipal emet l’informe següent:
"Característiques urbanístiques.
Planejament general: 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.
Tipus de Sòl. Urbà. Zona d’ordenació per aliniació de vial. Clau a.14
Condicionants urbanístics. No hi ha objeccions en la normativa urbanística.
Característiques del projecte.
1. Geometria
Superfície finca: 114 m2
Superfície a enderrocar: 151,60 m2 ( 75,80 + 75,80)
Volum a enderrocar: 568,50 m3
2. Pressupost estimat:
El cost real i efectiu de l’enderroc, el projectista el justifica en 15.404,26 euros
amb aplicació de preus unitaris sobre estat d’amidaments.
3. Fiances a constituir.
La fiança a dipositar per a la gestió dels residus de construcció i runes es
calcula en 150 euros segons la fitxa del projectista.
La fiança a dipositar per garantir la reposició de l’espai públic perimetral que
pugui resultar afectat per l’execució dels treballs es calcula d’acord amb
l’ordenança en 682,50 euros segons el detall 30 €/m2 x 6,50 m x 3,50m.
Condicions de l’execució.
1. Prèviament a l’inici de les obres d’enderroc caldrà desafectar completament
el front de l’immoble de les xarxes de serveis que hi incideixen, amb les
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conversions i els soterraments necessaris, respectant les condicions tècniques
d’execució de les respectives companyies, i sense que en cap cas es pugui
implantar cap peu-dret que redueixi l’espai lliure públic ni en disminueixi la
seguretat d’utilització.
2. Prèviament a l’inici de les obres, a càrrec del promotor, es senyalitzaran i
protegiran adequadament els recorreguts alternatius dels vianants interceptats
temporalment per la tanca d’obra mitjançant les mesures que indiqui la Guàrdia
Urbana.
3. Durant els treballs s’hauran de prendre totes les mesures necessàries per
evitar la caiguda de runa a la via pública i als patis adjacents, tot disposant les
proteccions oportunes per tal que no es produeixin danys a persones o
vehicles. Les tanques quedaran degudament illuminades a la nit. En el cas que
s'hagi d'installar 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 Guàrdia Urbana.
4. Durant els treballs s’hauran de prendre totes les mesures necessàries per a
garantir la total impermeabilització i acabat digne de les mitgeres de les finques
veïnes que hagin de quedar a la vista i per a la recollida i conducció de les
aigües pluvials de la finca fins a la xarxa corresponent sense que es puguin
produir embassaments insalubres ni que afectin per filtracions els immobles
adjacents.
5. A l’acabament dels treballs d’enderroc, s’efectuarà la desratització de la finca
i una neteja general de deixalles i espècies vegetals, que es repetirà com a
mínim una vegada a l'any per evitar el risc d'incendi.
6. El solar haurà de quedar tancat d’acord amb les ordenances amb una paret
d’obra fins a una alçada mínima de 2 metres amb acabat arrebossat, i porta
d’accés per al manteniment periòdic.
7. Abans del retorn de la fiança imposada per garantir la reposició de l’espai
públic es restauraran la vorera frontal i les superfícies de calçada afectades per
rases i la maquinària dels treballs.
Conclusions.
Es proposa concedir la llicència d'enderroc sollicitada, en els termes en que se
sollicita, 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 Mercadona SA,
representada per la senyora Yolanda Escribano Muñoz, per a enderrocar
l’immoble situat al carrer Méndez Núñez 15, de Figueres, d'acord amb les
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condicions generals que s'adjunten en el full annex i amb les particulars
següents:
a) Prèviament a l’inici de les obres d’enderroc caldrà desafectar completament
el front de l’immoble de les xarxes de serveis que hi incideixen, amb les
conversions i els soterraments necessaris, respectant les condicions tècniques
d’execució de les respectives companyies, i sense que en cap cas es pugui
implantar cap peu-dret que redueixi l’espai lliure públic ni en disminueixi la
seguretat d’utilització.
b) Prèviament a l’inici de les obres, a càrrec del promotor, es senyalitzaran i
protegiran adequadament els recorreguts alternatius dels vianants interceptats
temporalment per la tanca d’obra mitjançant les mesures que indiqui la Guàrdia
Urbana.
c) Durant els treballs s’hauran de prendre totes les mesures necessàries per
evitar la caiguda de runa a la via pública i als patis adjacents, tot disposant les
proteccions oportunes per tal que no es produeixin danys a persones o
vehicles. Les tanques quedaran degudament illuminades a la nit. En el cas que
s'hagi d'installar 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 Guàrdia Urbana.
d) Durant els treballs s’hauran de prendre totes les mesures necessàries per a
garantir la total impermeabilització i acabat digne de les mitgeres de les finques
veïnes que hagin de quedar a la vista i per a la recollida i conducció de les
aigües pluvials de la finca fins a la xarxa corresponent sense que es puguin
produir embassaments insalubres ni que afectin per filtracions els immobles
adjacents.
e) A l’acabament dels treballs d’enderroc, s’efectuarà la desratització de la finca
i una neteja general de deixalles i espècies vegetals, que es repetirà com a
mínim una vegada a l'any per evitar el risc d'incendi.
f) El solar haurà de quedar tancat d’acord amb les ordenances amb una paret
d’obra fins a una alçada mínima de 2 metres amb acabat arrebossat, i porta
d’accés per al manteniment periòdic.
g) Abans del retorn de la fiança imposada per garantir la reposició de l’espai
públic es restauraran la vorera frontal i les superfícies de calçada afectades per
rases i la maquinària dels treballs.
h) A càrrec del promotor, previ a l’inici de les obres, es senyalitzaran i
protegiran adequadament els recorreguts alternatius dels vianants interceptats
per la tanca d’obra mitjançant les mesures que indiqui la policia local (voreres
complementàries annexes, túnels protegits, formació de guals adaptats en
vorera, pintat de passos i bandes de retenció en calçada, miralls auxiliars...).En
el cas que s'hagi d'installar 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 Guàrdia Urbana.
i) Els treballs de desafectació de serveis aeris es faràn saber anticipadament a
la companyia de serveis FISERSA, per tal que doni les instruccions oportunes i
d’acord amb la qual i en coordinació amb les altres companyies, elèctrica i
telefònica, es resoldran soterradament de manera definitiva els travessaments
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de manera que no sigui necessari implantar suports provisionals que hipotequin
l’ús lliure de la via pública. j) L’enderroc s’efectuarà prenent les precaucions
necessàries per evitar la caiguda de runa a la via pública. Si cal, es collocaran
tanques i proteccions oportunes per tal que no es produeixin danys a vianants o
vehicles.
k) Una vegada finalitzats els treballs de demolició, s'hauran d'adoptar les
mesures necessàries per a la recollida i conducció de les aigües pluvials fins a
la xarxa corresponent d'aigües pluvials, s’efectuarà la desratització de la finca
per evitar la fuga de rosegadors i es tancarà el solar segons l’ordenança
reguladora amb tanca d’obra rebossada i pintada.
l) S'haurà de realitzar una neteja general del solar de runes, deixalles i
espècies vegetals, que s'haurà de repetir al menys una vegada a l'any per
evitar el risc d'incendi.
ll) S’hauran de prendre totes les mesures necessàries per a garantir la total
impermeabilització de les mitgeres de les finques veïnes.
m) Quant als serveis municipals s’haurà de tenir en compte:
Xarxa d’aigua potable:
-Previ a l'enderroc cal desconnectar de la façana l'escomesa d'aigua existent.
Cal que contactin amb el Sr. Enric Amat de Figueres de Serveis SA a fi
d'acordar la data de realització.
-Si es preveu la instal.lació d'algun suport ancorat a la vorera cal que es posin
en contacte amb el tècnics de Fisersa Aigües, SA a fi de localitzar la canonada
d'aigua i acordar el punt d'instal.lació.
n) 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.
o) El contractista haurà de disposar de pòlissa d'assegurances suficient que
cobreixi el risc de la responsabilitat civil.
p) Les companyies de serveis hauran d’estar assabentades de les obres
d’enderroc.
q) 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.
Segon.- Comunicar a l’entitat Mercadona SA, representada per la senyora
Yolanda Escribano Múñoz, que pel concepte impost sobre construccions,
installacions 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,
installació i/o obra per import 15.404,26€. 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."
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----6. Assistència social: S’aprova una primera pròrroga del contracte de serveis
d’intervenció socioeducativa de la infància i adolescència en alt risc social a
Figueres. Després de llegir-la i debatre-la s’ACORDA, per unanimitat dels
membres presents amb dret a vot, d’aprovar la proposta següent:
“La Junta de Govern Local en la sessió de data 11 de maig de 2015 va
aprovar l’expedient de contractació del contracte de serveis d’intervenció
socioeducativa de la infància i adolescència en alt risc social a Figueres.
Vist que mitjançant acord de la Junta de Govern de data 5 de desembre de
2015 es va adjudicar dit contracte a Orió Eduserveis, SL, i es va formalitzar el
contracte en data 22 de desembre de 2015, establint-se com a data d’inici del
servei l’1 de gener de 2016.
Vist que el Plec de Clàusules Administratives Particulars a la clàusula 4 preveu
que la durada inicial del contracte és de 2 anys, podent-se prorrogar per mutu
acord de les parts per 2 períodes consecutius d’1 any de durada cadascun, de
manera que la durada total del contracte, incloses les pròrrogues, no podrà
superar els 4 anys.
Vist no obstant que l’empleat municipal competent ha emès informe en data 28
de novembre d’enguany proposant que es prorrogui el contracte només per 6
mesos; vist que l’adjudicatari ha manifestat la conformitat amb dita pròrroga
mitjançant instància amb número de registre d’entrada E2017027676 de data 5
de desembre de 2017.
Vist l’informe emès pels tècnics municipals de data 28 de novembre de 2017, la
regidora delegada del Servei de Benestar Social, proposa que la Junta de
Govern Local, per delegació de l’Alcaldia Presidència, adopti els acords
següents:
1er.- Aprovar una primera pròrroga per a un període de 6 mesos de durada del
contracte de serveis d’intervenció socioeducativa de la infància i adolescència
en alt risc social a Figueres, iniciant-se la pròrroga el dia 1 de gener de 2018 i
finalitzant el dia 30 de juny de 2018, amb càrrec a la partida pressupostària
corresponent al pressupost de l’exercici 2018.
2on.- La formalització de la pròrroga tindrà lloc d’acord amb l’establert a l’article
156 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat per
RDLeg 3/2011, de 14 de novembre.
3er.- Autoritzar l’Alcaldia Presidència a fi que realitzi els actes i gestions que
calguin per a l’execució dels acords anteriors."
----7. Aportacions i subvencions. S’aprova un conveni marc de collaboració
amb la Colla castellera de Figueres per la Diada Castellera de les Fires i Festes
de la Santa Creu 2017. Després de llegir-la i debatre-la s’ACORDA, per
unanimitat dels membres presents amb dret a vot, d’aprovar la proposta
següent:
“Es proposa l’aprovació d’un conveni regulador de la concessió d’una
subvenció directa a la Colla castellera de Figueres per la Diada Castellera de
les Fires i Festes de la Santa Creu 2017.
L’entitat va presentar un escrit amb registre general d’entrada número 16.660
de 5 de juliol de 2017 en la qual sollicitava una subvenció per les activitats
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organitzades per l’entitat durant els dies de les Fires i Festes de la Santa Creu
2017. Així mateix va presentar un pressupost de les de les activitats que
ascendeix a 7790,90 euros.
Es proposa l’aprovació d’un conveni regulador de la concessió d’una
subvenció directa de 4.500,00 euros a la Colla Castellera de figueres per a la
celebració de la Diada Castellera celebrada durant les Fires i Festes de la
Santa Creu 2017. D’acord amb el pressupost presentat la subvenció que
s’atorga correspon al 57,7% de l’activitat subvencionada.
La despesa es realitzarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2017 201
33800 48004 “Subvenció Colla castellera de Figueres”.
L’objecte d’aquest conveni és establir el marc de collaboració entre
l’Ajuntament de Figueres i la Colla Castellera de Figueres per a la celebració de
la Diada Castellera de les Fires i Festes de la Santa Creu de 2017, d’acord amb
el programa/projecte presentat.
En l’expedient consta informe del Cap del Servei de Cultura en què exposa que
la documentació justificativa presentada és correcte i informa favorablement pel
reconeixement de l’obligació.
L’alcaldia presidència va aprovar, mitjançant decret de data 30 de juny de 2015
la delegació a la Junta de Govern Local l'atribució relativa a l'aprovació de
convenis reguladors de la concessió de subvencions a favor d'entitats
públiques o privades que realitzin activitats que complementin o supleixin les
competències locals.
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions disposa en el
seu article 22.2 que podran concedir-se de forma directa, amb caràcter
excepcional, aquelles subvencions que estiguin previstes en els Pressupostos
Generals de les Entitats locals, aquelles l’atorgament o quantia de les quals
vingui imposada a l’Administració per una norma de rang legal o aquelles altres
subvencions en què s’acreditin raons d’interès públic, social, econòmic o
humanitari, o altres degudament justificades que dificultin la seva convocatòria
pública.
Pel que fa a la seva concessió l’article 28 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre estableix que els convenis són l’instrument habitual per a canalitzar
les subvencions directes i que en ells s’han d’establir les condicions i
compromisos aplicables de conformitat amb allò disposat a la llei.
És per tot això el regidor delegat del Servei de Cultura Popular i Festes proposa
a la Junta de Govern Local que, per delegació de l'Alcaldia Presidència,
s'adoptin els acords següents:
Primer.- Aprovar el conveni marc de collaboració entre l’Ajuntament de
Figueres i la Colla castellera de Figueres, amb NIF núm. G-17491861, per la
Diada Castellera de les Fires i Festes de la Santa Creu 2017, segons el text
que s’adjunta a aquest acord.
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de quatre mil cinc-cents euors
(4.500,00 €) a la Colla Castellera de Figueres amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 2017 201 33800 48004 “Subvenció Colla castellera de
Figueres”.
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Tercer .-Reconeixer l’obligació a favor de Colla castellera de Figueres, amb NIF
núm. G-17491861, per import quatre mil cinc-cents euros (4.500,00 €) amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 2017 201 33800 48004 “Subvenció Colla
castellera de Figueres”.
Quart.- Informar als interessats que el pagament de la despesa aprovada es
portarà a terme, en els següents termes:
a) En primer lloc, si n’hi han, es compensarà aquesta quantia a pagar amb els
deutes pendents envers l’Ajuntament de Figueres per qualsevol concepte,
d’ordre tributari i/o no tributari, que pertoqui i/o es trobin en període executiu.
b) Per la quantitat restant, s’ordenarà una transferència via entitat financera al
número de compte que el beneficiari ha de declarar mitjançant el document
adjunt denominat "Autorització del mecanisme de pagament mitjançant entitat
financera", sense perjudici que, si aquesta administració local ja disposa
d’aquesta informació, ja es dugui a terme aquest pagament. Aquest document degudament signat i complet – s’ha de presentar a la major brevetat possible
davant d’aquesta administració local, sia a l’Oficina Municipal d’Atenció a la
Ciutadania – OMAC – i/o bé a les dependències de la tresoreria Municipal.
Cinquè .- Notificar la present resolució a l’interessat.
Sisè- Facultar a l’alcaldia presidència per a la realització de tants actes i
gestions com calguin per a l’execució els acords anteriors.
ANNEX :
“CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE FIGUERES I LA COLLA
CASTELLERA DE FIGUERES REGULADOR D’UNA SUBVENCIÓ PER A LA
CELEBRACIÓ DE LA DIADA CASTELLERA DE LES FIRES I FESTES DE LA
SANTA CREU 2017
Figueres,
de
de 2017
REUNITS
D’una part, l’Illustríssima senyora Marta Felip Torres, amb DNI XXXXXXXX,
alcaldessa de l’Ajuntament de Figueres, en exercici de les facultats que li
confereix l’article 53.1.a del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, amb
domicili a la Plaça de l’Ajuntament número 12, 17600 Figueres i NIF P1707200J.
I d'altra part, la senyora Mònica Vilahú Malé, amb DNI XXXXXXXX, en
representació de la Colla Castellera de Figueres, amb NIF núm. G-17491861,
amb domicili al carrer Via Làctea s/n, Molí de l’Anguila, 17600 Figueres.
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per a
aquest acte i
MANIFESTEN
I. Que l’Ajuntament de Figueres en el marc de les competències en matèria
de cultura popular i lleure dóna suport a les activitats que s’organitzen a la
ciutat de Figueres pel foment de la cultura popular en el marc de les Fires i
Festes de la Santa Creu 2017.
II. Que la Colla Castellera de Figueres organitza la Diada Castellera de les
Fires i Festes de la Santa Creu, prevista pel diumenge 8 de maig de 2016 a
la plaça de l’Ajuntament.
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III. Que la Colla Castellera de Figueres ha sollicitat una subvenció a
l’Ajuntament de Figueres per tal de finançar la Diada Castellera de les Fires
i Festes de la Santa Creu.
IV. Que la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions disposa
en el seu article 22.2.a que podran concedir-se de forma directa, amb
caràcter excepcional, aquelles subvencions que estiguin previstes en els
Pressupostos Generals de les Entitats locals.
V. Pel que fa a la seva concessió l’article 28 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre estableix que els convenis són l’instrument habitual per a
canalitzar les subvencions directes i que en ells s’han d’establir les
condicions i compromisos aplicables de conformitat amb allò disposat a la
llei.
VI. Així doncs, de conformitat amb allò establert a les citades disposicions i per
tal de concretar la collaboració de l’Ajuntament de Figueres amb Els Amics
dels Gegants de Figueres ambdues parts acorden subscriure el present
conveni que es regeix pels següents
PACTES
Primer. Objecte
L’objecte d’aquest conveni és establir el marc de collaboració entre
l’Ajuntament de Figueres i la Colla Castellera de Figueres per a la celebració de
la Diada Castellera de les Fires i Festes de la Santa Creu de 2017, d’acord amb
el programa/projecte presentat.
Segon. Compromisos la Colla Castellera de Figueres
Destinar l'ajut a la finalitat esmentada.
Presentar la sollicitud amb la documentació necessària per a l’obtenció de
l’autorització municipal corresponent per a poder portar a terme l’actuació
objecte de subvenció.
Esmentar la collaboració de l'Ajuntament de Figueres en qualsevol acte de
difusió de l’activitat.
Tercer. Compromisos de l’Ajuntament de Figueres
Atorgar una subvenció de 4.500,00 euros a la Colla Castellera de Figueres amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 2017 201 33800 48004 “Subvenció Colla
castellera de Figueres”.
Quart. Quantia de la subvenció i forma de pagament dels 4.500,00€
L’Ajuntament de Figueres participarà amb una aportació econòmica que es
concreta en la quantitat de 4.500€ per a la celebració de la Diada Castellera de
les Fires i Festes de la Santa Creu, el 8 de maig de 2017 a la Plaça de
l’Ajuntament. D’acord amb el pressupost presentat per l’entitat (7.790,90 euros)
la subvenció que s’atorga correspon al 57,7% de l’activitat subvencionada.
Pel que fa al pagament de la subvenció, aquesta es pagarà una vegada s’hagi
presentat el compte justificatiu, d’acord amb allò establert al pacte sisè.
Cinquè. Conceptes de les despeses subvencionables
Es consideren despeses subvencionables aquelles que de manera indubtable
responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada, que resultin
estrictament necessàries i que es realitzin en el termini que estableix el present
conveni.
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Sisè. Forma i termini de justificació
La documentació a presentar és la següent:
a. Memòria justificativa de l’activitat, signada pel representant legal del
promotor, que acrediti que s’ha dut a terme l’activitat prevista. En aquest
informe s’hi ha d’incorporar la relació d’activitats desenvolupades, els resultats
obtinguts i l’impacte assolit.
b. Compte justificatiu, signat pel representant legal del promotor, que constarà
de la següent documentació:
- Relació classificada de les despeses efectuades, amb identificació del
proveïdor, número de document, import, concepte i data d’emissió de la factura.
- Factures originals, fotocòpies compulsades o documents de valor probatori
equivalent que constin en la relació a la qual es fa referència al paràgraf
anterior.
- Detall del finançament final de les despeses del concepte subvencionat, amb
indicació de la procedència dels ingressos i subvencions.
Les despeses de personal propi s’acreditaran mitjançant un certificat signat i
segellat pel representant legal de l’entitat, on figuri la relació del personal, el
període, les funcions i el percentatge de dedicació al projecte subvencionat de
cadascun d’ells; aquesta relació haurà d’anar acompanyada dels corresponents
justificants originals que avalin el contingut del certificat. Resten exclosos els
salaris i les retribucions professionals que no resultin substancials i/o
directament relacionades amb el desenvolupament del projecte subvencionat.
L’entitat beneficiària ha de presentar el compte justificatiu juntament amb la
memòria d’activitats i l’informe final de l’actuació a l’Ajuntament de Figueres en
el termini de 3 mesos des de la finalització de les activitats subvencionades.
Setè. Comprovació de les justificacions
El centre gestor haurà de comprovar que la documentació justificativa es
presenti en els terminis fixats, l’haurà de verificar formalment i, si escau, haurà
de requerir al beneficiari que dins del termini de 15 dies esmeni els defectes,
completi la documentació o ampliï la informació.
L’incompliment de l’objecte de la subvenció per causes directament imputables
al beneficiari, així com la resta de les causes previstes a l’article 37 de la Llei
General de Subvencions, podrà donar lloc a la revocació de la subvenció.
Vuitè. Responsabilitats
El present conveni no podrà considerar-se com a constitució de societat o
associació entre les parts, les quals assumeixen només les obligacions que
se'n deriven, limitant-se la responsabilitat de cadascuna de les parts al que
resulti del que s'estableix en les seves clàusules.
Els acords presos per cadascuna de les parts amb tercers seran absolutament
aliens a l'altra part.
Entre les parts no existeix cap relació de solidaritat, ni de subsidiarietat, de
manera que cadascuna respondrà de manera individual per la seva actuació.
Novè. Vigència i pròrroga del conveni
La vigència del conveni serà fins el 31 de desembre de 2017.
Desè. Declaració responsable
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La Colla Castellera de Figueres ha acreditat el compliment dels requisits
necessaris per a ser beneficiària d’una subvenció, mitjançant la presentació de
les declaracions responsables corresponents, previstes a la normativa aplicable
en matèria de subvencions.
Onzè. Divergències
Per a qualsevol divergència que pugui sorgir en ordre a la interpretació,
modificació, aplicació i execució del present conveni s’intentarà resoldre de
mutu acord de les parts.
Dotzè. Causes de resolució
Seran causes de resolució del conveni:
Mutu acord de les parts, que es manifestarà per escrit.
Denúncia d’una de les parts, amb un preavís en cap cas inferior a 3 mesos.
L’incompliment manifest de les seves clàusules.
La impossibilitat manifesta, legal o material, de dur a terme el compliment de
les seves previsions.
Les generals establertes en la legislació vigent.
Tretzè. Naturalesa del conveni
Aquest conveni té naturalesa administrativa i es regirà per allò establert a la Llei
38/2007, de 17 de novembre, general de subvencions, el reglament que la
desenvolupa aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol i la resta de
normativa d’aplicació.
La jurisdicció contenciosa administrativa és la competent per resoldre les
qüestions litigioses que puguin suscitar-se entre les parts en el transcurs
d’aquest conveni i que no hagin pogut resoldre’s prèviament per les parts.
I en prova de conformitat, les parts interessades signen aquest conveni per
duplicat, en el lloc i en la data esmentats en l’encapçalament.
Per l’Ajuntament de Figueres
Per la Colla Castellera de Figueres
L’alcaldessa presidenta
La presidenta
Marta Felip Torres
Mònica Vilahú Malé”
----8. Aportacions i subvencions. S’aprova un conveni marc de collaboració
amb l’entitat Amics dels Gegants de Figueres per a la celebració de la Trobada
Gegantera celebrada durant les Fires i Festes de la Santa Creu 2017. Després
de llegir-la i debatre-la s’ACORDA, per unanimitat dels membres presents amb
dret a vot, d’aprovar la proposta següent:
“Es proposa l’aprovació d’un conveni regulador de la concessió d’una
subvenció directa a
l’entitat Amics dels Gegants de Figueres per a la
celebració de la Trobada Gegantera celebrada durant les Fires i Festes de la
Santa Creu 2017
L’entitat va presentar un escrit amb registre general d’entrada número 14.979
de 13 de juny de 2017 en la qual sollicitava una subvenció per les activitats
organitzades per l’entitat durant els dies de les Fires i Festes de la Santa Creu
2017. Així mateix va presentar un pressupost de les de les activitats que
ascendeix a 9.917,00 euros.
Es proposa l’aprovació d’un conveni regulador de la concessió d’una subvenció
directa de 9.000,00 euros a Amics dels Gegants de Figueres per a la celebració
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de la Trobada Gegantera celebrada durant les Fires i Festes de la Santa Creu
2017. D’acord amb el pressupost presentat la subvenció que s’atorga
correspon al 90,6% de l’activitat subvencionada.
La despesa es realitzarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2017 201
33800 48003 “Subvenció Amics dels Gegants de Figueres”.
L’objecte d’aquest conveni és atorgar una subvenció directa als Amics dels
Gegants de Figueres per les activitats realitzades per l’entitat en el marc de les
Fires i Festes de la Santa Creu de 2017, d’acord amb el programa/projecte
presentat.
En l’expedient consta informe del Cap del Servei de Cultura en què exposa que
la documentació justificativa presentada és correcte i informa favorablement pel
reconeixement de l’obligació.
L’alcaldia presidència va aprovar, mitjançant decret de data 30 de juny de 2015
la delegació a la Junta de Govern Local l'atribució relativa a l'aprovació de
convenis reguladors de la concessió de subvencions a favor d'entitats
públiques o privades que realitzin activitats que complementin o supleixin les
competències locals.
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions disposa en el
seu article 22.2 que podran concedir-se de forma directa, amb caràcter
excepcional, aquelles subvencions que estiguin previstes en els Pressupostos
Generals de les Entitats locals, aquelles l’atorgament o quantia de les quals
vingui imposada a l’Administració per una norma de rang legal o aquelles altres
subvencions en què s’acreditin raons d’interès públic, social, econòmic o
humanitari, o altres degudament justificades que dificultin la seva convocatòria
pública.
Pel que fa a la seva concessió l’article 28 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre estableix que els convenis són l’instrument habitual per a canalitzar
les subvencions directes i que en ells s’han d’establir les condicions i
compromisos aplicables de conformitat amb allò disposat a la llei.
És per tot això que el regidor delegat del Servei de Cultura Popular i Festes
proposa a la Junta de Govern Local que, per delegació de l'Alcaldia
Presidència, s'adoptin els acords següents:
Primer.- Aprovar el conveni marc de collaboració entre l’Ajuntament de
Figueres i l’entitat Amics dels Gegants de Figueres, NIF núm G-17504242, per
a la celebració de la Trobada Gegantera celebrada durant les Fires i Festes de
la Santa Creu 2017, segons el text que s’adjunta a aquest acord.
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de nou mil euros (9.000,00 €) a
Amics dels Gegants de Figueres, NIF núm G-17504242, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 2017 201 33800 48003 “Subvenció Amics dels
Gegants de Figueres”.
Tercer .-Reconeixer l’obligació a favor de Amics dels Gegants de Figueres, NIF
núm G-17504242, per import nou mil euros (9.000,00 €) amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 2017 201 33800 48003 “Subvenció Amics dels
Gegants de Figueres”.
Quart.- Informar als interessats que el pagament de la despesa aprovada es
portarà a terme, en els següents termes:
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a) En primer lloc, si n’hi han, es compensarà aquesta quantia a pagar amb els
deutes pendents envers l’Ajuntament de Figueres per qualsevol concepte,
d’ordre tributari i/o no tributari, que pertoqui i/o es trobin en període executiu.
b) Per la quantitat restant, s’ordenarà una transferència via entitat financera al
número de compte que el beneficiari ha de declarar mitjançant el document
adjunt denominat "Autorització del mecanisme de pagament mitjançant entitat
financera", sense perjudici que, si aquesta administració local ja disposa
d’aquesta informació, ja es dugui a terme aquest pagament. Aquest document degudament signat i complet – s’ha de presentar a la major brevetat possible
davant d’aquesta administració local, sia a l’Oficina Municipal d’Atenció a la
Ciutadania – OMAC – i/o bé a les dependències de la tresoreria Municipal.
Cinquè .- Notificar la present resolució a l’interessat.
Sisè- Facultar a l’alcaldia presidència per a la realització de tants actes i
gestions com calguin per a l’execució els acords anteriors.
ANNEX :
“CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE FIGUERES I ELS AMICS DELS
GEGANTS DE FIGUERES REGULADOR D’UNA SUBVENCIÓ PER A LES
ACTIVITATS DE L’ENTITAT EN EL MARC DE LES FIRES I FESTES DE LA
SANTA CREU 2017
Figueres,
de
de 2017
REUNITS
D’una part, l’Illustríssima senyora Marta Felip Torres, amb DNI XXXXXXXXX,
alcaldessa de l’Ajuntament de Figueres, en exercici de les facultats que li
confereix l’article 53.1.a del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, amb
domicili a la Plaça de l’Ajuntament número 12, 17600 Figueres i NIF P1707200J.
I d'altra part, el senyor Jaume Garcia Fabre, amb DNI XXXXXXXXX, en
representació dels Amics dels Gegants de Figueres, amb NIF núm. G17504242, amb domicili al carrer Via Làctea s/n, Molí de l’Anguila, 17600
Figueres.
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per a
aquest acte i
MANIFESTEN
I. Que l’Ajuntament de Figueres en el marc de les competències en matèria
de cultura popular i lleure dóna suport a les activitats que s’organitzen a la
ciutat de Figueres pel foment de la cultura popular en el marc de les Fires i
Festes de la Santa Creu 2017.
II. Que els Amics dels Gegants de Figueres varen organitzar un seguit
d’activitats en el marc de les Fires i Festes de la Santa Creu d’enguany.
III. Que els Amics dels Gegants de Figueres han sollicitat una subvenció a
l’Ajuntament de Figueres per tal de finançar la Diada Castellera de les Fires
i Festes de la Santa Creu.
IV. Que la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions disposa
en el seu article 22.2.a que podran concedir-se de forma directa, amb
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caràcter excepcional, aquelles subvencions que estiguin previstes en els
Pressupostos Generals de les Entitats locals.
V. Pel que fa a la seva concessió l’article 28 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre estableix que els convenis són l’instrument habitual per a
canalitzar les subvencions directes i que en ells s’han d’establir les
condicions i compromisos aplicables de conformitat amb allò disposat a la
llei.
VI. Així doncs, de conformitat amb allò establert a les citades disposicions i per
tal de concretar la collaboració de l’Ajuntament de Figueres amb Els Amics
dels Gegants de Figueres ambdues parts acorden subscriure el present
conveni que es regeix pels següents
PACTES
Primer. Objecte
L’objecte d’aquest conveni és atorgar una subvenció directa als Amics dels
Gegants de Figueres per les activitats realitzades per l’entitat en el marc de les
Fires i Festes de la Santa Creu de 2017, d’acord amb el programa/projecte
presentat.
Segon. Compromisos la Colla Castellera de Figueres
Destinar l'ajut a la finalitat esmentada.
Esmentar la collaboració de l'Ajuntament de Figueres en qualsevol acte de
difusió de l’activitat.
Tercer. Compromisos de l’Ajuntament de Figueres
Atorgar una subvenció de 9.000,00 euros als Amics dels Gegants de Figueres
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2017 201 33800 48003 “Subvenció
Amics dels Gegants de Figueres”.
Quart. Quantia de la subvenció i forma de pagament dels 9.000,00€
L’Ajuntament de Figueres participarà amb una aportació econòmica que es
concreta en la quantitat de 9.000,00€ per a la celebració dels actes de l’entitat
en el marc les Fires i Festes de la Santa Creu. D’acord amb el pressupost
presentat per l’entitat (9.917 euros) la subvenció que s’atorga correspon al
90,6% de l’activitat subvencionada.
Pel que fa al pagament de la subvenció, aquesta es pagarà una vegada s’hagi
presentat el compte justificatiu, d’acord amb allò establert al pacte sisè.
Cinquè. Conceptes de les despeses subvencionables
Es consideren despeses subvencionables aquelles que de manera indubtable
responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada, que resultin
estrictament necessàries i que es realitzin en el termini que estableix el present
conveni.
Sisè. Forma i termini de justificació
La documentació a presentar és la següent:
a. Memòria justificativa de l’activitat, signada pel representant legal del
promotor, que acrediti que s’ha dut a terme l’activitat prevista. En aquest
informe s’hi ha d’incorporar la relació d’activitats desenvolupades, els resultats
obtinguts i l’impacte assolit.
b. Compte justificatiu, signat pel representant legal del promotor, que constarà
de la següent documentació:
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- Relació classificada de les despeses efectuades, amb identificació del
proveïdor, número de document, import, concepte i data d’emissió de la factura.
- Factures originals, fotocòpies compulsades o documents de valor probatori
equivalent que constin en la relació a la qual es fa referència al paràgraf
anterior.
- Detall del finançament final de les despeses del concepte subvencionat, amb
indicació de la procedència dels ingressos i subvencions.
Les despeses de personal propi s’acreditaran mitjançant un certificat signat i
segellat pel representant legal de l’entitat, on figuri la relació del personal, el
període, les funcions i el percentatge de dedicació al projecte subvencionat de
cadascun d’ells; aquesta relació haurà d’anar acompanyada dels corresponents
justificants originals que avalin el contingut del certificat. Resten exclosos els
salaris i les retribucions professionals que no resultin substancials i/o
directament relacionades amb el desenvolupament del projecte subvencionat.
L’entitat beneficiària ha de presentar el compte justificatiu juntament amb la
memòria d’activitats i l’informe final de l’actuació a l’Ajuntament de Figueres en
el termini de 3 mesos des de la finalització de les activitats subvencionades.
Setè. Comprovació de les justificacions
El centre gestor haurà de comprovar que la documentació justificativa es
presenti en els terminis fixats, l’haurà de verificar formalment i, si escau, haurà
de requerir al beneficiari que dins del termini de 15 dies esmeni els defectes,
completi la documentació o ampliï la informació.
L’incompliment de l’objecte de la subvenció per causes directament imputables
al beneficiari, així com la resta de les causes previstes a l’article 37 de la Llei
General de Subvencions, podrà donar lloc a la revocació de la subvenció.
Vuitè. Responsabilitats
El present conveni no podrà considerar-se com a constitució de societat o
associació entre les parts, les quals assumeixen només les obligacions que
se'n deriven, limitant-se la responsabilitat de cadascuna de les parts al que
resulti del que s'estableix en les seves clàusules.
Els acords presos per cadascuna de les parts amb tercers seran absolutament
aliens a l'altra part.
Entre les parts no existeix cap relació de solidaritat, ni de subsidiarietat, de
manera que cadascuna respondrà de manera individual per la seva actuació.
Novè. Vigència i pròrroga del conveni
La vigència del conveni serà fins el 31 de desembre de 2017.
Desè. Declaració responsable
Els Amics dels Gegants de Figueres han acreditat el compliment dels requisits
necessaris per a ser beneficiaris d’una subvenció, mitjançant la presentació de
les declaracions responsables corresponents, previstes a la normativa aplicable
en matèria de subvencions.
Onzè. Divergències
Per a qualsevol divergència que pugui sorgir en ordre a la interpretació,
modificació, aplicació i execució del present conveni s’intentarà resoldre de
mutu acord de les parts.
Dotzè. Causes de resolució
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Seran causes de resolució del conveni:
Mutu acord de les parts, que es manifestarà per escrit.
Denúncia d’una de les parts, amb un preavís en cap cas inferior a 3 mesos.
L’incompliment manifest de les seves clàusules.
La impossibilitat manifesta, legal o material, de dur a terme el compliment de
les seves previsions.
Les generals establertes en la legislació vigent.
Tretzè. Naturalesa del conveni
Aquest conveni té naturalesa administrativa i es regirà per allò establert a la Llei
38/2007, de 17 de novembre, general de subvencions, el reglament que la
desenvolupa aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol i la resta de
normativa d’aplicació.
La jurisdicció contenciosa administrativa és la competent per resoldre les
qüestions litigioses que puguin suscitar-se entre les parts en el transcurs
d’aquest conveni i que no hagin pogut resoldre’s prèviament per les parts.
I en prova de conformitat, les parts interessades signen aquest conveni per
duplicat, en el lloc i en la data esmentats en l’encapçalament.
Per l’Ajuntament de Figueres
Pels Amics dels Gegants de Figueres
L’alcaldessa presidenta
El president
Marta Felip Torres
Jaume García Fabre”
----9. Aportacions i subvencions. S’aprova un conveni marc de collaboració
amb l’Agrupació Mediterrània Dansa de Figueres per la 26ena Trobada
d’esbarts infantils i juvenils de les comarques gironines. Després de llegir-la i
debatre-la s’ACORDA, per unanimitat dels membres presents amb dret a vot,
d’aprovar la proposta següent:
“Es proposa l’aprovació d’un conveni regulador de la concessió d’una
subvenció directa a l’entitat Agrupació Mediterrània Dansa per la 26ena
Trobada d’esbarts infantils i juvenils de les comarques gironines.
L’entitat va presentar un escrit amb registre general d’entrada número 14.850
de 12 de juny de 2017 en la qual sollicitava una subvenció per l’organització de
la 26ena Trobada d’esbarts infantils i juvenils de les comarques gironines que
va tenir lloc el 27 de maig a Figueres. Així mateix va presentar un pressupost
de les de les activitats que ascendeix a 2.436,05 euros.
Es proposa l’aprovació d’un conveni regulador de la concessió d’una subvenció
directa de 2.436,05 euros a l’entitat Agrupació Mediterrània Dansa per la 26ena
Trobada d’esbarts infantils i juvenils de les comarques gironines. D’acord amb
el pressupost presentat la subvenció que s’atorga correspon al 100% de
l’activitat subvencionada.
La despesa es realitzarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2017 201
33800 48007 “Subvenció Agrupació Mediterrània Dansa”.
L’objecte d’aquest conveni és establir el marc de collaboració entre
l’Ajuntament de Figueres i l’entitat Agrupació Mediterrània Dansa de Figueres
l’atorgament d’una subvenció per a la celebració de la 26ena Trobada d’esbarts
infantils i juvenils de les comarques gironines, d’acord amb el
programa/projecte presentat.
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En l’expedient consta informe del Cap del Servei de Cultura en què exposa que
la documentació justificativa presentada és correcte i informa favorablement pel
reconeixement de l’obligació.
L’alcaldia presidència va aprovar, mitjançant decret de data 30 de juny de 2015
la delegació a la Junta de Govern Local l'atribució relativa a l'aprovació de
convenis reguladors de la concessió de subvencions a favor d'entitats
públiques o privades que realitzin activitats que complementin o supleixin les
competències locals.
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions disposa en el
seu article 22.2 que podran concedir-se de forma directa, amb caràcter
excepcional, aquelles subvencions que estiguin previstes en els Pressupostos
Generals de les Entitats locals, aquelles l’atorgament o quantia de les quals
vingui imposada a l’Administració per una norma de rang legal o aquelles altres
subvencions en què s’acreditin raons d’interès públic, social, econòmic o
humanitari, o altres degudament justificades que dificultin la seva convocatòria
pública.
Pel que fa a la seva concessió l’article 28 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre estableix que els convenis són l’instrument habitual per a canalitzar
les subvencions directes i que en ells s’han d’establir les condicions i
compromisos aplicables de conformitat amb allò disposat a la llei.
És per tot això que el regidor delegat del Servei de Cultura Popular i Festes
proposa a la Junta de Govern Local que, per delegació de l'Alcaldia
Presidència, s'adoptin els acords següents:
Primer.- Aprovar el conveni marc de collaboració entre l’Ajuntament de
Figueres i l’Agrupació Mediterrània Dansa de Figueres, amb NIF núm. G17625443, per la 26ena Trobada d’esbarts infantils i juvenils de les comarques
gironines, segons el text que s’adjunta a aquest acord.
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de dos mil quatre-cents trenta-sis
euros amb cinc cèntims (2.436,05 €) a Agrupació Mediterrània Dansa de
Figueres, amb NIF núm. G-17625443, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
2017 201 33800 48007 “Subvenció Agrupació Mediterrània Dansa”.
Tercer .-Reconeixer l’obligació a favor de Agrupació Mediterrània Dansa de
Figueres, amb NIF núm. G-17625443, per import dos mil quatre-cents trentasis euros amb cinc cèntims (2.436,05 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària
2017 201 33800 48007 “Subvenció Agrupació Mediterrània Dansa”.
Quart.- Informar als interessats que el pagament de la despesa aprovada es
portarà a terme, en els següents termes:
a) En primer lloc, si n’hi han, es compensarà aquesta quantia a pagar amb els
deutes pendents envers l’Ajuntament de Figueres per qualsevol concepte,
d’ordre tributari i/o no tributari, que pertoqui i/o es trobin en període executiu.
b) Per la quantitat restant, s’ordenarà una transferència via entitat financera al
número de compte que el beneficiari ha de declarar mitjançant el document
adjunt denominat "Autorització del mecanisme de pagament mitjançant entitat
financera", sense perjudici que, si aquesta administració local ja disposa
d’aquesta informació, ja es dugui a terme aquest pagament. Aquest document degudament signat i complet – s’ha de presentar a la major brevetat possible
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davant d’aquesta administració local, sia a l’Oficina Municipal d’Atenció a la
Ciutadania – OMAC – i/o bé a les dependències de la tresoreria Municipal.
Cinquè .- Notificar la present resolució a l’interessat.
Sisè- Facultar a l’alcaldia presidència per a la realització de tants actes i
gestions com calguin per a l’execució els acords anteriors.
ANNEX :
“CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE FIGUERES I L’AGRUPACIÓ
MEDITERRÀNIA DANSA REGULADOR D’UNA SUBVENCIÓ DIRECTA PER
LA CELEBRACIÓ DE LA 26ENA EDICIÓ DE LA TROBADA D’ESBARTS
INFANTILS I JUVENILS DE LES COMARQUES GIRONINES
Figueres,
de
de 2017
REUNITS
D’una part, l’Illustríssima senyora Marta Felip Torres, amb DNI XXXXXXXX,
alcaldessa de l’Ajuntament de Figueres, en exercici de les facultats que li
confereix l’article 53.1.a del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, amb
domicili a la Plaça de l’Ajuntament número 12, 17600 Figueres i NIF P1707200J.
I d'altra part, el senyor Narcís Gasull i Colomer, amb DNI XXXXXXX, en
representació de l’Agrupació Mediterrània Dansa, amb NIF núm. G-17625443,
amb domicili a l’apartat de correus 162, 17600 Figueres.
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per a
aquest acte i
MANIFESTEN
I. Que l’Ajuntament de Figueres en el marc de les competències en matèria
de cultura popular i lleure dóna suport a les activitats que s’organitzen a la
ciutat de Figueres pel foment de la cultura popular en el marc de la Capital
de la Sardana 2017.
II. Que l’Agrupació Mediterrània Dansa ha organitzat la 26ena Trobada
d’esbarts infantils i jovenils de les comarques gironines que va tenir lloc el
27 de maig de 2017 al Teatre Municipal El Jardí.
III. Que l’Agrupació Mediterrània Dansa ha sollicitat una subvenció a
l’Ajuntament de Figueres per tal de portar a terme la 26ena Trobada
d’esbarts infantils i jovenils de les comarques gironines.
IV. Que la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions disposa
en el seu article 22.2.a que podran concedir-se de forma directa, amb
caràcter excepcional, aquelles subvencions que estiguin previstes en els
Pressupostos Generals de les Entitats locals.
V. Pel que fa a la seva concessió l’article 28 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre estableix que els convenis són l’instrument habitual per a
canalitzar les subvencions directes i que en ells s’han d’establir les
condicions i compromisos aplicables de conformitat amb allò disposat a la
llei.
VI. Així doncs, de conformitat amb allò establert a les citades disposicions i per
tal de concretar la collaboració de l’Ajuntament de Figueres amb
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l’Agrupació Mediterrània Dansa ambdues parts acorden subscriure el
present conveni que es regeix pels següents
PACTES
Primer. Objecte
L’objecte d’aquest conveni és l’atorgament d’una subvenció per a la celebració
de la 26ena Trobada d’esbarts infantils i juvenils de les comarques gironines,
d’acord amb el programa/projecte presentat.
Segon. Compromisos l’Agrupació Mediterrània Dansa
Destinar l'ajut a la finalitat esmentada.
Esmentar la collaboració de l'Ajuntament de Figueres en qualsevol acte de
difusió de l’activitat.
Tercer. Compromisos de l’Ajuntament de Figueres
Atorgar una subvenció de 2.436,05 euros a l’Agrupació Mediterrània Dansa
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2017 201 33800 48007 “Subvenció
Agrupació Mediterrània Dansa”.
Quart. Quantia de la subvenció i forma de pagament dels 2.436,05€
L’Ajuntament de Figueres participarà amb una aportació econòmica que es
concreta en la quantitat de 2.436,05€ per a la celebració de la 26ena Trobada
d’esbarts infantils i juvenils de les comarques gironines, el 27 de maig de 2017
a Figueres. D’acord amb el pressupost presentat per l’entitat la subvenció que
s’atorga correspon al 100% de l’activitat subvencionada.
Pel que fa al pagament de la subvenció, aquesta es pagarà una vegada s’hagi
presentat el compte justificatiu, d’acord amb allò establert al pacte sisè.
Cinquè. Conceptes de les despeses subvencionables
Es consideren despeses subvencionables aquelles que de manera indubtable
responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada, que resultin
estrictament necessàries i que es realitzin en el termini que estableix el present
conveni.
Sisè. Forma i termini de justificació
La documentació a presentar és la següent:
a. Memòria justificativa de l’activitat, signada pel representant legal del
promotor, que acrediti que s’ha dut a terme l’activitat prevista. En aquest
informe s’hi ha d’incorporar la relació d’activitats desenvolupades, els resultats
obtinguts i l’impacte assolit.
b. Compte justificatiu, signat pel representant legal del promotor, que constarà
de la següent documentació:
- Relació classificada de les despeses efectuades, amb identificació del
proveïdor, número de document, import, concepte i data d’emissió de la factura.
- Factures originals, fotocòpies compulsades o documents de valor probatori
equivalent que constin en la relació a la qual es fa referència al paràgraf
anterior.
- Detall del finançament final de les despeses del concepte subvencionat, amb
indicació de la procedència dels ingressos i subvencions.
Les despeses de personal propi s’acreditaran mitjançant un certificat signat i
segellat pel representant legal de l’entitat, on figuri la relació del personal, el
període, les funcions i el percentatge de dedicació al projecte subvencionat de
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cadascun d’ells; aquesta relació haurà d’anar acompanyada dels corresponents
justificants originals que avalin el contingut del certificat. Resten exclosos els
salaris i les retribucions professionals que no resultin substancials i/o
directament relacionades amb el desenvolupament del projecte subvencionat.
L’entitat beneficiària ha de presentar el compte justificatiu juntament amb la
memòria d’activitats i l’informe final de l’actuació a l’Ajuntament de Figueres en
el termini de 3 mesos des de la finalització de les activitats subvencionades.
Setè. Comprovació de les justificacions
El centre gestor haurà de comprovar que la documentació justificativa es
presenti en els terminis fixats, l’haurà de verificar formalment i, si escau, haurà
de requerir al beneficiari que dins del termini de 15 dies esmeni els defectes,
completi la documentació o ampliï la informació.
L’incompliment de l’objecte de la subvenció per causes directament imputables
al beneficiari, així com la resta de les causes previstes a l’article 37 de la Llei
General de Subvencions, podrà donar lloc a la revocació de la subvenció.
Vuitè. Responsabilitats
El present conveni no podrà considerar-se com a constitució de societat o
associació entre les parts, les quals assumeixen només les obligacions que
se'n deriven, limitant-se la responsabilitat de cadascuna de les parts al que
resulti del que s'estableix en les seves clàusules.
Els acords presos per cadascuna de les parts amb tercers seran absolutament
aliens a l'altra part.
Entre les parts no existeix cap relació de solidaritat, ni de subsidiarietat, de
manera que cadascuna respondrà de manera individual per la seva actuació.
Novè. Vigència i pròrroga del conveni
La vigència del conveni serà fins el 31 de desembre de 2017.
Desè. Declaració responsable
L’Agrupació Mediterrània Dansa ha acreditat el compliment dels requisits
necessaris per a ser beneficiària d’una subvenció, mitjançant la presentació de
les declaracions responsables corresponents, previstes a la normativa aplicable
en matèria de subvencions.
Onzè. Divergències
Per a qualsevol divergència que pugui sorgir en ordre a la interpretació,
modificació, aplicació i execució del present conveni s’intentarà resoldre de
mutu acord de les parts.
Dotzè. Causes de resolució
Seran causes de resolució del conveni:
Mutu acord de les parts, que es manifestarà per escrit.
Denúncia d’una de les parts, amb un preavís en cap cas inferior a 3 mesos.
L’incompliment manifest de les seves clàusules.
La impossibilitat manifesta, legal o material, de dur a terme el compliment de
les seves previsions.
Les generals establertes en la legislació vigent.
Tretzè. Naturalesa del conveni
Aquest conveni té naturalesa administrativa i es regirà per allò establert a la Llei
38/2007, de 17 de novembre, general de subvencions, el reglament que la
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desenvolupa aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol i la resta de
normativa d’aplicació.
La jurisdicció contenciosa administrativa és la competent per resoldre les
qüestions litigioses que puguin suscitar-se entre les parts en el transcurs
d’aquest conveni i que no hagin pogut resoldre’s prèviament per les parts.
I en prova de conformitat, les parts interessades signen aquest conveni per
duplicat, en el lloc i en la data esmentats en l’encapçalament.
Per l’Ajuntament de Figueres
Per l’Agrupació Mediterrània Dansa
L’alcaldessa presidenta
El president
Marta Felip Torres
Narcís Gasull i Colomer”
----10. Aportacions i subvencions. S’aprova un conveni marc de collaboració
amb l’Agrupació Estimem el 600 i Motor Antic per la celebració de la rua de
Seat 600 i vehicles antics de les Fires i Festes de la Santa Creu. Després de
llegir-la i debatre-la s’ACORDA, per unanimitat dels membres presents amb
dret a vot, d’aprovar la proposta següent:
“Es proposa l’aprovació d’un conveni regulador de la concessió d’una
subvenció directa a l’Agrupació Estimem el 600 per la celebració d’una rua de
Seat 600 i vehicles antics en el marc de les Fires i Festes de la Santa Creu.
L’entitat va presentar un escrit amb registre general d’entrada número 276 de
data 4 de gener de 2017 en la qual sollicitava una subvenció per la celebració
de la rua de Seat 600 i vehicles antics de les Fires i Festes de la Santa Creu.
Així mateix va presentar un pressupost de les despeses de l’activitat que
ascendeix a 2.092,59 euros.
Es proposa l’aprovació d’un conveni regulador de la concessió d’una subvenció
directa de 600,00 euros a l’Agrupació Estimem el 600 per la celebració rua de
Seat 600 i vehicles antics de les Fires i Festes de la Santa Creu, que va tenir
lloc el 8 de maig. D’acord amb el pressupost presentat la subvenció que
s’atorga correspon al 28,6% de l’activitat subvencionada.
La despesa es realitzarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2017 201
33400 480006 “Subvenció Associació Estimem els 600”.
L’objecte d’aquest conveni és establir el marc de collaboració entre
l’Ajuntament de Figueres i l’Agrupació Estimem el 600 i Motor Antic per a la
celebració de la Rua de Seat 600 i vehicles antics que l’entitat va portar a terme
durant les Fires i Festes de la Santa Creu 2076, d’acord amb el
programa/projecte presentat.
En l’expedient consta informe del Cap del Servei de Cultura en què exposa que
la documentació justificativa presentada és correcte i informa favorablement pel
reconeixement de l’obligació.
L’alcaldia presidència va aprovar, mitjançant decret de data 30 de juny de 2015
la delegació a la Junta de Govern Local l'atribució relativa a l'aprovació de
convenis reguladors de la concessió de subvencions a favor d'entitats
públiques o privades que realitzin activitats que complementin o supleixin les
competències locals.
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions disposa en el
seu article 22.2 que podran concedir-se de forma directa, amb caràcter
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excepcional, aquelles subvencions que estiguin previstes en els Pressupostos
Generals de les Entitats locals, aquelles l’atorgament o quantia de les quals
vingui imposada a l’Administració per una norma de rang legal o aquelles altres
subvencions en què s’acreditin raons d’interès públic, social, econòmic o
humanitari, o altres degudament justificades que dificultin la seva convocatòria
pública.
Pel que fa a la seva concessió l’article 28 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre estableix que els convenis són l’instrument habitual per a canalitzar
les subvencions directes i que en ells s’han d’establir les condicions i
compromisos aplicables de conformitat amb allò disposat a la llei.
És per tot això que el regidor delegat del Servei de Cultura Popular i Festes
proposa a la Junta de Govern Local que, per delegació de l'Alcaldia
Presidència, s'adoptin els acords següents:
Primer.- Aprovar el conveni marc de collaboració entre l’Ajuntament de
Figueres i l’Agrupació Estimem el 600 i Motor Antic, amb NIF núm. G55188536, per la celebració de la rua de Seat 600 i vehicles antics de les
Fires i Festes de la Santa Creu, segons el text que s’adjunta a aquest acord.
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de sis-cents Euros (600,00 Euros)
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2017 201 33400 48006 “Subvenció
Agrupació Estimem els 600”.
Tercer .-Reconeixer l’obligació a favor de l’Agrupació Estimem el 600 i Motor
Antic, amb NIF núm. G-55188536, per import de sis-cents Euros (600,00
Euros) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2017 201 33400 48006
“Subvenció Agrupació Estimem els 600”.
Quart.- Informar als interessats que el pagament de la despesa aprovada es
portarà a terme, en els següents termes:
a) En primer lloc, si n’hi han, es compensarà aquesta quantia a pagar amb els
deutes pendents envers l’Ajuntament de Figueres per qualsevol concepte,
d’ordre tributari i/o no tributari, que pertoqui i/o es trobin en període executiu.
b) Per la quantitat restant, s’ordenarà una transferència via entitat financera al
número de compte que el beneficiari ha de declarar mitjançant el document
adjunt denominat "Autorització del mecanisme de pagament mitjançant entitat
financera", sense perjudici que, si aquesta administració local ja disposa
d’aquesta informació, ja es dugui a terme aquest pagament. Aquest document degudament signat i complet – s’ha de presentar a la major brevetat possible
davant d’aquesta administració local, sia a l’Oficina Municipal d’Atenció a la
Ciutadania – OMAC – i/o bé a les dependències de la tresoreria Municipal.
Cinquè .- Notificar la present resolució a l’interessat.
Sisè- Facultar a l’alcaldia presidència per a la realització de tants actes i
gestions com calguin per a l’execució els acords anteriors.
ANNEX :
“CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE FIGUERES I L’AGRUPACIÓ
ESTIMEM EL 600 I MOTOR ANTIC REGULADOR D’UNA SUBVENCIÓ
DIRECTA PER A LA CELEBRACIÓ DE LA RUA DE SEAT 600 I VEHICLES
ANTICS
Figueres,
de
de 2017
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REUNITS
D’una part, l’Illustríssima senyora Marta Felip Torres, amb DNI XXXXXXX,
alcaldessa de l’Ajuntament de Figueres, en exercici de les facultats que li
confereix l’article 53.1.a del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, amb
domicili a la Plaça de l’Ajuntament número 12, 17600 Figueres i NIF P1707200J.
I d'altra part, el senyor Francesc Moliné Déu, amb DNI XXXXXXX, en
representació de l’Agrupació Estimem el 600 i Motor Antic, amb NIF núm. G55188536, amb domicili al carrer Oliva, núm 85 bis, 17600 Figueres.
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per a
aquest acte i
MANIFESTEN
I. Que l’Ajuntament de Figueres en el marc de les competències en matèria
de cultura popular i lleure dóna suport a les activitats que s’organitzen a la
ciutat de Figueres pel foment de la cultura popular en el marc de les Fires i
Festes de la Santa Creu 2017.
II. Que l’entitat Agrupació Estimem el 600 i Motor Antic va portar a terme la
Rua de Seat 600 i vehicles antics el passat 8 de maig de 2017 en el marc
de les Fires i Festes de la Santa Creu.
III. Que l’entitat Agrupació Estimem el 600 i Motor Antic ha sollicitat una
subvenció a l’Ajuntament de Figueres per tal de finançar la Rua de Seat 600
i vehicles antics durant els dies de les Fires i Festes de la Santa Creu 2017.
IV. Que la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions disposa
en el seu article 22.2.a que podran concedir-se de forma directa, amb
caràcter excepcional, aquelles subvencions que estiguin previstes en els
Pressupostos Generals de les Entitats locals.
V. Pel que fa a la seva concessió l’article 28 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre estableix que els convenis són l’instrument habitual per a
canalitzar les subvencions directes i que en ells s’han d’establir les
condicions i compromisos aplicables de conformitat amb allò disposat a la
llei.
VI. Així doncs, de conformitat amb allò establert a les citades disposicions i per
tal de concretar la collaboració de l’Ajuntament de Figueres amb
l’Agrupació Estimem el 600 i Motor Antic ambdues parts acorden subscriure
el present conveni que es regeix pels següents
PACTES
Primer. Objecte
L’objecte d’aquest conveni és establir el marc de collaboració entre
l’Ajuntament de Figueres i l’Agrupació Estimem el 600 i Motor Antic per a la
celebració de la Rua de Seat 600 i vehicles antics que l’entitat va portar a terme
durant les Fires i Festes de la Santa Creu 2076, d’acord amb el
programa/projecte presentat.
Segon. Compromisos dels Amics dels Gegants de Figueres
Destinar l'ajut a la finalitat esmentada.
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Presentar la sollicitud amb la documentació necessària per a l’obtenció de les
autoritzacions municipals corresponents per a poder portar a terme les
actuacions objecte de subvenció.
Esmentar la collaboració de l'Ajuntament de Figueres en qualsevol acte de
difusió de la competició.
Tercer. Compromisos de l’Ajuntament de Figueres
Atorgar una subvenció de 600,00 euros a l’entitat Agrupació Estimem el 600 i
Motor Antic amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2017 201 33400 48006
“Subvenció Agrupació Estimem els 600”.
Quart. Quantia de la subvenció i forma de pagament dels 600€
L’Ajuntament de Figueres participarà amb una aportació econòmica que es
concreta en la quantitat de 600,00€ per a la celebració de de la Rua de Seat
600 i vehicles antics que l’entitat va portar a terme durant les Fires i Festes de
la Santa Creu 2017 D’acord amb el pressupost presentat per l’entitat
(2.092,59€) la subvenció que s’atorga correspon al 28,6% de l’activitat
subvencionada.
Pel que fa al pagament de la subvenció, aquesta es pagarà una vegada s’hagi
presentat el compte justificatiu, d’acord amb allò establert al pacte sisè.
Cinquè. Conceptes de les despeses subvencionables
Es consideren despeses subvencionables aquelles que de manera indubtable
responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada, que resultin
estrictament necessàries i que es realitzin en el termini que estableix el present
conveni.
Sisè. Forma i termini de justificació
La documentació a presentar és la següent:
Compte justificatiu, signat pel representant legal del promotor, que constarà de
la següent documentació:
- Relació classificada de les despeses efectuades, amb identificació del
proveïdor, número de document, import, concepte i data d’emissió de la factura.
- Factures originals, fotocòpies compulsades o documents de valor probatori
equivalent que constin en la relació a la qual es fa referència al paràgraf
anterior.
- Detall del finançament final de les despeses del concepte subvencionat, amb
indicació de la procedència dels ingressos i subvencions.
Les despeses de personal propi s’acreditaran mitjançant un certificat signat i
segellat pel representant legal de l’entitat, on figuri la relació del personal, el
període, les funcions i el percentatge de dedicació al projecte subvencionat de
cadascun d’ells; aquesta relació haurà d’anar acompanyada dels corresponents
justificants originals que avalin el contingut del certificat. Resten exclosos els
salaris i les retribucions professionals que no resultin substancials i/o
directament relacionades amb el desenvolupament del projecte subvencionat.
L’entitat beneficiària ha de presentar el compte justificatiu juntament amb la
memòria d’activitats i l’informe final de l’actuació a l’Ajuntament de Figueres en
el termini de 3 mesos des de la finalització de les activitats subvencionades.
Setè. Comprovació de les justificacions
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El centre gestor haurà de comprovar que la documentació justificativa es
presenti en els terminis fixats, l’haurà de verificar formalment i, si escau, haurà
de requerir al beneficiari que dins del termini de 15 dies esmeni els defectes,
completi la documentació o ampliï la informació.
L’incompliment de l’objecte de la subvenció per causes directament imputables
al beneficiari, així com la resta de les causes previstes a l’article 37 de la Llei
General de Subvencions, podrà donar lloc a la revocació de la subvenció.
Vuitè. Responsabilitats
El present conveni no podrà considerar-se com a constitució de societat o
associació entre les parts, les quals assumeixen només les obligacions que
se'n deriven, limitant-se la responsabilitat de cadascuna de les parts al que
resulti del que s'estableix en les seves clàusules.
Els acords presos per cadascuna de les parts amb tercers seran absolutament
aliens a l'altra part.
Entre les parts no existeix cap relació de solidaritat, ni de subsidiarietat, de
manera que cadascuna respondrà de manera individual per la seva actuació.
Novè. Vigència i pròrroga del conveni
La vigència del conveni serà fins el 31 de desembre de 2017.
Desè. Declaració responsable
L’entitat Agrupació Estimem el 600 i Motor Antic ha acreditat el compliment dels
requisits necessaris per a ser beneficiària d’una subvenció, mitjançant la
presentació de les declaracions responsables corresponents, previstes a la
normativa aplicable en matèria de subvencions.
Onzè. Divergències
Per a qualsevol divergència que pugui sorgir en ordre a la interpretació,
modificació, aplicació i execució del present conveni s’intentarà resoldre de
mutu acord de les parts.
Dotzè. Causes de resolució
Seran causes de resolució del conveni:
Mutu acord de les parts, que es manifestarà per escrit.
Denúncia d’una de les parts, amb un preavís en cap cas inferior a 3 mesos.
L’incompliment manifest de les seves clàusules.
La impossibilitat manifesta, legal o material, de dur a terme el compliment de
les seves previsions.
Les generals establertes en la legislació vigent.
Tretzè. Naturalesa del conveni
Aquest conveni té naturalesa administrativa i es regirà per allò establert a la Llei
38/2007, de 17 de novembre, general de subvencions, el reglament que la
desenvolupa aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.
La jurisdicció contenciosa administrativa és la competent per resoldre les
qüestions litigioses que puguin suscitar-se entre les parts en el transcurs
d’aquest conveni i que no hagin pogut resoldre’s prèviament per les parts.
I en prova de conformitat, les parts interessades signen aquest conveni per
duplicat, en el lloc i en la data esmentats en l’encapçalament.
Per l’Ajuntament de Figueres
Per l’Agrupació Estimem el 600 i Motor Antic
L’alcaldessa presidenta
El representant
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Marta Felip Torres

Francesc Moliné Déu ”

----11. Aportacions i subvencions. S’aprova un conveni marc de collaboració
amb el Casino Menestral Figuerenc per l’organització del 70è Concurs de
colles sardanistes. Després de llegir-la i debatre-la s’ACORDA, per unanimitat
dels membres presents amb dret a vot, d’aprovar la proposta següent:
“Es proposa l’aprovació d’un conveni regulador de la concessió d’una
subvenció directa a Casino Menestral Figuerenc per a la celebració de la 70ena
edició del Concurs de colles sardanistes.
L’entitat va presentar un escrit amb registre general d’entrada número 8.492 de
5 d’abril de 2017 en la qual sollicitava una subvenció per l’organització del 70è
Concurs de colles sardanistes que va tenir lloc el 7 de maig a la Plaça
Catalunya de Figueres. Així mateix va presentar un pressupost de l’activitat que
ascendeix a 3.407,65 euros.
Es proposa l’aprovació d’un conveni regulador de la concessió d’una
subvenció directa de 2.200,00 euros al Casino Menestral Figuerenc en motiu
de la celebració de la 70 edició del concurs de colles sardanistes. D’acord amb
el pressupost presentat la subvenció que s’atorga correspon al 64,5% de
l’activitat subvencionada..
La despesa es realitzarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2017 201
33800 48005 “Subvenció Casino Menestral Figuerenc”.
L’objecte d’aquest conveni és l’atorgament d’una subvenció per a la celebració
de la 70ena edició del Concurs de colles sardanistes, d’acord amb el
programa/projecte presentat.
L’alcaldia presidència va aprovar, mitjançant decret de data 30 de juny de 2015
la delegació a la Junta de Govern Local l'atribució relativa a l'aprovació de
convenis reguladors de la concessió de subvencions a favor d'entitats
públiques o privades que realitzin activitats que complementin o supleixin les
competències locals.
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions disposa en el
seu article 22.2 que podran concedir-se de forma directa, amb caràcter
excepcional, aquelles subvencions que estiguin previstes en els Pressupostos
Generals de les Entitats locals, aquelles l’atorgament o quantia de les quals
vingui imposada a l’Administració per una norma de rang legal o aquelles altres
subvencions en què s’acreditin raons d’interès públic, social, econòmic o
humanitari, o altres degudament justificades que dificultin la seva convocatòria
pública.
Pel que fa a la seva concessió l’article 28 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre estableix que els convenis són l’instrument habitual per a canalitzar
les subvencions directes i que en ells s’han d’establir les condicions i
compromisos aplicables de conformitat amb allò disposat a la llei.
És per tot això que el regidor delegat del Servei de Cultura Popular i Festes
proposa a la Junta de Govern Local que, per delegació de l'Alcaldia
Presidència, s'adoptin els acords següents:
Primer.- Aprovar el conveni marc de collaboració entre l’Ajuntament de
Figueres i Casino Menestral Figuerenc, amb NIF núm. G-17057910, per
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l’organització del 70è Concurs de colles sardanistes que va tenir lloc el 7 de
maig a la Plaça Catalunya de Figueres, segons el text que s’adjunta a aquest
acord.
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de dos mil dos-cents euros (2.200,00
€) a Casino Menestral Figuerenc, amb NIF núm. G-17057910, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 2017 201 33800 48005 “Subvenció Casino Menestral
Figuerenc”.
Pel que fa al pagament de la subvenció, aquesta es pagarà una vegada s’hagi
presentat el compte justificatiu, d’acord amb allò establert al pacte sisè.
Tercer.- Notificar la present resolució a l’interessat.
Quart- Facultar a l’alcaldia presidència per a la realització de tants actes i
gestions com calguin per a l’execució els acords anteriors.
ANNEX :
“CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE FIGUERES I EL CASINO
MENESTRAL FIGUERENC REGULADOR D’UNA SUBVENCIÓ DIRECTA PER
A LA CELEBRACIÓ DE LA 70ENA EDICIÓ DEL CONCURS DE COLLES
SARDANISTES
Figueres,
de
de 2017
REUNITS
D’una part, l’Illustríssima senyora Marta Felip Torres, amb DNI XXXXXXXX,
alcaldessa de l’Ajuntament de Figueres, en exercici de les facultats que li
confereix l’article 53.1.a del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, amb
domicili a la Plaça de l’Ajuntament número 12, 17600 Figueres i NIF P1707200J.
I d'altra part, el senyor Eduard Ayats Aljarilla, amb DNI XXXXXXXX, en
representació del Casino Menestral Figuerenc, amb NIF núm. G-17057910,
amb domicili al carrer Poeta Marquina número 2, 17600 Figueres.
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per a
aquest acte i
MANIFESTEN
I. Que l’Ajuntament de Figueres en el marc de les competències en matèria
de cultura popular i lleure dóna suport a les activitats que s’organitzen a la
ciutat de Figueres pel foment de la cultura popular en el marc de la Capital
de la Sardana 2017.
II. Que l’Agrupació Flor de Romaní del Casino Menestral Figuerenc ha
organitzat la 70ena edició del Concurs de colles sardanistes que va tenir lloc
el 7 de maig de 2017 a la plaça Catalunya de Figueres.
III. Que el Casino Menestral Figuerenc ha sollicitat una subvenció a
l’Ajuntament de Figueres per tal de portar a terme la 70ena del Concurs de
colles sardanistes.
IV. Que la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions disposa
en el seu article 22.2.a que podran concedir-se de forma directa, amb
caràcter excepcional, aquelles subvencions que estiguin previstes en els
Pressupostos Generals de les Entitats locals.
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V. Pel que fa a la seva concessió l’article 28 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre estableix que els convenis són l’instrument habitual per a
canalitzar les subvencions directes i que en ells s’han d’establir les
condicions i compromisos aplicables de conformitat amb allò disposat a la
llei.
VI. Així doncs, de conformitat amb allò establert a les citades disposicions i per
tal de concretar la collaboració de l’Ajuntament de Figueres amb
l’Agrupació Mediterrània Dansa ambdues parts acorden subscriure el
present conveni que es regeix pels següents
PACTES
Primer. Objecte
L’objecte d’aquest conveni és l’atorgament d’una subvenció per a la celebració
de la 70ena edició del Concurs de colles sardanistes, d’acord amb el
programa/projecte presentat.
Segon. Compromisos del Casino Menestral Figuerenc
Destinar l'ajut a la finalitat esmentada.
Esmentar la collaboració de l'Ajuntament de Figueres en qualsevol acte de
difusió de l’activitat.
Tercer. Compromisos de l’Ajuntament de Figueres
Atorgar una subvenció de 2.200,00 euros al Casino Menestral Figuerenc amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 2017 201 33800 48005 “Subvenció Casino
Menestral Figuerenc”.
Quart. Quantia de la subvenció i forma de pagament dels 2.200,00€
L’Ajuntament de Figueres participarà amb una aportació econòmica que es
concreta en la quantitat de 2.200,00€ per a la celebració de la 70ena edició del
Concurs de colles sardanistes, el 7 de maig de 2017 a Figueres. D’acord amb
el pressupost presentat per l’entitat la subvenció que s’atorga correspon al
64,5% de l’activitat subvencionada.
Pel que fa al pagament de la subvenció, aquesta es pagarà una vegada s’hagi
presentat el compte justificatiu, d’acord amb allò establert al pacte sisè.
Cinquè. Conceptes de les despeses subvencionables
Es consideren despeses subvencionables aquelles que de manera indubtable
responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada, que resultin
estrictament necessàries i que es realitzin en el termini que estableix el present
conveni.
Sisè. Forma i termini de justificació
La documentació a presentar és la següent:
a. Memòria justificativa de l’activitat, signada pel representant legal del
promotor, que acrediti que s’ha dut a terme l’activitat prevista. En aquest
informe s’hi ha d’incorporar la relació d’activitats desenvolupades, els resultats
obtinguts i l’impacte assolit.
b. Compte justificatiu, signat pel representant legal del promotor, que constarà
de la següent documentació:
- Relació classificada de les despeses efectuades, amb identificació del
proveïdor, número de document, import, concepte i data d’emissió de la factura.
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- Factures originals, fotocòpies compulsades o documents de valor probatori
equivalent que constin en la relació a la qual es fa referència al paràgraf
anterior.
- Detall del finançament final de les despeses del concepte subvencionat, amb
indicació de la procedència dels ingressos i subvencions.
Les despeses de personal propi s’acreditaran mitjançant un certificat signat i
segellat pel representant legal de l’entitat, on figuri la relació del personal, el
període, les funcions i el percentatge de dedicació al projecte subvencionat de
cadascun d’ells; aquesta relació haurà d’anar acompanyada dels corresponents
justificants originals que avalin el contingut del certificat. Resten exclosos els
salaris i les retribucions professionals que no resultin substancials i/o
directament relacionades amb el desenvolupament del projecte subvencionat.
L’entitat beneficiària ha de presentar el compte justificatiu juntament amb la
memòria d’activitats i l’informe final de l’actuació a l’Ajuntament de Figueres en
el termini de 3 mesos des de la finalització de les activitats subvencionades.
Setè. Comprovació de les justificacions
El centre gestor haurà de comprovar que la documentació justificativa es
presenti en els terminis fixats, l’haurà de verificar formalment i, si escau, haurà
de requerir al beneficiari que dins del termini de 15 dies esmeni els defectes,
completi la documentació o ampliï la informació.
L’incompliment de l’objecte de la subvenció per causes directament imputables
al beneficiari, així com la resta de les causes previstes a l’article 37 de la Llei
General de Subvencions, podrà donar lloc a la revocació de la subvenció.
Vuitè. Responsabilitats
El present conveni no podrà considerar-se com a constitució de societat o
associació entre les parts, les quals assumeixen només les obligacions que
se'n deriven, limitant-se la responsabilitat de cadascuna de les parts al que
resulti del que s'estableix en les seves clàusules.
Els acords presos per cadascuna de les parts amb tercers seran absolutament
aliens a l'altra part.
Entre les parts no existeix cap relació de solidaritat, ni de subsidiarietat, de
manera que cadascuna respondrà de manera individual per la seva actuació.
Novè. Vigència i pròrroga del conveni
La vigència del conveni serà fins el 31 de desembre de 2017.
Desè. Declaració responsable
El Casino Menestral Figuerenc ha acreditat el compliment dels requisits
necessaris per a ser beneficiària d’una subvenció, mitjançant la presentació de
les declaracions responsables corresponents, previstes a la normativa aplicable
en matèria de subvencions.
Onzè. Divergències
Per a qualsevol divergència que pugui sorgir en ordre a la interpretació,
modificació, aplicació i execució del present conveni s’intentarà resoldre de
mutu acord de les parts.
Dotzè. Causes de resolució
Seran causes de resolució del conveni:
Mutu acord de les parts, que es manifestarà per escrit.
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Denúncia d’una de les parts, amb un preavís en cap cas inferior a 3 mesos.
L’incompliment manifest de les seves clàusules.
La impossibilitat manifesta, legal o material, de dur a terme el compliment de
les seves previsions.
Les generals establertes en la legislació vigent.
Tretzè. Naturalesa del conveni
Aquest conveni té naturalesa administrativa i es regirà per allò establert a la Llei
38/2007, de 17 de novembre, general de subvencions, el reglament que la
desenvolupa aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol i la resta de
normativa d’aplicació.
La jurisdicció contenciosa administrativa és la competent per resoldre les
qüestions litigioses que puguin suscitar-se entre les parts en el transcurs
d’aquest conveni i que no hagin pogut resoldre’s prèviament per les parts.
I en prova de conformitat, les parts interessades signen aquest conveni per
duplicat, en el lloc i en la data esmentats en l’encapçalament.
Per l’Ajuntament de Figueres
Pel Casino Menestral Figuerenc
L’alcaldessa presidenta
El president
Marta Felip Torres
Eduard Ayats Aljarilla”
----12. Serveis municipals. S’aprova l’expedient de contractació del contracte
del <Servei de retirada, transport, dipòsit, adquisició i eliminació de vehicles
abandonats a la via pública i retirats per iniciativa municipal>. Després de llegirla i debatre-la s’ACORDA, per unanimitat dels membres presents amb dret a
vot, d’aprovar la proposta següent:
“Atès l’informe emès en data 24 d’octubre de 2017 per l’Inspector en Cap
de la Guàrdia Urbana de l’Ajuntament de Figueres proposant la licitació del
contracte del <Servei de retirada, transport, dipòsit, adquisició i eliminació de
vehicles abandonats a la via pública i retirats per iniciativa municipal>.
Vist el que disposa el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic
aprovat per Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, el Regidor
delegat de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, proposa que la Junta de
Govern Local, per delegació de l’Alcaldia Presidència, adopti els acords
següents:
1er.- Aprovar l’expedient de contractació del contracte del <Servei de retirada,
transport, dipòsit, adquisició i eliminació de vehicles abandonats a la via pública
i retirats per iniciativa municipal>.
2on.- Determinar que la licitació es dugui a terme mitjançant procediment obert
amb diversos criteris d’adjudicació.
3er.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars del contracte
del<Servei de retirada, transport, dipòsit, adquisició i eliminació de vehicles
abandonats a la via pública i retirats per iniciativa municipal> que es transcriu a
continuació:
“Plec de clàusules administratives particulars que regiran el procediment obert
per adjudicar la contractació del servei de retirada, transport, dipòsit, adquisició
i eliminació de vehicles abandonats a la via pública i retirats per iniciativa
municipal.
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1. Objecte del contracte i necessitats a satisfer.
Es objecte del contracte l'adjudicació, mitjançant procediment obert, del servei
de retirada, transport, dipòsit, adquisició i eliminació de vehicles abandonats a
la via pública i retirats per iniciativa municipal.
El servei té també per objecte el pupillatge de vehicles en determinats casos
regulats al Plec de clàusules tècniques.
La naturalesa del contracte és de contracte de serveis.
El codi CPV: 50190000-3.
Les necessitats a satisfer són les obligacions dels ens locals de garantir la
gestió i tractament dels residus municipals que s'originen al seu terme
municipal, i, específicament, dels vehicles abandonats o fora d'ús, per tal de
prevenir i reduir l'impacte negatiu que els vehicles abandonats i fora d'ús poden
arribar a tenir sobre el medi ambient i sobre la via pública.
2. Durada del contracte.
El contracte tindrà una vigència inicial de tres anys. La prestació del servei
s'iniciarà a partir del primer dia natural, inclòs, del mes següent a aquell en què
es formalitzi el contracte, sempre que dita data sigui 1 d'agost de 2018 o
posterior, atès que el contracte actual finalitza el dia 31 de juliol de 2018. El
contracte es podrà prorrogar per un primer període de dos anys i un segon
període d'un any de durada. La pròrroga requereix acord exprés de
l'Ajuntament. La pròrroga és obligatòria per al contractista, llevat que aquest
hagués
anunciat la seva voluntat de no prorrogar-lo amb 6 mesos
d'avançament i per escrit registrat al Registre d'entrada de documents de
l'Ajuntament. La durada inicial més la de les pròrrogues no podrà superar els
sis anys com a màxim.
3. Prestacions del servei i determinació del preu del contracte.
Tipus màxims de licitació
Formen part integrant del contingut del contracte les prestacions següents:
a) servei de retirada i transport de vehicles abandonats, en els termes
establerts al plec de clàusules tècniques. El servei és gratuït per a l'Ajuntament,
de forma que aquest no ha d'abonar cap quantitat.
b) servei de dipòsit de vehicles abandonats, retirats de la via pública, quan
encara no han estat declarats residu, en els termes establerts al plec de
clàusules tècniques. El servei descrit en aquest apartat és gratuït, pel que
l'Ajuntament no ha d'abonar cap quantitat, llevat que el vehicle estigui en
aquest dipòsit més temps del previst a la clàusula 1.b) del Plec de clàusules
tècniques o del major termini ofert per l'adjudicatari, cas en el que devengarà el
mateix preu previst a l'apartat d) del present plec.
c) servei d’eliminació de vehicles, que inclou també totes les operacions
necessàries de descontaminació, d'emmagatzematge, reciclatge i recuperació
dels subproductes que ja hagin estat declarats residus per l’Ajuntament. Aquest
servei no genera un preu a favor de l’adjudicatari, sinó que a canvi de dit servei,
l’adjudicatari fa seva les restes del vehicle i subproductes, hi dona el destí legal
i fa seu el preu que en pugui obtenir, sense que hagi de fer cap abonament a
l’Ajuntament com a preu de ferralla, peces reciclables o similar, llevat que
l'adjudicatari així ho hagi ofert d'acord amb la clàusula 13 del present plec.
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d) Servei de pupillatge de vehicles, en els termes establerts al plec de
clàusules tècniques. Aquest servei, fins a 39 turismes, 5 furgonetes, 20
motos/ciclomotors, 30 bicicletes i un camió, serà gratuït. En el supòsit d’excedir
el nombre de vehicles abans especificats a custodiar per l’adjudicatari,
s’estipulen els següents preus/mes màxims de licitació, millorables a la baixa,
més IVA, segons el tipus de vehicle:
- Motos i ciclomotors: 30 euros/mes
- Bicicletes: 10 euros/mes
- Turismes: 50 euros/mes
- Furgonetes: 60 euros/mes
- Camions: 80 euros/mes
L'Ajuntament no abonarà cap quantitat per cap concepte no inclòs en el present
plec.
S'estableix un valor estimat del contracte de 0 euros, atès que la retribució del
contractista serà l'aprofitament del desguàs dels vehicles, tenint en compte que
els únics preus que es poden arribar a generar i satisfer per l'Ajuntament són
els establerts a la clàusula 3.b) pel cas d’excés de temps de dipòsit i 3.apartat
d), si es sobrepassa el nombre de vehicles en pupillatge establert a la present
clàusula o superior nombre que es fixi a l'oferta i tenint en compte que
actualment amb el nombre de vehicles que estarien en pupillatge no es
generaria dit preu i que alhora els licitadors poden oferir un preu per vehicle
eliminat a partir de determinat nombre de vehicles/any.
L'Ajuntament no haurà d'abonar cap compensació al contractista per la retirada,
transport i dipòsit previstos als apartats a) i b) encara que el vehicle finalment
no sigui declarat residu o no pugui ser eliminat.
4. Revisió de preus. Valor estimat del contracte. Consignació pressupostària
En aquest contracte no hi ha revisió de preus.
Valor estimat del contracte: atenent el nombre de vehicles actuals que hi ha al
dipòsit en pupillatge no es generaria actualment preu per aquest concepte a
favor de l’adjudicatari. L’adjudicatari queda compensat amb el producte de
l’aprofitament que fa dels vehicles declarats residus. Atès que els licitadors
poden oferir un preu a favor de l’Ajuntament per cada vehicle eliminat amb un
mínim, en cas d’oferir-ne, de 30 euros al dia, i estimant una declaració de
residu de 120 vehicles/any, el valor estimat a 1 any seria de 3.600 € i a 6 anys
21.600 €, establint-se aquesta xifra com a valor estimat del contracte.
No s’aprova despesa en aprovar aquest expedient ni hi ha partida
pressupostària prevista, atès que atenent a l’informe de l’Inspector en Cap de la
Guàrdia Urbana atès que sols s’ha de pagar alguna quantitat en cas que es
superin els terminis de dipòsit o nombre de vehicles en pupillatge establerts en
aquest plec i plec de prescripcions tècniques el contracte no ha de comportar
cap despesa per a l’Ajuntament. En cas que durant l’execució del contracte es
prevegi la superació de dits temptes i nombre vehicles, el servei de la Guàrdia
Urbana haurà de sollicitar immediatament la previsió de partida i no es podrà
encarregar serveis sense dita deguda partida.
5. Forma de pagament.
El preu del servei b) i d), cas de devengar-se, s’abonarà per mesos naturals
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vençuts, prèvia presentació de factura de l’adjudicatari.
En cas d'haver-se ofert a favor de l'Ajuntament un preu per eliminació de
vehicles, el contractista l'haurà d'ingressar abans del dia 30 de gener de cada
any, en cas d'haver-se devengat.
6.- Modificació del contracte
Les possibles modificacions del contracte es regiran per la normativa legal
vigent.
7. Forma d'adjudicació.
El contracte s'adjudicarà mitjançant procediment obert amb diversos criteris
d’adjudicació.
8. Garantia definitiva.
No s'estableix fiança provisional.
S'estableix una fiança definitiva de 1.400 € i un termini de garantia d'un any.
9. Requisits de capacitat, aptitud i solvència
Podran concórrer com a licitadors les persones naturals o
jurídiques,
espanyols o estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar, acreditin la seva
solvència econòmica, financera i tècnica i no es trobin compreses en alguna de
les circumstàncies a les que es refereix l’article 60 del TRLLCSP i tinguin els
requisits de solvència establerts en aquest Plec.
D'acord amb l'article 57 del TRLLCSP les persones jurídiques sols podran ser
adjudicatàries de contractes les prestacions dels quals estiguin compreses dins
els fins, objecte o àmbit d'activitat que, a tenor dels seus estatuts o regles
fundacionals, els siguin propis.
Empreses comunitàries: Tindran capacitat per a contractar les empreses no
espanyoles d'Estat membres de la Unió Europea que, d'acord amb la legislació
de l'Estat en que estiguin establertes, estiguin habilitades per a realitzar la
prestació de que es tracti.
Quan la legislació de l'Estat en que estiguin establertes aquestes empreses
exigeixi una autorització especial o la pertinença a una determinada
organització per a poder prestar en ell el servei del que es tracti, hauran d'
acreditar que compleixen aquest requisit.
Constitueix requisit de capacitat necessari per a participar en la licitació, seguint
la proposta de la Guia de la Junta Consultiva de Contractació de la Generalitat
de Catalunya per a la inclusió de clàusules contractuals de caràcter social i la
Disposició Addicional quarta, apartat 1, del TRLLCSP, que les empreses
acreditin que compleixen l'obligació legal de comptar amb un nombre de
treballadors amb discapacitat corresponent al 2 % o que han adoptat les
mesures alternatives corresponents. A aquests efectes al sobre 1 han d'aportar
la declaració que figura en aquest plec, sense perjudici que l'Ajuntament pugui
sollicitar altres documents.
Els documents que caldrà aportar per a justificar la capacitat i els requisits
s'indiquen a la clàusula 14, així com els requisits de participació d'empreses de
països no comunitaris.
10.- Procediment. Anunci de licitació i Presentació de Proposicions
El procediment de licitació és obert.
Les proposicions es presentaran Al Servei de Contractació de l’Ajuntament de
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Figueres (2on pis, Casa Consistorial, Plaça Ajuntament 12), de 9 a 14 hores.
La forma d'accés al perfil del contractant és a través de la web de l'Ajuntament
de Figueres: www.figueres.cat o https://contractaciopublica.gencat.cat i anar al
perfil de l'Ajuntament de Figueres.
El termini de presentació de proposicions serà de 20 dies naturals a comptar de
l’endemà de la publicació de l’anunci de licitació al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya.
Els interessats podran realitzar consultes mitjançant el perfil del contractant i
seran contestades en dit perfil, en forma anonimitzada pel que fa a l’interessat
consultant. Es recomana subscriure’s a través de dit perfil a la licitació i així
rebrà comunicació de qualsevol novetat que s’hi insereixi. També es podran fer
consultes al mail contractacio@figueres.org , cas en que si la consulta és
d’interès general també es publicarà al perfil en forma anonimitzada.
Les ofertes també es podran presentar per correu, d'acord amb l'article 80 del
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques
aprovat per RD 1098/2001, de 12 d'octubre, fins a la mateixa hora de la data
de finalització del termini. En aquest cas, l'empresari haurà d’ anunciar a l'òrgan
de contractació la remissió de l'oferta mitjançant tèlex, fax al 972670956, Mail a
contractacio@figueres.org o telegrama el mateix dia, adjuntant justificació de la
data i hora d'imposició de l'enviament a l'oficina de Correus. Sense la
concurrència d'aquests requisits no serà admesa la proposició si és rebuda per
l'òrgan de contractació amb posterioritat a la data de finalització del termini.
Transcorreguts 10 dies naturals següents a la indicada data sense que s'hagi
rebut la proposició, aquesta no serà admesa en cap cas.
11. Contingut de les proposicions.
Els licitadors presentaran les seves proposicions en dos sobres que podran
estar lacrats i precintats.
En el sobre número 1, a la part exterior del qual figurarà la inscripció següent:
"Sobre 1. Documentació presentada per ............ per a prendre part a la licitació
per a la contractació del servei de retirada, transport, dipòsit, adquisició i
eliminació de vehicles abandonats a la via pública", s'hi inclourà la
documentació següent:
A l'exterior s'hi farà constar el correu electrònic o fax i telèfon.
A l’interior del sobre 1 hi constarà la següent documentació
1.- Declaració responsable degudament complimentada i signada d'acord amb
el següent Model:
“En ..................... amb DNI ...........en nom propi o en representació de
......................., amb NIF ..... amb domicili per a notificacions
a.............c...........telèfon............fax..........i e-mail ......, manifesto que assabentat
del Plec de clàusules administratives particulars per a contractar el servei de
retirada, transport, dipòsit, adquisició i eliminació de vehicles abandonats a la
via pública i retirats per iniciativa municipal, DECLARO SOTA LA MEVA
RESPONSABILITAT:
a) Que l’entitat a la que represento compleix la normativa d’integració de
discapacitats, atès que:
1. SI/NO Té un nombre de treballadors de 50 o més (marqueu el que
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pertoqui)
2. SI/NO L’empresa està integrada per un nombre de treballadors
discapacitats no inferior al 2%, atès que el nombre total de treballadors en
plantilla és de ... i el nombre de treballadors amb discapacitat ocupats és de .....
3. SI/NO L'empresa ha adoptat alguna de les mesures alternatives previstes a
l’article 2 del Reial decret 364/2005, de 8 d’abril, pel qual es regula el
compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva a favor
dels treballadors amb discapacitat, essent les mesures adoptades les següents:
(especifiqueu).
b) Que l’entitat a la que represento compleix les condicions establertes
legalment per a contractar amb l’Administració, els requisits de solvència
d'aquest Plec i té plena capacitat d’obrar, i no esta incursa en cap de les
prohibicions de contractar que s’estableixen a l’article 60 del Text refós de la llei
de contractes del sector públic.
c) Que l’entitat a la que represento està al corrent en el compliment de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social de conformitat amb el que
estableix l’article 60 i a l’apartat 1.c) de l’article 146 del Text refós de la llei de
contractes del sector públic.
d) Que no forma part dels òrgans de govern o administració d’aquesta societat
cap persona d’aquelles a les que fa referència la legislació sobre
incompatibilitats aplicable a aquest contracte.
e) Que d'acord amb l'article 145 del Text refós de la Llei de Contractes de sector
públic i article 86 del Reglament de la LLei de Contractes de les
Administracions Públiques, l'empresa que represento:
- No pertany a cap grup empresarial
- Pertany al grup empresarial ..... del que formen part les societats següents:
.....
(en els apartats que permeten posar SI o No i en l'apartat e) poseu el que
pertoqui a la vostra empresa; en l'apartat a) si poseu SI en el número 1, heu
de posar els apartats 2 o 3, en canvi si heu posat que No a l’apartat 1, vol dir
que la vostra empresa té menys de 50 treballadors i ja no ha de fer constar i
omplir els números 2 i 3).
(Data i lloc)
(Signatura)
2. Declaració responsable d'adscripció de mitjans
"......................... (nom i cognoms de la persona que concorre), amb
document nacional d'identitat número ................., amb domicili a efectes de
notificacions al carrer ....................., número ....., de la ciutat de ..................,
província de ............., en nom propi (o en representació de ........), en el del
procediment obert convocat per l'Ajuntament de Figueres per a la
contractació del servei de retirada, transport, dipòsit, adquisició i eliminació
de vehicles abandonats a la via pública DECLARO EN FORMA
RESPONSABLE:
Que el licitador per mi representat es compromet a adscriure a l'execució del
contracte els mitjans personals i materials suficients i els oferts.
(Lloc, data i signatura)"
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3.- Designació de la persona que rebrà les notificacions. En el cas de persones
jurídiques és obligatori presentar el següent model designant el destinatari de
les notificacions que s’hagin de rebre en aquest procediment, les quals es faran
per via electrònica, d’acord amb la clàusula 21. En el cas que es presentin
persones físiques, serà optatiu.
“En ..................... amb DNI ...........en nom propi o en representació de
.......................,
amb
domicili
per
a
notificacions
a.............c...........telèfon............fax..........i e-mail ......, manifesto que d'acord
amb la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques i la Disposició Addicional Quinzena i Setzena del
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovada per Real
Decreto Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, designo la següent persona per
a rebre les notificacions electròniques al procediment de licitació designo la
següent persona per a rebre les notificacions electròniques en aquest
procediment:
Nom i cognoms: .....
NIF : ...........
Adreça electrònica: .....
mòbil:...........
(Data i signatura)”
4) Document de compromís de constituir una Unió Temporal d'Empreses:
En els casos en què diversos empresaris concorrin agrupats en unió temporal
aportaran a més un document, que podrà ser privat, en el que, en cas de
resultar adjudicataris, es comprometin a constituir-la. Aquest document haurà
de ser signat pel representant de cadascuna de les empreses i en el que es
designarà la persona representant de l'UTE davant l'Administració als efectes
relatius al contracte, així com el percentatge de la participació que a cadascun
d'ells correspongui en l'UTE.
Els documents acreditatius del compliment dels requisits per a ser adjudicatari
del contracte s'hauran d'aportar pel licitador proposat com a adjudicatari, sense
perjudici que d'òrgan de contractació pugui requerir la seva aportació en
qualsevol moment anterior a la proposta d'adjudicació, d'acord amb l'art. 146.4
del TRLLCSP en ordre a assolir el bon fi de l'expedient.
En el sobre 2 a la part exterior del qual figurarà la inscripció següent: “Sobre
núm. 2. Proposició econòmica presentada per ........per a prendre part a la
licitació per a la contractació del servei de retirada, transport, dipòsit, adquisició
i eliminació de vehicles abandonats a la via pública i retirats per iniciativa
municipal”, s’hi inclouran els següents documents:
1.- Proposició econòmica degudament complimentada, d’acord amb el model
que s’inclou al final del present Plec. S’hauran d’oferir els preus en la forma
determinada en dit model i el present plec.
2.- Memòria i documentació que acrediti la capacitat de càrrega de vehicles
d'acord amb l'oferta.
12. Mesa de contractació. Obertura de la documentació i les ofertes
La Mesa de contractació tindrà la següent composició:
President: Jordi Masquef i Creus. Suplent: Joaquim Felip Gayolà.
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Vocals: Anna Maria Macià i Bové, interventora municipal. Suplent: Sara
Carreras Aurich.
Cristina Pou i Molinet, secretària municipal. Suplent: Laia Oliver i Pastoret.
Josep Maria Riera i Pey. Suplent: Jordi Panella i Vilaró.
Secretària: Maria Geli i Anglada. Suplent: Mariona Corbera i Batlle.
Obertura del sobre número 1. L'efectuarà la mesa de contractació a la sala de
sessions de la Casa Consistorial en acte no públic. La mesa procedirà a la
qualificació de la documentació presentada en temps i forma. Si observés
defectes materials en la documentació presentada podrà concedir un termini
de subsanació.
Del que s'esdevingui se'n deixarà constància en l'acta que necessàriament
haurà d'estendre's.
Un cop qualificada la documentació i subsanats, en el seu cas, els defectes o
omissions de la documentació presentada es declararan admesos a la licitació
als licitadors que hagin acreditat el compliment dels requisits previs indicats a
l'article 130 de la Llei procedint i el present Plec.
Obertura del sobre 2. Es farà en acte públic a les 12 hores del primer dimecres
hàbil següent a la data de finalització del termini de presentació d’ofertes. Si
calgués canviar la data es comunicarà als licitadors mitjançant el perfil del
contractant.
L'Ajuntament podrà demanar en qualsevol moment la informació que precisi de
l'administració competent per tal d'acreditar el grau d'acompliment i requisits
exigits per l'Agència de Residus.
13. Criteris d'Adjudicació
Per a l'adjudicació del procediment, que s'efectuarà a la proposició més
avantatjosa, s'estableixen els criteris següents segons la puntuació que s'indica
per a cadascun:
1.- Augment del nombre de vehicles subjectes a pupillatge sense cost per a
l'Ajuntament, per sobre del nombre establert a la clàusula 1.d del plec de
clàusules tècniques
per cada turisme de més ..........1'5 punt
per cada furgoneta de més........1 punt
per cada camió de més........... 0'5 punts
per cada moto/ciclomotor de més...... 0'10 punts
per cada bicicleta de més.............0’05 punts
Màxim punts:
20
2.- Per millor preu de pupillatge de vehicles a partir del nombre de vehicles
establerts al plec i oferta de l'apartat anterior:
2.1.Turismes : fins a 6 punts. L'oferta que sigui més econòmica tindrà 6 punts i
la resta amb la fórmula següent: 6 multiplicat pel preu més baix ofert i dividit pel
preu a valorar.
2.2. Furgonetes: fins a 3 punts. L'oferta que sigui més econòmica tindrà 3 punts
i la resta amb la fórmula següent: 3 multiplicat pel preu més baix ofert i dividit
pel preu a valorar.
2.3. Camions fins a 2 punts. L'oferta que sigui més econòmica tindrà 2 punts i la
resta amb la fórmula següent: 2 multiplicat pel preu més baix ofert i dividit pel
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preu a valorar.
2.4. Motos/ciclomotors: fins 1 punt. L'oferta que sigui més econòmica tindrà 1
punt i la resta amb la fórmula següent: 1 multiplicat pel preu més baix ofert i
dividit pel preu a valorar.
25. Bicicletes: fins 0’25 punt. L'oferta que sigui més econòmica tindrà 0’25 punt
i la resta amb la fórmula següent: 0’25 multiplicat pel preu més baix ofert i
dividit pel preu a valorar.
3.- Major temps d'espera per sobre del mínim establert per la clàusula 1. b)
(Plec Tècnic) pels vehicles en dipòsit quan encara no han estat declarats
residus: 5 punts per cada 15 dies naturals suplementaris, amb un màxim de 20
punts.
4.-Per oferir un preu a ingressar per a l'Ajuntament per cada vehicle turisme,
furgoneta o camió eliminat, amb un preu mínim en cas d’oferir-se, unitari de 30
€ per vehicle: fins a 10 punts, atorgant-se 10 punts a l'oferta que ofereixi un
import superior per vehicle i la resta amb la fórmula 10 multiplicat pel preu ofert
a valorar i dividit pel preu més alt ofert.
5.- Per disposar de cobert d'un mínim de 100 m2 dedicats al contracte per a
dipositar els vehicles en pupillatge: fins a 5 punts, atorgant 5 punts per l’oferta
que ofereixi major superfície coberta i la resta amb la fórmula 5 multiplicat per
la superfície coberta oferta a valorar i dividit pel la superfície més alta oferta.
6.- Millor termini de retirada dels vehicles a comptar de l'avís municipal, d'acord
amb el següent desgloç:
6.1. Per oferir la retirada en el termini de 2 dies naturals: 2 punts
6.2. Per oferir la retirada en el termini d'1 dia natural: 3 punts.
6.3. Per oferir un servei d'urgència consistent en la retirada en el termini de 8
hores en casos que la permanència del vehicle pugui causar perill o
inconvenient per al trànsit de persones o pas de vianants: 5 punts.
7.- Situació del dipòsit de vehicles. Es valorarà en aquest punt la proximitat del
dipòsit de vehicles abandonats, retirats de la via pública quan encara no han
estat declarats residu, en distància lineal respecte les dependències de la
Guàrdia Urbana de Figueres.
Des de 0 fins a 10 punts.
7.1. Fins a 5 KM: 10 punts.
7.2. De més de 5 KM fins a 7: 5 punts.
7.3. Més de 7 Km a 10 Km: 1 punt.
8.- En atenció als vehicles de transport que posi a disposició del contracte que
acreditin una capacitat total de càrrega major de:
8.1.- Turismes: fins a 5 punts
8.2.- Vehicles semipesats de 2 Tn a 10 Tn): fins a 3 punts
8.3 - Vehicles pesats ( de més de 10 Tn): fins a 2 punts
En cada apartat correspondrà la puntuació màxima a la proposició que acrediti
major capacitat de càrrega i la resta en forma proporcional, amb la fórmula
puntuació màxima multiplicada per capacitat de càrrega a valorar i dividit per la
capacitat de l'oferta de més capacitat.
9.- Oferir més de 4 turismes al més amb destí a la caserna de Figueres del Cos
de Bombers per a que puguin fer pràctiques. El servei consistirà en portar el
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vehicle fins la caserna de bombers i posteriorment, un cop finalitzades les
pràctiques, anar-lo a recollir per procedir a la seva gestió com residu sòlid.
Aquest servei no originarà cap cost a l’Ajuntament ni al Cos de Bombers : 5
punts per a la millor oferta i la resta a valorar amb la fórmula 5 multiplicat pel
nombre de vehicles suplementaris de l'oferta a valorar i dividit pel nombre
suplementari de vehicles de la millor oferta.
14. Classificació i Adjudicació
L`òrgan de contractació classificarà les ofertes d'acord amb els criteris
d'adjudicació establerts al present Plec i requerirà al licitador millor classificat la
documentació que consta al paràgraf següent.
En el termini de 10 dies hàbils comptats a partir de l'endemà que se'l requereixi
el licitador millor classificat per haver presentat la millor oferta ha de presentar
la següent documentació, que es presentarà acompanyada d'instància que es
dirigirà a l'Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà (OMAC), Ronda Salvador Dalí,
107, i es podrà presentar en les formes admeses en la normativa de règim
jurídic de les Administracions Públiques, entre elles presentació electrònica a
través de la carpeta ciutadana allotjada a la web municipal:
1.- DNI del proponent.
2.- Escriptures socials, degudament inscrites, en cas de persones jurídiques.
3.- Poders, si s'actua en representació d'un altre o és un persona jurídica.
4.- Resguard de la garantia definitiva.
5.-Pòlissa i rebut en vigor de l'assegurança de responsabilitat civil, amb els
requisits establerts al plec de prescripcions tècniques, o bé compromís de
subscriure’l abans de la data de formalització del contracte.
6.- Certificació de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries.
7.- Certificació de trobar-se al corrent de les obligacions amb la Seguretat
Social o bé autorització a favor de l’Ajuntament per obtenir el certificat
directament.
8.- A fi d'acreditar la solvència econòmica i financera hauran de presentat els
següents documents:
Caldrà acreditar un volum de negoci que referit a l'any de major volum de
negoci en els tres darrers exercicis conclosos sigui almenys el següent: 30.000
€.
S'acreditarà mitjançant comptes anuals aprovats i dipositats al Registre
Mercantil, si l'empresari està inscrit en dit registre i, en cas contrari, per les
dipositades a registre oficial en que hagi d'estar inscrit. Els empresaris
individuals no inscrits al Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de
negoci mitjançant els llibres que estigui obligat a portar o, si no ho està,
documentació justificativa.
9è.- Còpia autenticada o compulsada de la inscripció en vigor de l'empresa
licitadora al Registre de gestors de vehicles fora d'ús expedida per l'Agència de
Residus de la Generalitat de Catalunya (V55 Reciclatge i recuperació de
vehicles fora d'ús).
10è.- Com a requisit de solvència tècnica: Relació dels elements materials i de
transport que el contractista disposa i utilitzarà en la prestació del servei amb
indicació de les seves característiques tècniques i si són elements del licitador
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o d’altres empreses i autoritzacions de què disposen els vehicles. Haurà
d'acreditar que disposa almenys d'una grua plataforma apta per a remolcar
turismes, una grua apta per a remolcar vehicles semi-pesats (de 2 Tn a 10 TN)
i una grua capaç de remolcar vehicles pesats. Caldrà presentar tant les
autoritzacions de transport com acreditar la titularitat del vehicle o, en cas de no
ser-ne propietari, títol en virtut del qual en disposa.
11è.- Com a requisit de solvència tècnica és necessari acreditar que disposa de
les installacions necessàries per a les activitats objecte d'aquest plec, almenys
fins a l'activitat de descontaminació, inclosa. Presentarà:
11.a) Descripció de les installacions on el contractista procedirà a les activitats
objecte del servei, amb indicació de la seva ubicació i característiques
tècniques, tant de les installacions per a dipòsit i pupillatge, com de
descontaminació i demés activitats de vehicles ja declarats com a residus.
També inclourà plànol de situació. La descripció inclourà les installacions
destinades a dipòsit de vehicles de vehicles que no hagin estat declarats
residus i pupillatge, amb aportació també de plànol de planta, plànol de
situació, indicació de les mesures de seguretat, superfície i indicació exacta de
la seva ubicació i de la distància lineal respecte les dependències de la Guàrdia
Urbana de Figueres.
Les installacions hauran de tenir la superfície i característiques mínimes
establertes tant per la normativa com pel Plec de clàusules tècniques. Es
presentarà plànol i superfícies.
11.b) Títol o contracte en virtut del qual el contractista disposa de les
installacions. Pel que fa a les installacions de dipòsit i pupillatge de vehicles
que no hagin estat declarats residus, si no disposa encara de dites
installacions, haurà d'aportar documentació que pugui garantir la immediata
disponibilitat de dites installacions en cas de ser adjudicatari, d'acord amb la
distància màxima establerta al Plec de clàusules tècniques o inferior distància
establerta a l'oferta.
11.c) Activitats que durà a terme amb els seus propis mitjans i activitats que
durà a terme mitjançant tercers. En cas que no disposi de les installacions i
autoritzacions necessàries per a dur a terme les activitats posteriors a la
descontaminació, haurà de presentar memòria acreditativa de com es duran a
terme les activitats posteriors a la descontaminació, indicant en quines
installacions i per quines empreses es duran a terme.
12è.- Pel que fa a l’impost d’activitats econòmiques:
-si l’empresa és subjecte passiu de l’impost i està obligat a pagar-lo, ha de
presentar el document d’alta de l’impost relatiu a l’exercici corrent en l’epígraf
corresponent a l’objecte del contracte o el darrer rebut de l’impost, acompanyat
d’una declaració responsable indicant que no s'ha donat de baixa de la
matrícula de l’impost.
-si l’empresa es troba en algun supòsit d’exempció, aportarà una declaració
responsable especificant que està exempta i també aportarà el document de
declaració en el cens d’obligats tributaris.
- Pel que fa a la certificació d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb
l'Ajuntament de Figueres, aquest certificat serà expedit d'ofici pel propi
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Ajuntament.
13è.- En cas que l'empresa tingui 50 o més treballadors, documentació
acreditativa de compliment de la normativa en matèria d'ocupació de personal
amb discapacitat, consistent en:
- certificat del nombre global de treballadors, signat pel representant i còpia
document de cotització a la seguretat social del darrer mes.
- idem del nombre treballadors amb discapacitat i còpia dels contractes.
- declaració de l'òrgan competent atorgant la discapacitat.
- o, si hi ha optat, certificat de compliment de les mesures alternatives
legalment previstes, amb copia de la declaració d'excepcionalitat i una
declaració del licitador amb les mesures a tal efectes aplicades.
14è.- En el seu cas, Registre de Licitadors: D'acord amb l'article 83 del Text
refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per RDLEG. 3/2011, de
14 de novembre, la inscripció al Registre Oficial de licitadors de l'Estat o la
Generalitat de Catalunya, acredita segons el que hi estigui establert i llevat de
prova en contra, les condicions d'aptitud de l'empresari quant a la seva
personalitat i capacitat d'obrar, representació, habilitació professional o
empresarial, solvència econòmica i financera i classificació, així com la
concurrència o no concurrència de les prohibicions de contractar que hi hagin
de constar.
Els licitadors inscrits que ho desitgin podran acreditar dites condicions
mitjançant la presentació de certificat de dit Registre en que hi constin dites
dades, havent de presentar també declaració responsable manifestant que les
circumstàncies reflectides al Registre no han experimentat variació.
Quan els licitadors hagin concorregut en Unió Temporal d'Empreses,
l'escriptura de constitució s'haurà d'aportar abans de la formalització del
contracte.
15è.- Empreses estrangeres.
15è.1. La capacitat d'obrar dels empresaris no espanyols que siguin nacionals
d'estats membres de la Unió Europea s'acreditarà per la seva inscripció en el
registre procedent d'acord amb la legislació de l'Estat on estiguin establerts, o
mitjançant la presentació d'una declaració jurada o un certificat, en els termes
que s'estableixin reglamentàriament, d'acord amb les disposicions comunitàries
d'aplicació.
15.2. La resta d'empresaris estrangers hauran d'acreditar la seva capacitat
d'obrar amb informe de la Missió Diplomàtica Permanent d'Espanya a l'Estat
corresponent o de l'Oficina Consular en l'àmbit territorial de la qual radiqui el
domicili de l'empresa. També hauran de presentar informe de la respectiva
Missió Diplomàtica permanent espanyola acreditativa que a l'estat de
procedència de l'empresa s'admet la participació d'empreses espanyoles a la
contractació amb l'Administració en forma substancialment anàloga, llevat que
es tracti d'Estats signataris de l'Acord sobre Contractació Pública de
l'Organització Mundial de Comerç, cas en que no cal dit informe de reciprocitat.
15.3. Documentació addicional exigida a totes les empreses estrangeres. Les
empreses estrangeres, en els casos en què el contracte s'executi a Espanya,
hauran de presentar una declaració de sotmetre's a la jurisdicció dels jutjats i
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tribunals espanyols de qualsevol ordre, per totes les incidències que de manera
directa o indirecta poguessin sorgir del contracte, amb renúncia, en el seu cas,
al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitador.
L'òrgan de contractació efectuarà l'adjudicació del contracte en el termini
màxim de dos mesos, si hi ha varis criteris d'adjudicació, o de 15 dies, si hi ha
sols el criteri del preu.
L'adjudicació s'acordarà per l'òrgan de contractació en resolució motivada que
s'haurà de notificar als candidats o licitadors i s'haurà de publicar al perfil del
contractant de l'òrgan de contractació, d'acord amb l'art. 53 i 151 del TRLLCSP.
15. Formalització i despeses del contracte.
El contractista queda obligat al pagament de les despeses de publicacions
oficials de la licitació, per l'import màxim de 800 euros. El contracte es
formalitzarà en document administratiu dins del termini de quinze dies hàbils a
comptar des del següent al de la notificació de l'adjudicació. Podrà elevar-se a
escriptura pública quan ho solliciti el contractista, però seran al seu càrrec les
despeses derivades de l'atorgament.
16. Despeses a abonar en cas de renúncia o desistiment
En cas de renúncia o desistiment, es compensarà a cadascun dels licitadors
per les despeses que haguessin tingut. No obstant, aquesta indemnització no
superarà en cap cas el límit de 200 euros.
17.- Compliment de normativa
El contractista està obligat a complir la normativa en matèria laboral, de
seguretat social, de seguretat i higiene en el treball i en matèria mediambiental,
essent responsable dels incompliments de les esmentades normatives. Així
mateix està obligat a guardar confidencialitat de les dades que obtingui
respecte de titulars dels vehicles, complint la normativa de protecció de dades
personals.
18.- Legislació aplicable
En tot el que no estigui previst regeix la normativa aplicable següent d'acord
amb la prelació de fonts que resulti aplicable:
- Directiva 2014/24, del Parlament Europeu, en cas de contractes harmonitzats
- Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per RDLEG.
3/2011, de 14 de novembre (d'ara en endavant, TRLLCSP).
- Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública.
- RD 817/2009, de 8 de maig, pel que es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.
- Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques
aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, en allò que no s'oposi al
TRLLCSP i RD. 817/2009, de 8 de maig, que desenvolupa parcialment la Llei
30/2007.
19. Caràcter administratiu del contracte.
El contracte té naturalesa administrativa. Les qüestions que es plantegin
durant la seva execució es resoldran en aquesta via i, si s'escau, un cop
esgotada, davant la jurisdicció contenciosa administrativa.
20.- Factura electrònica. Òrgan de contractació.
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L'òrgan amb competències en matèria de comptabilitat és la Intervenció
Municipal, que és on s'han de presentar les factures per al seu registre. El
destinatari de les factures és el servei destinatari de la prestació. A les factures es
farà constar el servei destinatari.
Estan obligats a l'ús de la factura electrònica i la seva presentació a través de
dit punt d'entrada les empreses a que es refereix l'article 4 de la Llei 25/2013,
de 27 de desembre (BOE 28-12-2013), entre les que s'inclou societats
anònimes i societats de responsabilitat limitada, unions temporals d'empreses i
resta d'entitats que esmenta.
L’Ajuntament ha establert, gràcies a una atribució que li atorga la llei, que les
factures amb import menor de 1.000 euros no s’hagin de presentar
obligatòriament en format electrònic, tant per part de proveïdors persona física
com proveïdors persona jurídica (societat).
Segons aquesta mateixa llei, les factures s’hauran de fer arribar a l’Ajuntament
abans de 30 dies comptats a partir de la data d’operació a què corresponguin.
La factura electrònica contindrà el mateix tipus d’informació que la factura en
paper. La única diferència és que la factura electrònica haurà d’estar signada
amb una signatura electrònica avançada o amb un segell electrònic avançat.
Alhora ha d’incloure el codi DIR3, que per l’Ajuntament de Figueres és
L01170669, ja que utilitzem la plataforma e.FACT.
Per tal de facilitar-los l’adaptació a l’ús de la factura electrònica, us adjuntem
l’enllaç de la bústia de l’Ajuntament de figueres, on trobarà informació sobre la
factura electrònica i podrà enviar i consultar l’estat de tramitació de les seves
factures:
https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=80
També podeu consultar la pàgina web del Consorci de l’Administració oberta de
Catalunya (AOC), on hi ha informació sobre com crear i enviar les factures
electròniques:
http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Relacions-amb-la-ciutadania/e.FACTEmpreses/Crear-enviar-e-Factures
L'òrgan de contractació és la Junta de Govern Local.
21.- Notificacions Electròniques.
D’acord amb la Disposició Addicional Quinzena i Setzena del Text Refós de la
Llei de Contractes del Sector Públic (TRLLCSP), aprovat per RDLegislatiu
3/2011 i Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de
les Administracions Públiques, les notificacions als licitadors de l’adjudicació es
faran fer per mitjans electrònics sempre que el destinatari sigui una persona
jurídica o, si no ho és, amb el consentiment de l’interessat.
Aquesta notificació s’efectuarà mitjançant un sistema que garanteixi la posada
a disposició de la notificació en el lloc web de l’Ajuntament de Figueres.
D’acord amb el que estableix l’article 151.4 del TRLLCSP el transcurs del
termini de 5 dies naturals des de que es posi a disposició la notificació sense
que s’accedeixi al seu contingut, fa que es aquesta es consideri rebutjada.
El sistema esmentat adreçarà un correu electrònic a l’adreça que a tal efecte
s’indiqui, en la qual s’informarà del dipòsit de la notificació. Així mateix es podrà
enviar, via SMS, a un telèfon que s’indiqui.
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L’accés a les notificacions electròniques s’efectuarà pel representant legal o les
persones habilitades a tal efecte a l’apartat de notificacions del web de
l’Ajuntament de Figueres www.figueres.cat o link que l’Ajuntament remetrà, i
autenticats mitjançant certificats digitals emesos per entitats de certificació
classificades per l’Agència Catalana de Certificació –CAT Cert.
L’Ajuntament promou l’ús d’aquest sistema de notificació i facilitarà al
destinatari la informació necessària per a l’ús del sistema.
La resta de comunicacions electròniques s’efectuaran per correu electrònic a
l’adreça facilitada per l’empresa a tal efecte.
22.- Transparència i bon govern.
L'adjudicatari queda obligat a facilitar a l'Ajuntament contractant tota la
informació necessària per a donar compliment a la Llei 19/2013, de 9 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i a la
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.
Aquesta informació serà facilitada a l'ens contractant prèvia sollicitud per part
d'aquest. La informació al complet serà facilitada en un termini d'un mes a
comptar des de la sollicitud formulada per l'ens contractant, llevat que el
contractista pugui acreditar la impossibilitat material de facilitar la informació en
aquest termini. En cas d'incompliment si es tracta d'informacions que s'han de
facilitar d'acord amb dita legislació l'Ajuntament queda facultat per a resoldre el
contracte, sense perjudici de les responsabilitats per danys i perjudicis en que
el contractista pugui incórrer.
D'acord amb l'article 55.2 de la Llei del Parlament de Catalunya 19/2004, de 29
de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern, es
preveuen les següents obligacions específiques de licitadors i contractistes:
1.- Els licitadors i contractistes adoptaran una conducta èticament exemplar i
actuaran per evitar la corrupció en qualsevol de les seves possibles formes.
2.- En aquest sent i al marge d'aquelles altres deures vinculats al principi
d'actuació esmentat en el punt anterior, derivats dels principis ètic i de les
regles de conducta als qual els licitadors i els contractistes han d'adequar la
seva activitat, assumeixen particularment les obligacions següents:
a) Comunicar immediatament a l'òrgan de contractació les possibles situacions
de conflicte d'interessos.
b) No sollicitar, directament ni indirectament, que un càrrec o empleat públic
influeixi en l'adjudicació del contracte.
c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o
materials, ni per ells mateixos ni per a persones vinculades amb el seu entorn
familiar o social.
d) No realitzar qualsevol altre acció que pugui vulnerar els principis d'igualtat
d'oportunitat i de lliure concurrència.
e) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
f) Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva i
abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir
l'efecte d'impedir, restringir o falsejar la competència, com per exemple els
comportaments collusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard,
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eliminació d'ofertes, assignació de mercats, rotació d'ofertes, etc.). Així mateix,
denunciar qualsevol acte o conducta dirigit a aquelles finalitats i relacionats
amb la licitació o el contracte dels quals tingués coneixement).
g) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats,
els oficis i/o les professions corresponents a les prestacions contactades.
h) Collaborar amb l'òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi
per al seguiment i/o avaluació del compliment del contracte, particularment
facilitant la informació que li sigui sollicitada per a aquestes finalitats.
i) Denunciar els actes dels quals tingui coneixement i que puguin comportar
una infracció de les obligacions contingudes en aquesta clàusula.
23.- Règim de recursos.
Contra aquet acord, que és immediatament executiu i posa fi a la via
administrativa es podran interposar els següent Recursos:
a) El de reposició amb caràcter potestatiu davant l'òrgan que hagi dictat l'acord
recorregut en el termini d'un mes comptat a partir del dia següent de posada a
disposició dels licitadors d'aquest Plec. S'entendrà desestimat per silenci
administratiu, acabada la via administrativa i expedita la contenciosa
administrativa si, transcorregut un mes comptat des del dia següent al de la
seva interposició, no es notifiqués la resolució. Si s'hagués presentat el recurs
de reposició potestatiu, el recurs contenciós administratiu s'haurà d'interposar
en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de la recepció de la
notificació de l'acord resolutori del recurs de reposició, si és exprés, i, si no ho
fos, en el de sis mesos comptats des del dia següent a aquell en què s'hagi
produït l'acte presumpte de desestimació del recurs per silenci administratiu.
b) El contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Girona en el termini de dos mesos comptats de la forma exposa a l'apartat a).
No es podrà interposar aquest recurs fins que s'hagi resolt expressament o
s'hagi produït la desestimació presumpta del recurs de reposició si s'hagués
interposat.
24.- Jurisdicció
Les qüestions que puguin plantejar-se durant el desenvolupament del contracte
seran resoltes per l'òrgan de contractació. Els acords adoptats per la seva
resolució posaran fi a la via administrativa, i podran ser impugnats davant la
Jurisdicció contenciosa administrativa.
Annex 1.
Model de proposició.
"......................... (nom i cognoms de la persona que concorre), amb
document nacional d'identitat número ................., amb domicili a efectes de
notificacions al carrer ....................., número ....., de la ciutat de ..................,
província de ............., en nom propi (o en representació de ........),
assabentat del procediment obert convocat per l'Ajuntament de Figueres per
a la contractació del servei de retirada, transport, dipòsit, adquisició i
eliminació de vehicles abandonats a la via pública i retirats per iniciativa
municipal i del plec de clàusules particulars i de prescripcions tècniques que
regulen aquesta licitació, que declaro conèixer i acceptar, em comprometo a
prestar el servei, en les següents condicions:
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a) Preu per dia/vehicle en pupillatge a partir que es superi el nombre de
vehicles previst al plec i ampliat a l'apartat c) de la present oferta:
turismes .... €, més IVA.
furgonetes.... € més IVA
camions ......€, més IVA
motos/ciclomotors..... €, més IVA
bicicletes......€, més IVA
b) Situació del dipòsit de vehicles no declarats encara com a residu a .......
km lineals respecte de les dependències de la Guàrdia Urbana de Figueres.
(en cas d’oferir-se):
c) Preu per vehicle eliminat:.. €, més IVA.
En cas d’oferir-se:
d) Nombre de vehicles en pupillatge gratuït per sobre dels establerts al plec
de clàusules administratives, clàusula 3.d):
... turismes
... furgonetes
... camions
... motos /ciclomotors
... bicicletes
En cas d’oferir-se:
e) Nombre de dies naturals suplementaris als establerts al plec de clàusules
tècniques clàusula 1.b) per a la permanència gratuïta de vehicles a l'espera
de ser declarats residus:.... dies naturals.
En cas d’oferir-se:
f) Superfície en metres quadrats de coberta per als vehicles pendents de ser
declarats residus: .... metres quadrats
En cas d’oferir-se període inferior al màxim del plec:
g) Ofereixo un termini de retirada de vehicle de ... dies naturals.
En cas d’oferir-se:
h) Ofereixo un servei d'urgència consistent en la retirada en el termini de 8
hores en casos que la permanència del vehicle pugui causar perill o
inconvenient per al trànsit de persones o pas de vianants.
En cas d’oferir-se:
h) Poso a disposició del contracte mitjans que permeten carregar en un sol
vehicle mitjançant grua tipus plataforma el següent nombre de vehicles:
h.1. Nombre de grues tipus plataforma de què disposo: ...
Nombre de vehicles turisme remolcables a cada grua:...
Total capacitat de càrrega de turismes del conjunt de grues: .....
h.2. Nombre de grues capaces de remolcar vehicles semi pesats (de 2 Tn a
10 Tn): ....
Nombre de vehicles semi pesats remolcables per cada grua:..
Total capacitat de càrrega de vehicles semi pesats del conjunt de grues: ....
h.3. Nombre de grues capaces de remolcar vehicles pesats:...
Nombre de vehicles pesats remolcables per cada grua: ..
Total capacitat de càrrega de vehicles pesats remolcables pel conjunt de
grues: ..
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En cas d’oferir-se:
i) Nombre de vehicles mensuals que poso a disposició del Cos de Bombers
per sobre mínim de 4 establert a la clàusula 1 del Plec de clàusules
tècniques : ... vehicles.
(Lloc, data i signatura del proposant).
4rt.- Aprovar el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars del contracte del
<Servei de retirada, transport, dipòsit, adquisició i eliminació de vehicles
abandonats a la via pública i retirats per iniciativa municipal> que es transcriu a
continuació:
“Plec de Prescripcions tècniques que regiran el procediment obert per adjudicar
el servei de retirada, transport, dipòsit, adquisició i eliminació de vehicles
abandonats a la via pública i retirats per iniciativa municipal.
1.- Objecte
a) servei de retirada i transport de vehicles abandonats. El servei és gratuït per
a l'Ajuntament, de forma que aquest no ha d'abonar cap quantitat.
b) servei de dipòsit de vehicles abandonats, retirats de la via pública, quan
encara no han estat declarats residu. Els esmentats vehicles es dipositaran en
un espai diferent al dels vehicles pels quals l’Ajuntament ja ha ordenat la
destrucció. El temps màxim de permanència dels vehicles en aquest espai, a
l’espera que l’ajuntament de Figueres realitzi tots els tràmits administratius,
serà de 6 mesos. Els vehicles guardats a dit espai, quan l’Ajuntament acordi
que ja es poden destruir, passaran als espais generals. El servei descrit en
aquest apartat és gratuït, pel que l'Ajuntament no ha d'abonar cap quantitat,
llevat del previst a la clàusula 3 b) del plec de clàusules administratives en cas
d’excés de temps de permanència del vehicle.
Pel que fa als vehicles que actualment són al dipòsit de l'empresa que presta
ara el servei i que encara no han estat declarats residus, l'empresa
adjudicatària disposa del termini d'1 mes per a la seva retirada, a compte de la
data en que l'Ajuntament li faciliti el llistat de vehicles a retirar. En cas que
l'empresa adjudicatària fos la mateixa que ara presta el servei, en la data
d'entrada en funcionament del servei els vehicles dipositats passarien
automàticament a estar en dipòsit en virtut del nou contracte.
c) servei d’eliminació de vehicles, que inclou també totes les operacions
necessàries de descontaminació, d’emmagatzematge, reciclatge i recuperació
dels subproductes que ja hagin estat declarats residus per l’Ajuntament. Aquest
servei no genera un preu a favor de l’adjudicatari, sinó que a canvi de dit servei,
l’adjudicatari fa seva les restes del vehicle i subproductes, hi dona el destí legal
i fa seu el preu que en pugui obtenir, sense que hagi de fer cap abonament a
l’Ajuntament com a preu de ferralla, peces reciclables o similar, llevat d'oferir-ho
en la seva oferta. L’activitat s'ha de dur a terme d'acord amb la normativa de
gestió de residus fora d'ús, en particular RD. 1383/2002, de 20 de desembre,
Decret 217/1999, de 27 de juliol i Ordre INT 624/2008, de 26 de febrer.
En els casos en que s’estimi convenient l’Alcalde podrà acordar la substitució
de la destrucció del vehicle per a la seva adjudicació a la Guàrdia Urbana per
als serveis de vigilància i control del trànsit.
Dins del mateix servei caldrà proveir, fins un màxim de 4 vehicles al mes, de
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turismes a la caserna de Figueres del Cos de Bombers amb la finalitat que
puguin realitzar pràctiques. Aquest vehicles seran dels que ja hi hagi decret de
l’alcaldia ordenant la seva destrucció. El servei consistirà en portar el vehicle
fins la caserna de bombers i posteriorment, un cop finalitzades les pràctiques,
anar-lo a recollir per procedir a la seva gestió com residu sòlid. Aquest servei
no originarà cap cost a l’Ajuntament ni al Cos de Bombers.
d) Servei de pupillatge de vehicles, pels casos que l’autoritat municipal hagi de
donar una destinació al vehicle diferent a la seva declaració de residu sòlid, o
que el vehicle, un cop intervingut per la Guàrdia Urbana, se l’hagi de posar a
disposició d’una altra administració. Aquest servei, fins a 39 turismes, 5
furgonetes, 20 motos/ciclomotors, 30 bicicletes i un camió, serà gratuït. En el
supòsit d’excedir el nombre de vehicles abans especificats o major nombre
ofert a custodiar per l’adjudicatari, es satisfaran els preus establerts al plec de
clàusules administratives particulars.
2.- Condicions del contracte.
Funcionament del servei.
a) El concessionari retirarà els vehicles situats al terme municipal de Figueres
que l’Ajuntament li indiqui, tant si estan a la via pública, com en dipòsits o
terrenys, i els transportarà a les installacions de l’empresa. Únicament retirarà
els vehicles si hi ha una ordre escrita de l’Ajuntament. La retirada s’ha
d’efectuar en el termini màxim de tres dies naturals a comptar de la data que
l’Ajuntament li comuniqui per escrit o menor termini ofert.
b) Si és un vehicle declarat residu per l’òrgan competent de l’Ajuntament o
l’Ajuntament n’adjudica la propietat al concessionari, d’acord amb la legislació
sobre vehicles abandonats i residus sòlids urbans, declaració que el
concessionari ha de tenir per escrit, el concessionari el traslladarà a les
installacions generals de l’empresa, n’adquirirà la propietat i procedirà a les
tasques de descontaminació, reciclatge i valorització dels subproductes i
l’eliminació dels vehicles en aplicació de la normativa reguladora de residus
que resulti d'aplicació.
c) Si no és un vehicle declarat residu, el concessionari el dipositarà a l’espai de
dipòsit a que es refereix la clàusula 1.b. del present Plec. De tots els vehicles
que ingressin sense haver estat declarats residus ni haver-se traslladat la
propietat al concessionari, la Guàrdia Urbana i el concessionari signaran una
fitxa amb les dades del vehicle i el seu estat abans de la retirada.
d) Si un vehicle guardat a l’espai descrit a la clàusula 1.b del present plec,
passa a ser declarat residu o passa a ser propietat del concessionari,
mitjançant acord o escrit de l’Ajuntament, comunicat al concessionari, aquest
dins el termini màxim dels 15 dies següents el traslladarà a l’espai general de
les installacions de l’empresa, sense que dit trasllat origini cap cost per a
l’Ajuntament.
e) El concessionari estarà obligat a destruir els vehicles que adquireixi i no
podrà alienar-los ni permetre'n la seva circulació. El concessionari acreditarà la
destrucció dels vehicles.
f) El concessionari haurà de disposar dels elements materials i personals
necessaris per a dur a terme l'objecte del contracte, tant mitjans humans, com
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mitjans de transport amb les corresponents autoritzacions com installacions i
resta de mitjans materials amb les corresponents autoritzacions. La
descontaminació l’haurà de realitzar amb medis propis a les pròpies
installacions. En cas que no efectuï per sí mateix la valorització, reciclatge i
fragmentació, ho podrà fer a través d’empreses que disposin dels permisos
necessaris per a dur a terme l’activitat.
g) La prestació del servei es circumscriu al terme municipal de Figueres.
h) El concessionari no adquirirà la propietat dels vehicles si la retirada té com a
finalitat el seu dipòsit. Les instruccions escrites municipals, precisaran en cada
cas aquest destí. Els vehicles en dipòsit passaran, si escau, a ser propietat del
concessionari amb l'acord previ de l'òrgan competent de l'Ajuntament. No es
podrà eliminar cap vehicles sense acord o document escrit de l’Ajuntament en
tal sentit, ni retornar cap vehicle al seu propietari sense autorització escrita de
l’Ajuntament.
i) El licitador per a poder efectuar el servei previst a la clàusula 1.b del present
Plec, haurà de disposar d'un terreny, de 1.000 m2 de superfície delimitat per
una tanca amb garanties de seguretat tot al voltant i separat respecte d’altres
installacions del propi adjudicatari. En dit perímetre no s’hi guardaran vehicles
destinats ja a ferralla segons ordre municipal ni vehicles l’ingrés dels quals no
ordeni l’Ajuntament. Dita superfície comprèn també la reserva de places de
pupillatge per a 39 turismes, 5 furgonetes, 20 motos/ciclomotors, 30 bicicletes i
un camió de la clàusula 1.d El terreny haurà de comptar amb vigilància diürna i
nocturna o bé d’un sistema d’alarma que permeti detectar una intrusió. Les
installacions de l’adjudicatari necessàries per al dipòsit de vehicles
corresponents a dit servei b) hauran d’estar ubicats a uns distància respecte de
Figueres no superior als 10 quilòmetres. Pels vehicles la retirada dels quals
tingui com a origen o per causa una ordre d'una autoritat diferent a la municipal,
el concessionari prendrà especials mesures de custòdia o dipòsit i separarà,
dins l'espai general destinat al dipòsit, aquests vehicles per a facilitar la seva
identificació i assegurar la pràctica de les diligències pertinents o bé els
guardarà a l’espai cobert, si així ho ordena l’Ajuntament i s’ha ofert. També en
aquests supòsits la retirada i custòdia d'aquests vehicle haurà d'estar precedida
de l'acord municipal. No és necessari que dit terreny estigui annex a les
installacions generals del concessionari. Les installacions generals no cal que
estiguin en dit radi de quilòmetres. Els trasllats que calgui fer per qualsevol
motiu entre els espais generals i l’espai de dipòsit, no seran abonats per
l’Ajuntament.
j) El concessionari haurà de facilitar i garantir l'examen dels vehicles a les
persones o administracions interessades i permetre que els serveis municipals,
la Guàrdia Urbana o l'autoritat competent els inspeccioni.
k) L'Ajuntament podrà inspeccionar tots els elements que intervinguin en la
prestació del servei i donar les instruccions oportunes per al compliment de les
prestacions i bon funcionament del servei.
l) El concessionari prestarà el servei d'acord amb el que s'estableix al plec de
clàusules administratives particulars i al present plec de clàusules tècniques
precisades de conformitat amb la seva oferta i d'acord amb les instruccions
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que adopti l'Ajuntament i normativa.
m) En qualsevol cas, el concessionari haurà de prestar el servei de conformitat
amb el que estableix la normativa protectora del medi ambient i reguladora del
tractament de residus que resulti d'aplicació en cada cas, entre ella:
- Llei sobre Trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial, aprovada per
RDL 339/1990, de 2 de març i modificada per Llei 18/2009, de 23 de novembre.
- Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la
Llei reguladora de residus.
- LLei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats (DOGC 28-72009).
- Decret 217/1999, sobre la gestió dels vehicles fora d'ús (DOGC 4-8-1999).
- RD 1383/2002, de 20 de desembre, sobre gestió de vehicles fora d'ús.
- Decret 93/1999, de 6 d'abril, de procediments de gestió de residus.
- Reial Decret 1619/2005, de 30 de desembre, sobre la gestió de pneumàtics
fora d'ús.
- Reial Decret 106/2008 d'1 de febrer, sobre piles i acumuladors ambientals
dels seus residus.
- Ordre INT/624/2008, de 26 de febrer, per la qual es regula la baixa electrònica
dels vehicles descontaminats al final de la seva vida útil.
- les indicacions o instruccions de l'Agència de Residus de la Generalitat de
Catalunya o organisme equivalent en cada moment.
Les installacions del concessionari hauran de complir en tot moment la
normativa vigent i haurà de tenir els permisos i autoritzacions necessaris per a
dur a terme l'activitat.
n) Serà requisit imprescindible per a participar en aquesta licitació i per
executar el contracte que el licitador es trobi inscrit al Registre de gestors de
residus.
ny) El servei serà prestat a risc i ventura del contractista, i serà responsable
dels danys i perjudicis derivats de la prestació dels serveis, inclosos els danys
que puguin sofrir els vehicles i que no es deguin al simple transcurs del temps.
Haurà d'acreditar la cobertura de la seva responsabilitat mitjançant la
subscripció d'una pòlissa de responsabilitat civil per import no inferior a 175.000
euros o la quantitat superior que resulti de la legislació vigent. La pòlissa haurà
de cobrir els danys que sofreixin els tercers com a conseqüència de la
prestació del servei que no provinguin d’una ordre directa de l’Ajuntament,
inclosos els danys que puguin patir els vehicles durant la seva retirada i
transport o els danys que puguin patir els vehicles que no hagin estat declarats
residus o estiguin a les seves installacions per ordre municipal en règim de
dipòsit, durant el seu emmagatzament a les installacions del concessionari i
sempre que no es degui al simple transcurs del temps o a inclemències
meteorològiques als espais sense cobert. L’Ajuntament pot sollicitar en
qualsevol moment l’acreditació de l’assegurança.
p) L’Ajuntament podrà sollicitar al concessionari totes les dades i
documentació que estimi precises sobre la prestació del servei, compliment
d’obligacions de tot tipus, dades dels vehicles retirats i sortida i destí dels
mateixos.
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q) El concessionari haurà de tramitar la documentació necessària a fi de donar
els vehicles de baixa, emetent el certificat de destrucció o document necessari
a sollicitud de l’Ajuntament o autoritat competent. En cas que es devengui
tassa serà a càrrec del contractista.
r) Les installacions i activitats del concessionari s'hauran d'adaptar en cada
moment el que estableixi la normativa, sense dret a cap compensació per part
de l'Ajuntament.
3.- Faltes i sancions
Es consideraran molt greus les següents:
a) Incompliment reiterat o molt greu de les ordres donades per l’Ajuntament.
b) Reiteració en dos faltes greus en un període de dos mesos o de quatre en el
període d’un any.
c) La no presentació de documentació requerida per l’Ajuntament, previ
recordatori d’incompliment.
d) Incompliment de les obligacions essencials del contracte.
e) Destinar qualsevol vehicle a la circulació, o permetre, per acció o omissió del
concessionari, directament o indirecta, la seva circulació.
f) La venda a tercers de qualsevol vehicle com a tal.
g) L'incompliment de les normes sobre l'adquisició, transmissió, registre o
matriculació de vehicles.
h) L'incompliment de les normes que regulen l'alteració de les característiques
tècniques de vehicles.
i)Manca d’autoritzacions necessàries per dur a terme l’activitat.
j)Manca d’assegurança de responsabilitat civil.
k)Retard reiterat en la prestació del servei o retard en la retirada de vehicles
en cas de serveis urgents.
l)Incompliment molt greu de normes en matèria laboral, de seguretat social i
de seguretat i higiene en el treball i en matèria mediambiental.
m) Deslleialtat o frau en la prestació del servei.
n) No disposar dels elements oferts en la proposició.
Ny) Retirada o suspensió per part dels òrgans competents de l’autorització
com a gestor de vehicles fora d’ús.
o) Incompliment de l'adscripció dels mitjans personals i materials suficients,
obligació que es configura com a essencial.
Seran faltes greus:
a) L’incompliment de les ordres donades per l’Ajuntament.
b) El retard en la prestació del servei, que no sigui ni reiterat ni servei urgent.
c) No donar a l’Ajuntament la documentació que aquest li solliciti en ordre al
control del servei.
d) Incompliment greu de normes en matèria laboral, de seguretat social i de
seguretat i higiene en el treball i en matèria mediambiental.
e) Incompliment de les obligacions del contractista que derivin del present plec,
normativa o de l’oferta del licitador, quan no suposin incompliment d’obligacions
essencials però tinguin tal caràcter a criteri de l’Ajuntament en atenció a la seva
gravetat, voluntarietat, repercussió en la prestació del servei.
f) Les establertes a l'article 257 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de
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Catalunya (ROAS) aprovat per Decret 179/1995.
Seran faltes lleus els incompliments del contractista que no estiguin tipificats
com a faltes greus o molt greus.
Per faltes lleus, multa fins a 300 euros.
Per faltes greus, multa fins a 600 euros.
per faltes molt greus, multa fins a 1.200 euros o resolució del contracte.
4. Causes de resolució del contracte.
Seran causes de resolució del contracte la comissió de faltes molt greus per
part del contractista i les que es preveuen a la legislació de contractes de les
administracions públiques i al Decret de la Generalitat de Catalunya 179/1995,
de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels
ens locals.
Serà també causa de resolució del contracte que l'adjudicatari perdi la seva
autorització com a gestor de vehicles fora d'ús.
El contracte s’extingirà en cas que per aplicació de la legislació sigui
d’execució impossible.
En cas que les condicions exigibles als gestors de residus i centres de
recollida, descontaminació i recuperació de vehicles variïn legalment
respecte les actuals, de manera que facin més costosa la prestació del
servei, la concessionària no tindrà dret a revisió de preus o compensació
econòmica per aquest concepte. No obstant, tindrà dret a obtenir l’extinció
de la concessió per tal concepte, comunicant-ho a l’Ajuntament per escrit
amb sis mesos d’avançament.
5. Continuïtat i regularitat del servei
El concessionari ha de prestar el servei de forma contínua i regular i efectuar
els treballs en els terminis establerts al present Plec, sense que pugui exigir un
nombre mínim de vehicles per a continuar prestant el servei.
6.- Protecció de dades
Obligacions de l'adjudicatari:
1. Es compromet a mantenir la màxima reserva i el màxim secret sobre la
informació classificada com a confidencial. Es considerarà Informació
Confidencial qualsevol dada a la qual <EMPRESA> accedeixi en virtut
del present contracte.
2. Es compromet a no divulgar l’esmentada informació, així com no
publicar ni posar-la a disposició de tercers, bé directament, bé mitjançant
terceres persones, sense el previ consentiment per escrit de
l’AJUNTAMENT DE FIGUERES.
3. Es compromet, després de l’extinció del present document, a no
conservar cap còpia de la Informació Confidencial.
4. Informarà el seu personal, collaboradors i subcontractistes de les
obligacions establertes en el present contracte, així com de les
obligacions relatives al tractament automatitzat de dades de caràcter
personal. <EMPRESA> realitzarà les advertències que es considerin
oportunes i subscriurà els documents que siguin necessaris per al seu
personal i collaboradors, amb la finalitat d’assegurar el compliment
d’aquestes obligacions.
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5. D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, s'
estableix una sèrie d’obligacions respecte al tractament de les dades de
caràcter personal:
a) Únicament accedirà a les dades personals de persones físiques
relacionades amb el contracte si aquest accés fos necessari per
complir amb les obligacions establertes en el present contracte.
b) Es compromet a emprar les dades de caràcter personal a les quals
tingui accés única i exclusivament per a complir amb les seves
obligacions contractuals.
c) Observar i adoptar les mesures de seguretat que siguin
necessàries per assegurar la confidencialitat, el secret, la
disponibilitat i la integritat de les dades de caràcter personal a les
quals tingui accés, així com adoptar en el futur les mesures de
seguretat que siguin exigides per les lleis i els reglaments destinats a
preservar el secret, la confidencialitat i la integritat en el tractament
automatitzat de dades personals.
d) Es compromet a no cedir a terceres persones, en cap cas, les
dades de caràcter personal a les quals tingui accés, ni tan sols a
efectes de la seva conservació.
6. Les obligacions establertes en el punt anterior seran també d’obligat
compliment per als seus empleats, collaboradors, tant interns com
externs i subcontractistes, fet pel qual la concessionària respondrà
envers l’AJUNTAMENT DE FIGUERES en circumstàncies que aquestes
obligacions siguin incompletes.
7. Les obligacions de confidencialitat establertes en el present contracte
tindran una duració indefinida, amb què es mantindran en vigor en
posterioritat a la finalització, per qualsevol causa, de la relació entre la
concessionària i l’AJUNTAMENT DE FIGUERES.
7.- Destí dels vehicles en cas d’extinció del contracte
En cas d’extinció del contracte o de que es modifiqui el contracte deixant-se
de prestar el servei de dipòsit, el concessionari realitzarà els serveis propis
del present plec, fins a l’eliminació del vehicle en cas que ja estigués
declarat com a residu. Pel que fa als vehicles no declarats residus i
dipositats en l’espai de custòdia, l’Ajuntament disposarà del termini màxim
de 4 mesos per a la seva retirada. Durant aquests quatre mesos o el menor
termini que l’Ajuntament necessiti, aquest abonarà el preu corresponent a dit
servei b) clàusula 3 del Plec de clàusules administratives, en el mateix cas
previst a dita clàusula, és a dir, si els vehicles romanen al dipòsit més de 4
mesos a comptar des del seu ingrés al dipòsit o major termini ofert per
l'adjudicatari sense haver estat declarat residu. Si durant aquest termini
alguns dels vehicles dipositats són declarats residus per l’Ajuntament,
l’adjudicatari els farà seus i haurà de procedir al seu tractament i eliminació,
d’acord amb el present plec. Si en el moment d’extingir-se o modificar-se el
contracte o abans dels 4 mesos de temps de dipòsit o superior termini ofert
d'acord amb la clàusula 3 a l'espai de dipòsit sols hi queden vehicles ja
declarats residus a favor de l’adjudicatari de la present licitació, l’Ajuntament
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no haurà d’abonar ja el preu de dipòsit des de que es doni tal circumstància.”
5è.- Convocar el procediment de licitació.
6è.- Autoritzar l’Alcaldia Presidència perquè realitzi els actes i gestions
que calguin perquè s’executin els acords anteriors. “
----13. Assumptes urgents. Prèvia la necessària declaració d'urgència,
aprovada per unanimitat, es passa a deliberar sobre els assumptes que l'han
motivada amb el resultat següent:
---- Aportacions i subvencions. S'aprova un conveni marc de collaboració amb
l’Associació Franz Schubert per a la celebració de la Shubertíada de l’any
2017. Després de llegir-la i debatre-la s’ACORDA, per unanimitat dels membres
presents amb dret a vot, d’aprovar la proposta següent:
"Es proposa l’aprovació d’un conveni regulador de la concessió d’una
subvenció directa a l’Associació Franz Schubert per la celebració de la
Shubertíada de l’any 2017.
Amb registre general d’entrada número 27.394 i data 1 de desembre de 2017
l’associació Franz Schubert, amb NIF G61340360 sollicita una subvenció per a
l’organització de la Schubertiada de l’any 2017, que va tenir lloc del 17 al 3 de
setembre. La Schubertíada de 2017 va incloure quinze concerts de gran nivell
artístic i activitats complementària, com conferències i exposicions, a la
canònica de Santa Maria de Vilabertran i dues presentacions a la ciutat de
Figueres.
Es proposa l’aprovació d’un conveni regulador de la concessió d’una subvenció
directa de 25.000 euros a l’associació Frank Schubert per a l’organització de la
Schubertiada de l’any 2017. D’acord amb el pressupost presentat, 229.150,86,
la subvenció que s’atorga correspon al 10,9% de l’activitat subvencionada.
La despesa es realitzarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària
2017.201.33400.48047 Subvenció Associació Franz Schubert.
En l’expedient consta un informe tècnic emès pel cap del servei de cultura amb
data 13 de desembre de 2017 favorable a la tramitació d’un conveni regulador
per a l’atorgament d’una subvenció directa per a l’organització de la
Schubertíada, edició 2017.
L’objecte d’aquest conveni és establir el marc de la collaboració de
l’Ajuntament de Figueres amb l’Associació Franz Schubert per a l’organització
de la Schubertíada de Vilabertran i Figueres que va tenir lloc a Figueres el 13 i
20 de juliol i a Vilabertran del 17 d’agost al 3 de setembre.
La Schubertíada de 2017 va incloure quinze concerts de gran nivell artístic i
activitats complementàries, com conferències i exposicions, a la canònica de
Santa Maria de Vilabertran i dos concerts a la ciutat de Figueres. Aquest
festival musical és un element d’atracció del turisme cultural i que completa
l’oferta cultural de la comarca amb una proposta cultural d’alta qualitat. També
s’han enregistrat tots els concerts per l’emissora especialitzada Catalunya
Música i s’han retransmès en directe alguns dels concerts de Vilabertran.
L’alcaldia presidència va aprovar, mitjançant decret de data 30 de juny de 2015
la delegació a la Junta de Govern Local l'atribució relativa a l'aprovació de
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convenis reguladors de la concessió de subvencions a favor d'entitats
públiques o privades que realitzin activitats que complementin o supleixin les
competències locals.
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions disposa en el
seu article 22.2 que podran concedir-se de forma directa, amb caràcter
excepcional, aquelles subvencions que estiguin previstes en els Pressupostos
Generals de les Entitats locals, aquelles l’atorgament o quantia de les quals
vingui imposada a l’Administració per una norma de rang legal o aquelles altres
subvencions en què s’acreditin raons d’interès públic, social, econòmic o
humanitari, o altres degudament justificades que dificultin la seva convocatòria
pública.
Pel que fa a la seva concessió l’article 28 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre estableix que els convenis són l’instrument habitual per a canalitzar
les subvencions directes i que en ells s’han d’establir les condicions i
compromisos aplicables de conformitat amb allò disposat a la llei.
És per tot això que l’alcaldessa presidenta proposa a la Junta de Govern Local
que, per delegació de l'Alcaldia Presidència, s'adoptin els acords següents:
Primer.- Aprovar el conveni marc de collaboració entre l’Ajuntament de
Figueres i l’Associació Franz Schubert, NIF G61340360, per la celebració de
la Shubertíada de l’any 2017, segons el text que s’adjunta a aquest acord.
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de vint-i-cinc mil euros (25.000,00 €)
a l’Associació Franz Schubert, NIF G61340360, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 2017.201.33400.48047 Subvenció Associació Franz Schubert.
El pagament de la subvenció es farà quan l’Associació Franz Schubert presenti
la documentació justificativa amb la memòria de l’activitat i la relació i les
factures de les despeses d’organització, d’acord amb allò establert al pacte
sisè.
Tercer.- Notificar la present resolució a l’interessat.
Quart- Facultar a l’alcaldia presidència per a la realització de tants actes i
gestions com calguin per a l’execució els acords anteriors.
ANNEX :
“CONVENI DE COLLABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE FIGUERES I
L’ASSOCIACIÓ FRANZ SCHUBERT REGULADOR D’UNA SUBVENCIÓ
DIRECTA PER LA SCHUBERTIADA 2017.
Figueres,
de
de 2017
REUNITS
D’una part, l’Illustríssima senyora Marta Felip Torres, amb DNI XXXXXXX,
alcaldessa de l’Ajuntament de Figueres, amb domicili a la Plaça de l’Ajuntament
número 12, 17600 Figueres i NIF P-1707200J.
I d'altra part, el senyor Jordi Roch i Bosch, amb NIF XXXXXXX, en
representació de l’Associació Franz Schubert, NIF G61340360, amb seu social
al carrer Marina, 164, de Barcelona,
ACTUEN
La primera, en nom i representació de l’Ajuntament de Figueres, en virtut de les
facultats atribuïdes per l’article 53.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
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I, el segon, en nom i representació de l’Associació Franz Schubert.
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per a
aquest acte i
MANIFESTEN
I. Que l’Ajuntament de Figueres en el marc de les competències en matèria
de cultura i educació dona suport a les activitats culturals i formatives que
s’organitzen a la ciutat de Figueres en matèria cultural i educativa.
II. Que l’entitat Associació Franz Schubert organitza la Schubertiada de
Vilabertran que s’organitza des de l’any 1992 al Monestir de Vilabertran.
III. Que l’Associació Franz Schubert va organitzar l’edició de 2017 de la
Schubertíada de Vilabertran del 17 d’agost al 3 de setembre del 2017 amb
un gran cartell d’artistes consolidats i joves talents amb carreres destacades
internacionalment, quinze concerts i altres activitats paralleles, inclosos 2
concerts a Figueres els dies 13 i 20 de juliol de 2017.
IV. Que mitjançant instància amb registre general d’entrada 27394 d’1 de
desembre de 2017 l’Associació Franz Schubert ha sollicitat una subvenció
a l’Ajuntament de Figueres en relació a la programació de la Schubertíada,
especialment aquella realitzada a Figueres.
PACTES
Primer. Objecte
L’objecte d’aquest conveni és establir el marc de la collaboració de
l’Ajuntament de Figueres amb l’Associació Franz Schubert per a l’organització
de la Schubertíada de Vilabertran i Figueres que va tenir lloc a Figueres el 13 i
20 de juliol i a Vilabertran del 17 d’agost al 3 de setembre.
La Schubertíada de 2017 va incloure quinze concerts de gran nivell artístic i
activitats complementàries, com conferències i exposicions, a la canònica de
Santa Maria de Vilabertran i dos concerts a la ciutat de Figueres. Aquest
festival musical és un element d’atracció del turisme cultural i que completa
l’oferta cultural de la comarca amb una proposta cultural d’alta qualitat. També
s’han enregistrat tots els concerts per l’emissora especialitzada Catalunya
Música i s’han retransmès en directe alguns dels concerts de Vilabertran.
Segon. Compromisos de l’Associació Franz Schubert
Programar, organitzar i gestionar tan artísticament com funcionalment el festival
de música de lied Schubertíada. Efectuar la gestió econòmica del Festival i
aconseguir altres vies de finançament i esponsorització.
Fer constar la collaboració de l’Ajuntament de Figueres, amb l’anagrama
corresponent, com a ens collaborador en tot acte de publicitat, informació o
difusió del Festival.
Tercer. Compromisos de l’Ajuntament de Figueres
Collaborar amb la cessió dels espais necessaris de l’Auditori Caputxins per les
activitats realitzades a la ciutat de Figueres per la Schubertíada.
Collaborar amb la difusió de les activitats musicals de la Schubertíada
mitjançant els recursos municipals: web, difusió als mitjans de comunicació,
xarxes socials.
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Subvencionar a l’Associació Franz Schubert com a entitat organitzadora de la
Schubertíada amb una aportació de 25.000 euros amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 2017.201.33400.48047 Subvenció Associació Franz Schubert.
D’acord amb el pressupost de despeses presentat per l’entitat, 229.150,86
euros, la subvenció atorgada representa el 10,9% del cost total de programació
de la Schubertíada.
Quart. Quantia de la subvenció i forma de pagament dels 25.000,00€
L’Ajuntament de Figueres participarà amb una aportació econòmica que es
concreta en la quantitat de 25.000€ per a l’edició de 2017 de la Schubertíada
de Vilabertran. El pagament de la subvenció es farà quan l’Associació Franz
Schubert presenti la documentació justificativa amb la memòria de l’activitat i la
relació i les factures de les despeses d’organització.
Cinquè. Conceptes de les despeses subvencionables
Es consideren despeses subvencionables aquelles que de manera indubtable
responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada, que resultin
estrictament necessàries i que es realitzin en el termini que estableix el present
conveni.
Sisè. Forma i termini de justificació
La documentació a presentar és la següent:
a. Memòria justificativa de l’activitat, signada pel representant legal de
l’Associació Franz Schubert, que acrediti que s’ha dut a terme l’activitat
prevista. En aquest informe s’hi ha d’incorporar la relació d’activitats
desenvolupades, els resultats obtinguts i l’impacte assolit.
b. Compte justificatiu, signat pel representant legal de l’Associació Franz
Schubert, que constarà de la següent documentació:
- Relació classificada de les despeses efectuades, amb identificació del
proveïdor, número de document, import, concepte i data d’emissió de la factura.
- Factures originals, fotocòpies compulsades o documents de valor probatori
equivalent que constin en la relació a la qual es fa referència al paràgraf
anterior.
- Detall del finançament final de les despeses del concepte subvencionat, amb
indicació de la procedència dels ingressos i subvencions.
Les despeses de personal propi s’acreditaran mitjançant un certificat signat i
segellat pel representant legal de l’entitat, on figuri la relació del personal, el
període, les funcions i el percentatge de dedicació al projecte subvencionat de
cadascun d’ells; aquesta relació haurà d’anar acompanyada dels corresponents
justificants originals que avalin el contingut del certificat. Resten exclosos els
salaris i les retribucions professionals que no resultin substancials i/o
directament relacionades amb el desenvolupament del projecte subvencionat.
L’entitat beneficiària ha de presentar el compte justificatiu juntament amb la
memòria d’activitats i l’informe final de l’actuació a l’Ajuntament de Figueres
abans del dia 30 de desembre de 2017.
Setè. Comprovació de les justificacions
El centre gestor haurà de comprovar que la documentació justificativa es
presenti en els terminis fixats, l’haurà de verificar formalment i, si escau, haurà
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de requerir al beneficiari que dins del termini de 15 dies esmeni els defectes,
completi la documentació o ampliï la informació.
Vuitè. Vigència i pròrroga del conveni
El present conveni tindrà vigència des del moment de la seva signatura fins el
30 de desembre de 2017.
Novè. Divergències
Per a qualsevol divergència que pugui sorgir en ordre a la interpretació,
modificació, aplicació i execució del present conveni s’intentarà resoldre de
mutu acord de les parts.
Desè. Declaració responsable
L’Associació Franz Schubert ha acreditat el compliment dels requisits
necessaris per a ser beneficiària d’una subvenció, mitjançant la presentació de
les declaracions responsables corresponents, previstes a la normativa aplicable
en matèria de subvencions.
Onzè. Resolució del conveni
Seran causes de resolució del conveni:
- Mutu acord de les parts, que es manifestarà per escrit.
- Denúncia d’una de les parts, amb un preavís en cap cas inferior a 2 mesos.
- L’incompliment manifest de les seves clàusules.
- La impossibilitat manifesta, legal o material, de dur a terme el compliment de
les seves previsions.
- Les generals establertes en la legislació vigent.
Dotzè. Naturalesa del conveni
Aquest conveni té naturalesa administrativa i es regirà per allò establert a la Llei
38/2007, de 17 de novembre, general de subvencions, el reglament que la
desenvolupa aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol. La jurisdicció
contenciosa administrativa és la competent per resoldre les qüestions litigioses
que puguin suscitar-se entre les parts en el transcurs d’aquest conveni i que no
hagin pogut resoldre’s de mutu acord.
I en prova de conformitat, les parts interessades signen aquest conveni per
duplicat, en el lloc i en la data esmentats en l’encapçalament.
Per l’Ajuntament de Figueres
Per l’Associació Franz Schubert
L’Alcaldessa Presidenta
El representant
Marta Felip Torres
Jordi Roch Bosch”
---- Aportacions i subvencions. S'aprova un conveni marc de collaboració amb
l’Orquestra de Cadaqués per a l’organització de la cinquena edició de la
Setmana de les joves orquestres a la ciutat de Figueres. Després de llegir-la i
debatre-la s’ACORDA, per unanimitat dels membres presents amb dret a vot,
d’aprovar la proposta següent:
"Es proposa l’aprovació d’un conveni regulador de la concessió d’una
subvenció directa a l’Orquestra de Cadaqués per a l’organització de la
cinquena edició de la Setmana de les joves orquestres a la ciutat de Figueres.
Amb registre general d’entrada número 21.904 i data 22 de setembre de 2017
l’Orquestra de Cadaqués, amb NIF B-64094139 sollicita una subvenció per a
l’organització de la cinquena edició de la Setmana de les joves orquestres a la
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ciutat de Figueres, que es va portar a terme la setmana del 17 al 23 de juliol de
2017. Els treballs pedagògics es varen portar a terme al Teatre Municipal El
Jardí i es varen realitzar dos concerts oberts al públic a càrrec de les diferents
formacions de joves músics components de la Jove Orquestra de les
Comarques Gironines als jardins de la Casa Nouvilas i un concert final de la
formació complerta.
Es proposa l’aprovació d’un conveni regulador de la concessió d’una subvenció
directa de 5.000 euros a l’Orquestra de Cadaqués de la cinquena edició de la
Setmana de les joves orquestres a la ciutat de Figueres. D’acord amb el
pressupost presentat, 43.605,00, la subvenció que s’atorga correspon al
11,46% de l’activitat subvencionada.
La despesa es realitzarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària
17201.33400.48048 Subvenció Orquestra de Cadaqués.
En l’expedient consta un informe tècnic emès pel cap del servei de cultura amb
data 12 de desembre de 2017 favorable a la tramitació d’un conveni regulador
per a l’atorgament d’una subvenció directa per a l’organització de la cinquena
edició de la Setmana de les joves orquestres a la ciutat de Figueres.
L’objecte d’aquest conveni és establir el marc de collaboració entre
l’Ajuntament de Figueres i l’entitat Orquestra de Cadaqués per finançar i
coordinar la celebració de la Setmana de les Joves Orquestres del 17 al 23 de
juliol a Figueres.
La Setmana de les Joves Orquestres de Figueres va incloure per una part el
treball pedagògic de la Jove Orquestra de les Comarques Gironines amb els
professors solistes de l’Orquestra de Cadaqués i el director Miquel Ortega, que
va cloure la setmana amb la interpretació del concert per a violoncel i orquestra
en Si menor, opus 104 d’Antonin Dvorak, i la Simfonia número 9 en do major,
D944 de Franz Schubert, amb el violoncel Arnau Rovira com a solista al Teatre
Municipal el Jardí, una activitat pedagògica amb els joves de l’associació El
dofí, i dues actuacions musicals dels joves components de l’Orquestra a la
Casa Nouvilas, dins del programa cultural d’estiu de l’Ajuntament de Figueres.
L’alcaldia presidència va aprovar, mitjançant decret de data 30 de juny de 2015
la delegació a la Junta de Govern Local l'atribució relativa a l'aprovació de
convenis reguladors de la concessió de subvencions a favor d'entitats
públiques o privades que realitzin activitats que complementin o supleixin les
competències locals.
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions disposa en el
seu article 22.2 que podran concedir-se de forma directa, amb caràcter
excepcional, aquelles subvencions que estiguin previstes en els Pressupostos
Generals de les Entitats locals, aquelles l’atorgament o quantia de les quals
vingui imposada a l’Administració per una norma de rang legal o aquelles altres
subvencions en què s’acreditin raons d’interès públic, social, econòmic o
humanitari, o altres degudament justificades que dificultin la seva convocatòria
pública.
Pel que fa a la seva concessió l’article 28 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre estableix que els convenis són l’instrument habitual per a canalitzar
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les subvencions directes i que en ells s’han d’establir les condicions i
compromisos aplicables de conformitat amb allò disposat a la llei.
És per tot això que l’alcaldessa presidenta proposa a la Junta de Govern Local
que, per delegació de l'Alcaldia Presidència, s'adoptin els acords següents:
Primer.- Aprovar el conveni marc de collaboració entre l’Ajuntament de
Figueres i l’Orquestra de Cadaqués, NIF B64094139, per a l’organització de
la cinquena edició de la Setmana de les joves orquestres a la ciutat de
Figueres, segons el text que s’adjunta a aquest acord.
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cinc mil euros (5.000,00 €) a
l’Orquestra de Cadaqués, NIF B64094139, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 17201.33400.48048 Subvenció Orquestra de Cadaqués.
El pagament de la subvenció es farà quan l’entitat Orquestra de Cadaqués
presenti la documentació justificativa amb la memòria de l’activitat i la relació i
les còpies de les factures de les despeses d’organització, d’acord amb allò
establert al pacte sisè.
Tercer.- Notificar la present resolució a l’interessat.
Quart- Facultar a l’alcaldia presidència per a la realització de tants actes i
gestions com calguin per a l’execució els acords anteriors.
ANNEX :
“CONVENI DE COLLABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE FIGUERES I
L’ORQUESTRA DE CADAQUÉS PER A LA CINQUENA EDICIÓ DE LA
SETMANA DE LES JOVES ORQUESTRES A FIGUERES.
Figueres,
de novembre de 2017
REUNITS
D’una part, l’Illustríssima senyora Marta Felip Torres, amb DNI XXXXXXX,
alcaldessa de l’Ajuntament de Figueres, amb domicili a la Plaça de l’Ajuntament
número 12, 17600 Figueres i NIF P-1707200J.
I d'altra part, el senyor Llorenç Caballero i Pàmies, amb NIF XXXXXXX, en
representació de l’Orquestra de Cadaqués, NIF B64094139, amb seu social a
la plaça dels Enamorats, 35, de Barcelona (CP 08013)
ACTUEN
La primera, en nom i representació de l’Ajuntament de Figueres, en virtut de les
facultats atribuïdes per l’article 53.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
per delegació.
I, el segon, en nom i representació de l’entitat Orquestra de Cadaqués, que és
l’entitat organitzadora de la Setmana de les Joves Orquestres de les
comarques gironines a Figueres.
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per a
aquest acte i
MANIFESTEN
I. Que l’Ajuntament de Figueres en el marc de les competències en matèria
de cultura i educació dona suport a les activitats culturals i formatives que
s’organitzen a la ciutat de Figueres en matèria cultural i educativa.
II. Que l’entitat Orquestra de Cadaqués organitza a la ciutat de Figueres la
setmana de les Joves Orquestres des de l’any 2013. En el marc de la qual
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destaca el treball pedagògic i musical de la Jove Orquestra de les
Comarques Gironines.
III. Que la Jove Orquestra de les comarques gironines ha assajat i presentat
formacions musicals diferents a la ciutat de Figueres del 17 al 23 de juliol de
2017. Els treballs pedagògics s’han centrat al Teatre Municipal el Jardí al
llarg de la jornada i s’han realitzat diferents concerts oberts al públic a
càrrec de les diferents formacions de joves músics components de la Jove
Orquestra de les Comarques Gironines i un concert final d’aquest formació
completa.
IV. Que l’entitat Orquestra de Cadaqués ha sollicitat una subvenció a
l’Ajuntament de Figueres per tal de finançar la cinquena edició de la
setmana de les Joves Orquestres a la ciutat de Figueres, presentant la
documentació mitjançant registre d’entrada número 21.904 del dia 22 de
setembre de 2017.
PACTES
Primer. Objecte
L’objecte d’aquest conveni és establir el marc de collaboració entre
l’Ajuntament de Figueres i l’entitat Orquestra de Cadaqués per finançar i
coordinar la celebració de la Setmana de les Joves Orquestres del 17 al 23 de
juliol a Figueres.
La Setmana de les Joves Orquestres de Figueres va incloure per una part el
treball pedagògic de la Jove Orquestra de les Comarques Gironines amb els
professors solistes de l’Orquestra de Cadaqués i el director Miquel Ortega, que
va cloure la setmana amb la interpretació del concert per a violoncel i orquestra
en Si menor, opus 104 d’Antonin Dvorak, i la Simfonia número 9 en do major,
D944 de Franz Schubert, amb el violoncel Arnau Rovira com a solista al Teatre
Municipal el Jardí, una activitat pedagògica amb els joves de l’associació El
dofí, i dues actuacions musicals dels joves components de l’Orquestra a la
Casa Nouvilas, dins del programa cultural d’estiu de l’Ajuntament de Figueres.
Segon. Compromisos de l’Orquestra de Cadaqués
Programar, organitzar i gestionar tan artísticament com funcionalment la
cinquena setmana de les Joves Orquestres a Figueres. Efectuar la gestió
econòmica del Festival i aconseguir altres vies de finançament i
esponsorització.
Fer constar la collaboració de l’Ajuntament de Figueres, amb l’anagrama
corresponent, com a ens collaborador en tot acte de publicitat, informació o
difusió del Festival.
Tercer. Compromisos de l’Ajuntament de Figueres
Collaborar amb la cessió dels espais necessaris del Teatre Municipal el Jardí
per a la preparació i la realització de la setmana.
Collaborar amb la difusió de les activitats musicals de la Setmana mitjançant
els recursos municipals: incloure’l al programa d’estiu, web, difusió als mitjans
de comunicació.
Subvencionar a l’Orquestra de Cadaqués com a entitat organitzadora de la
Setmana de les Joves Orquestres de Figueres amb una aportació de 5.000
euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2017.201.33400.40048,
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anomenada Subvenció Orquestra de Cadaqués, d’acord amb el pressupost de
despeses presentat per l’entitat, de 43.605 euros, la subvenció atorgada
representa el 11,46 % del cost total de programació de l’activitat.
Quart. Quantia de la subvenció i forma de pagament dels 5.000,00€
L’Ajuntament de Figueres participarà amb una aportació econòmica que es
concreta en la quantitat de 5.000,00 € per a la cinquena edició de la Setmana
de les Joves Orquestres de Figueres. El pagament de la subvenció es farà
quan l’entitat Orquestra de Cadaqués presenti la documentació justificativa amb
la memòria de l’activitat i la relació i les còpies de les factures de les despeses
d’organització.
Cinquè. Conceptes de les despeses subvencionables
Es consideren despeses subvencionables aquelles que de manera indubtable
responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada, que resultin
estrictament necessàries i que es realitzin en el termini que estableix el present
conveni.
Sisè. Forma i termini de justificació
La documentació a presentar és la següent:
a. Memòria justificativa de l’activitat, signada pel representant legal de
l’Orquestra de Cadaqués, que acrediti que s’ha dut a terme l’activitat prevista.
En aquest informe s’hi ha d’incorporar la relació d’activitats desenvolupades,
els resultats obtinguts i l’impacte assolit.
b. Compte justificatiu, signat pel representant legal de l’Orquestra de
Cadaqués, que constarà de la següent documentació:
- Relació classificada de les despeses efectuades, amb identificació del
proveïdor, número de document, import, concepte i data d’emissió de la factura.
- Factures originals, fotocòpies compulsades o documents de valor probatori
equivalent que constin en la relació a la qual es fa referència al paràgraf
anterior.
- Detall del finançament final de les despeses del concepte subvencionat, amb
indicació de la procedència dels ingressos i subvencions.
Les despeses de personal propi s’acreditaran mitjançant un certificat signat i
segellat pel representant legal de l’entitat, on figuri la relació del personal, el
període, les funcions i el percentatge de dedicació al projecte subvencionat de
cadascun d’ells; aquesta relació haurà d’anar acompanyada dels corresponents
justificants originals que avalin el contingut del certificat. Resten exclosos els
salaris i les retribucions professionals que no resultin substancials i/o
directament relacionades amb el desenvolupament del projecte subvencionat.
L’entitat beneficiària ha de presentar el compte justificatiu juntament amb la
memòria d’activitats i l’informe final de l’actuació a l’Ajuntament de Figueres
abans del dia 30 de desembre de 2017.
Setè. Comprovació de les justificacions
El centre gestor haurà de comprovar que la documentació justificativa es
presenti en els terminis fixats, l’haurà de verificar formalment i, si escau, haurà
de requerir al beneficiari que dins del termini de 15 dies esmeni els defectes,
completi la documentació o ampliï la informació.
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Vuitè. Vigència i pròrroga del conveni
El present conveni tindrà vigència des del moment de la seva signatura fins el
30 de desembre de 2017.
Novè. Divergències
Per a qualsevol divergència que pugui sorgir en ordre a la interpretació,
modificació, aplicació i execució del present conveni s’intentarà resoldre de
mutu acord de les parts.
Desè. Declaració responsable
L’Orquestra de Cadaqués ha acreditat el compliment dels requisits necessaris
per a ser beneficiària d’una subvenció, mitjançant la presentació de les
declaracions responsables corresponents, previstes a la normativa aplicable en
matèria de subvencions.
Onzè. Resolució del conveni
Seran causes de resolució del conveni:
- Mutu acord de les parts, que es manifestarà per escrit.
- Denúncia d’una de les parts, amb un preavís en cap cas inferior a 2 mesos.
- L’incompliment manifest de les seves clàusules.
- La impossibilitat manifesta, legal o material, de dur a terme el compliment de
les seves previsions.
- Les generals establertes en la legislació vigent.
Dotzè. Naturalesa del conveni
Aquest conveni té naturalesa administrativa i es regirà per allò establert a la Llei
38/2007, de 17 de novembre, general de subvencions, el reglament que la
desenvolupa aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol. La jurisdicció
contenciosa administrativa és la competent per resoldre les qüestions litigioses
que puguin suscitar-se entre les parts en el transcurs d’aquest conveni i que no
hagin pogut resoldre’s de mutu acord.
I en prova de conformitat, les parts interessades signen aquest conveni per
duplicat, en el lloc i en la data esmentats en l’encapçalament.
Per l’Ajuntament de Figueres
Per l’Orquestra de Cadaqués
L’alcaldessa presidenta
El representant
Marta Felip i Torras
Llorenç Caballero i Pàmies”
---- Aportacions i subvencions. S'aprova un conveni marc de collaboració amb
l’Associació Triangle Blau per a les activitats de l’entitat durant el 2017.
Després de llegir-la i debatre-la s’ACORDA, per unanimitat dels membres
presents amb dret a vot, d’aprovar la proposta següent:
"Es proposa l’aprovació d’un conveni regulador de la concessió d’una
subvenció directa a l’Associació Triangle Blau per a les activitats de l’entitat
durant el 2017.
Amb registre general d’entrada número 27.883 i data 11 de desembre de
l’Associació Triangle Blau, amb NIF G-17814476 sollicita una subvenció pel
sosteniment de l’entitat i l’organització de les activitats de recuperació de la
memòria històrica del 2017.
Es proposa l’aprovació d’un conveni regulador de la concessió d’una
subvenció directa de 1.500,00 euros a l’Associació Triangle Blau. La despesa
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es realitzarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 17201.33400.48049
Subvenció Associació Triangle Blau.
En l’expedient consta informe del Cap del Servei de Cultura en què exposa que
la documentació justificativa presentada és correcte i informa favorablement de
l’aprovació del conveni i el pagament de la subvenció.
L’objecte d’aquest conveni és atorgar una subvenció directa de 1.500,00 pel
sosteniment de les activitats realitzades al llarg del 2017 per l’Associació
Triangle Blau per a la preservació i difusió de la memòria històrica.
L’alcaldia presidència va aprovar, mitjançant decret de data 30 de juny de 2015
la delegació a la Junta de Govern Local l'atribució relativa a l'aprovació de
convenis reguladors de la concessió de subvencions a favor d'entitats
públiques o privades que realitzin activitats que complementin o supleixin les
competències locals.
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions disposa en el
seu article 22.2 que podran concedir-se de forma directa, amb caràcter
excepcional, aquelles subvencions que estiguin previstes en els Pressupostos
Generals de les Entitats locals, aquelles l’atorgament o quantia de les quals
vingui imposada a l’Administració per una norma de rang legal o aquelles altres
subvencions en què s’acreditin raons d’interès públic, social, econòmic o
humanitari, o altres degudament justificades que dificultin la seva convocatòria
pública.
Pel que fa a la seva concessió l’article 28 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre estableix que els convenis són l’instrument habitual per a canalitzar
les subvencions directes i que en ells s’han d’establir les condicions i
compromisos aplicables de conformitat amb allò disposat a la llei.
És per tot això que l’alcaldessa presidenta proposa a la Junta de Govern Local
que, per delegació de l'Alcaldia Presidència, s'adoptin els acords següents:
Primer.- Aprovar el conveni marc de collaboració entre l’Ajuntament de
Figueres i l’Associació Triangle Blau, NIF G17814476, per a les activitats de
l’entitat durant el 2017, segons el text que s’adjunta a aquest acord.
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de mil cinc-cents euros (1.500,00 €)
a l’Associació Triangle Blau, NIF G17814476, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 17201.33400.48049 Subvenció Associació Triangle Blau.
Tercer .-Reconeixer l’obligació a favor de l’Associació Triangle Blau, NIF
G17814476, per import mil cinc-cents euros (1.500,00 €) amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 17201.33400.48049 Subvenció Associació Triangle
Blau.
Quart.- Informar als interessats que el pagament de la despesa aprovada es
portarà a terme, en els següents termes:
a) En primer lloc, si n’hi han, es compensarà aquesta quantia a pagar amb els
deutes pendents envers l’Ajuntament de Figueres per qualsevol concepte,
d’ordre tributari i/o no tributari, que pertoqui i/o es trobin en període executiu.
b) Per la quantitat restant, s’ordenarà una transferència via entitat financera al
número de compte que el beneficiari ha de declarar mitjançant el document
adjunt denominat "Autorització del mecanisme de pagament mitjançant entitat
financera", sense perjudici que, si aquesta administració local ja disposa
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d’aquesta informació, ja es dugui a terme aquest pagament. Aquest document degudament signat i complet – s’ha de presentar a la major brevetat possible
davant d’aquesta administració local, sia a l’Oficina Municipal d’Atenció a la
Ciutadania – OMAC – i/o bé a les dependències de la tresoreria Municipal.
Cinquè .- Notificar la present resolució a l’interessat.
Sisè- Facultar a l’alcaldia presidència per a la realització de tants actes i
gestions com calguin per a l’execució els acords anteriors.
ANNEX :
“CONVENI DE COLLABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE FIGUERES I
L’ASSOCIACIÓ TRIANGLE BLAU REGULADOR D’UNA SUBVENCIÓ
DIRECTA PER PER A LES ACTIVITATS DE MEMÒRIA HISTÒRICA DE 2017.
Figueres,
de
de 2017
REUNITS
D’una part, l’Illustríssima senyora Marta Felip Torres, amb DNI XXXXXXXX,
alcaldessa de l’Ajuntament de Figueres, amb domicili a la Plaça de l’Ajuntament
número 12, 17600 Figueres i NIF P-1707200J.
I d'altra part, el senyor Lluís Fontané i Massachs, amb DNI XXXXXXX, en
representació de l’Associació Triangle Blau, NIF G17814476, amb seu social al
carrer Pous i Pagès s/n, de Figueres, 17600.
ACTUEN
La primera, en nom i representació de l’Ajuntament de Figueres, en virtut de les
facultats atribuïdes per l’article 53.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
I, el segon, en nom i representació de l’Associació Triangle Blau.
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per a
aquest acte i
MANIFESTEN
I. Que l’Ajuntament de Figueres en el marc de les competències en matèria
de cultura i dóna suport a les activitats que tenen per objectiu la recuperació
de la memòria històrica.
II. Que l’Associació Triangle Blau és una associació per a la preservació i
difusió de la memòria històrica i que al llarg de 2017 ha organitzat diversos
actes entre els quals un acte en record de les persones que patiren l’exilia
l’antic carrer de la Jonquera de Figueres i l’acta d’homenatge per la Diada
de Tots Sants al cementiri de Figueres. .
III. Que mitjançant instància amb registre general d’entrada 27.883 d’11 de
desembre de 2017 l’Associació Triangle Blau ha sollicitat una subvenció a
l’Ajuntament de Figueres pel sosteniment del programa d’activitats de
l’entitat.
IV. Que la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions disposa
en el seu article 22.2.a que podran concedir-se de forma directa, amb
caràcter excepcional, aquelles subvencions que estiguin previstes en els
Pressupostos Generals de les Entitats locals.
V. Pel que fa a la seva concessió l’article 28 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre estableix que els convenis són l’instrument habitual per a
canalitzar les subvencions directes i que en ells s’han d’establir les
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condicions i compromisos aplicables de conformitat amb allò disposat a la
llei.
VI. Així doncs, de conformitat amb allò establert a les citades disposicions i per
tal de concretar la collaboració de l’Ajuntament de Figueres amb
l’Associació Triangle Blau ambdues parts acorden subscriure el present
conveni que es regeix pels següents
PACTES
Primer. Objecte
L’objecte d’aquest conveni és atorgar una subvenció directa de 1.500,00 pel
sosteniment de les activitats realitzades al llarg del 2017 per l’Associació
Triangle Blau per a la preservació i difusió de la memòria històrica.
Segon. Compromisos de l’Associació Triangle Blau
Programar, organitzar i gestionar les activitats de l’entitat en matèria de
preservació i difusió de la memòria història.
Fer constar la collaboració de l’Ajuntament de Figueres, amb l’anagrama
corresponent, com a ens collaborador en tot acte de publicitat, informació o
difusió dels actes.
Tercer. Compromisos de l’Ajuntament de Figueres
Subvencionar a l’Associació Triangle Blau amb una aportació de 1.500,00
euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2017.201.33400.48049
Subvenció Associació Triangle Blau.
Quart. Quantia de la subvenció i forma de pagament dels 1.500,00€
L’Ajuntament de Figueres participarà amb una aportació econòmica que es
concreta en la quantitat de 1.500€ per a les activitats de 2017 de l’entitat. El
pagament de la subvenció es farà quan l’Associació Triangle Blau presenti la
documentació justificativa amb la memòria de l’activitat i la relació i les factures
per l’import de la subvenció atorgada .
Cinquè. Conceptes de les despeses subvencionables
Es consideren despeses subvencionables aquelles que de manera indubtable
responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada, que resultin
estrictament necessàries i que es realitzin en el termini que estableix el present
conveni.
Sisè. Forma i termini de justificació
La documentació a presentar és la següent:
a. Memòria justificativa de l’activitat, signada pel representant legal de
l’Associació Triangle Blau, que acrediti que s’ha dut a terme l’activitat prevista.
En aquest informe s’hi ha d’incorporar la relació d’activitats desenvolupades,
els resultats obtinguts i l’impacte assolit.
b. Compte justificatiu, signat pel representant legal de l’Associació Triangle
Blau, que constarà de la següent documentació:
- Relació classificada de les despeses efectuades, amb identificació del
proveïdor, número de document, import, concepte i data d’emissió de la factura.
- Factures originals, fotocòpies compulsades o documents de valor probatori
equivalent que constin en la relació a la qual es fa referència al paràgraf
anterior.
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- Detall del finançament final de les despeses del concepte subvencionat, amb
indicació de la procedència dels ingressos i subvencions.
Les despeses de personal propi s’acreditaran mitjançant un certificat signat i
segellat pel representant legal de l’entitat, on figuri la relació del personal, el
període, les funcions i el percentatge de dedicació al projecte subvencionat de
cadascun d’ells; aquesta relació haurà d’anar acompanyada dels corresponents
justificants originals que avalin el contingut del certificat. Resten exclosos els
salaris i les retribucions professionals que no resultin substancials i/o
directament relacionades amb el desenvolupament del projecte subvencionat.
Setè. Comprovació de les justificacions
El centre gestor haurà de comprovar que la documentació justificativa es
presenti en els terminis fixats, l’haurà de verificar formalment i, si escau, haurà
de requerir al beneficiari que dins del termini de 15 dies esmeni els defectes,
completi la documentació o ampliï la informació.
Vuitè. Vigència i pròrroga del conveni
El present conveni tindrà vigència des del moment de la seva signatura fins el
31 de desembre de 2017.
Novè. Divergències
Per a qualsevol divergència que pugui sorgir en ordre a la interpretació,
modificació, aplicació i execució del present conveni s’intentarà resoldre de
mutu acord de les parts.
Desè. Declaració responsable
L’Associació Triangle Blau ha acreditat el compliment dels requisits necessaris
per a ser beneficiària d’una subvenció, mitjançant la presentació de les
declaracions responsables corresponents, previstes a la normativa aplicable en
matèria de subvencions.
Onzè. Resolució del conveni
Seran causes de resolució del conveni:
- Mutu acord de les parts, que es manifestarà per escrit.
- Denúncia d’una de les parts, amb un preavís en cap cas inferior a 2 mesos.
- L’incompliment manifest de les seves clàusules.
- La impossibilitat manifesta, legal o material, de dur a terme el compliment de
les seves previsions.
- Les generals establertes en la legislació vigent.
Dotzè. Naturalesa del conveni
Aquest conveni té naturalesa administrativa i es regirà per allò establert a la Llei
38/2007, de 17 de novembre, general de subvencions, el reglament que la
desenvolupa aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol. La jurisdicció
contenciosa administrativa és la competent per resoldre les qüestions litigioses
que puguin suscitar-se entre les parts en el transcurs d’aquest conveni i que no
hagin pogut resoldre’s de mutu acord.
I en prova de conformitat, les parts interessades signen aquest conveni per
duplicat, en el lloc i en la data esmentats en l’encapçalament.
Per l’Ajuntament de Figueres
Per l’Associació Triangle Blau
L’Alcaldessa Presidenta
El representant
Marta Felip Torres
Lluís Fontané i Massachs"

72

----14. Precs i preguntes. A l'extrem de Precs i preguntes no es produeixen
intervencions.
---- No havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió a les catorze
hores i trenta-cinc minuts, de la qual cosa dono fe.
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