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

Núm.12

Acta de la sessió ordinària del dia 26 de març de 2018
---- A la Casa de la Vila de la ciutat de Figueres, el dia 26 de març de 2018,
sota la Presidència de l’alcaldessa Marta Felip Torres, es reuneixen els
membres de la Junta de Govern Local: Francesc Cruanyes Zafra, Jordi
Masquef Creus, Dolors Pujol Matas i Joaquim Felip Gayolà amb l’assistència
de la secretària, Cristina Pou Molinet, i de la interventora, Anna Maria Macià
Bové, per tal de dur a terme la sessió ordinària.
A les quinze hores, la Presidència declara oberta la sessió.
----1. S'aprova sense rectificacions l'acta de la sessió anterior, ordinària del dia
19 de març de 2018, repartida amb la convocatòria.
----2. Aportacions i subvencions. La Junta de Govern Local es dóna per
assabentada del decret de l’Alcaldia de 21 de març de 2018 pel qual es va
aprovar l'Addenda al conveni de col.laboració amb Raig d'Idees i Propostes
Visuals SL per al condicionament i posada en funcionament de la sala de
cinema "Las Vegas". A la seva lectura, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, donar-se per assabentada del decret següent:
"En data 28 de febrer de 2018 l’Ajuntament de Figueres i la societat Raig
d’idees i propostes visuals SL varen signar un conveni de col·laboració pel
condicionament i posada en funcionament de la sala de cinema “Las Vegas”.
El conveni determinava en el seu pacte tercer que l’Ajuntament de Figueres
concedia una subvenció a la societat Raig d’Idees i Propostes Visuals SL de
350.000,00€ per a l’execució de les obres d’adequació i condicionament del
local situat al carrer Sant Pau número 44 de Figueres amb destí a l’exhibició i
distribució d’obres cinematogràfiques i audiovisuals en versió original i en
català, d’acord amb la memòria descriptiva i el projecte presentat per l’entitat,
amb un pressupost de despesa acceptat per aquest Ajuntament de Figueres de
1.700.000€.
Pel que fa a la seva forma de pagament el pacte sisè establia que en el
moment de la signatura del conveni es pagarien 200.000 euros en concepte de
bestreta. I que la resta de la subvenció es tramitaria mitjançant una addenda a
aquest conveni que es signaria una vegada concedida i formalitzada l’operació
d’endeutament prevista en el pressupost de l’exercici 2018 i s’hagués presentat
el compte justificatiu d’acord amb allò establert al pacte vuitè del conveni.
Atès que s’ha portat a terme una modificació del quadre de finançament
d’inversions municipal que fa possible assumir amb recursos ordinaris la part
restant de la subvenció prevista nominativament en el pressupost 2018 a la
societat Raig d’Idees i Propostes Visuals SL per al condicionament i posada en
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funcionament de la sala de cinema “Las Vegas” i que es considera oportú
efectuar el pagament de la part restant en concepte de bestreta atesa la
naturalesa de la inversió per a posar en marxa l’activitat subvencionada, és
necessari tramitar una addenda al conveni signat inicialment que inclogui
aquests extrems.
En el Pla estratègic de subvencions de l’Ajuntament de Figueres pel període
2018-2020 consta la fitxa relativa a la subvenció nominativa a la societat Raig
d’Idees i Propostes Visuals SL pel condicionament de la sala de cinema “Las
Vegas”, fitxa inclosa per Decret de l’Alcaldia Presidència de data 27 de febrer
de 2018.
En l’expedient consta informe tècnic emès pel cap del Servei de Cultura
favorable a la tramitació de l’addenda al conveni de col·laboració pel
condicionament i posada en funcionament de la sala de cinema “Las Vegas”.
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions disposa en el
seu article 22.2.a que podran concedir-se de forma directa, amb caràcter
excepcional, aquelles subvencions que estiguin previstes en els Pressupostos
Generals de les Entitats locals.
Pel que fa a la seva concessió l’article 28 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre estableix que els convenis són l’instrument habitual per a canalitzar
les subvencions directes i que en ells s’han d’establir les condicions i
compromisos aplicables de conformitat amb allò disposat a la llei.
D’acord amb el Decret de l’Alcaldia Presidència de 30 de juny de 2015 la Junta
de Govern Local té atribuïda, per delegació de l’Alcaldia Presidència l’aprovació
de convenis reguladors de la concessió de subvencions, atorgament de tot
tipus de subvencions, aportacions i ajuts de contingut econòmic o d’altra
naturalesa a favor d’entitats públiques o privades i de particulars que realitzin
activitats que complementin o supleixin les competències locals i que afectin a
més d’una àrea municipal.
És d’aplicació l’article 10 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del
sector públic relatiu a la figura de l’avocació, per la qual l’òrgan superior pot
atreure per sí el coneixement d’un assumpte la resolució del qual correspon
ordinàriament o per delegació a diferent òrgan administratiu.
Vist l'informe d'intervencio (INIF/INFI) que consta a l'expedient
Per tot això, l'alcaldessa presidenta resol:
Primer. Avocar la competència relativa a l’aprovació de l’addenda al Conveni
entre l’Ajuntament de Figueres i la societat Raig d’Idees i Propostes Visuals SL
pel condicionament i posada en funcionament de la sala de cinema “Las
Vegas”, de la junta de Govern Local a l’Alcaldia Presidència.
Segon. Aprovar l’Addenda al conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
Figueres i Propostes Visuals SL, NIF B-66258385, pel condicionament i posada
en funcionament de la sala de cinema “Las Vegas”, segons el text que es
transcriu literalment com l’annex dels presents acords.
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Tercer. Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació de pagament, en el moment
de la signatura del conveni, de la quantitat de cent-cinquanta mil euros mil
euros
(150.000
€),
amb
càrrec
a
l’aplicació
pressupostària
2018.502.33300.77000, en concepte de subvenció per a l’execució de les obres
d’adequació i condicionament del local situat al carrer Sant Pau número 44 de
Figueres amb destí a l’exhibició i distribució d’obres cinematogràfiques i
audiovisuals en versió original i en català.
Quart. Donar compte del present decret a la Junta de Govern Local
Cinquè.-Notificar el decret als interessats.
ANNEX
“ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE
FIGUERES I LA SOCIETAT RAIG D’IDEES I PROPOSTES VISUALS SL PEL
CONDICIONAMENT I POSADA EN FUNCIONAMENT DE LA SALA DE
CINEMA “LAS VEGAS”
Figueres, de març de 2018
REUNITS
Per una banda, l’Il·lustríssima 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. En endavant, l’Ajuntament.
I per l’altra, el senyor Bonaventura Pons Sala, amb DNI XXXXXXXX, en
representació de la societat Raig d’idees i propostes audiovisuals SL, amb
domicili al carrer Bailén número 205 baix, Barcelona, i NIF B-66258385.
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per a
aquest acte i
MANIFESTEN
I. Que en data 28 de febrer de 2018 l’Ajuntament de Figueres i la societat Raig
d’idees i propostes visuals SL varen signar un conveni de col·laboració pel
condicionament i posada en funcionament de la sala de cinema “Las Vegas”.
II. Que el conveni determinava en el seu pacte tercer que l’Ajuntament de
Figueres concedia una subvenció a la societat Raig d’Idees i Propostes Visuals
SL de 350.000,00€ per a l’execució de les obres d’adequació i condicionament
del local situat al carrer Sant Pau número 44 de Figueres amb destí a l’exhibició
i distribució d’obres cinematogràfiques i audiovisuals en versió original i en
català, d’acord amb la memòria descriptiva i el projecte presentat per l’entitat,
amb un pressupost de despesa acceptat per aquest Ajuntament de Figueres de
1.700.000€.
III. Pel que fa a la seva forma de pagament el pacte sisè establia que en el
moment de la signatura del conveni es pagarien 200.000 euros en concepte de
bestreta. I que la resta de la subvenció es tramitaria mitjançant una addenda a
aquest conveni que es signaria una vegada concedida i formalitzada l’operació
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d’endeutament prevista en el pressupost de l’exercici 2018 i s’hagués presentat
el compte justificatiu d’acord amb allò establert al pacte vuitè del conveni.
IV. Atès que s’ha portat a terme una modificació del quadre de finançament
d’inversions municipal que fa possible assumir amb recursos ordinaris la part
restant de la subvenció prevista nominativament en el pressupost 2018 a la
societat Raig d’Idees i Propostes Visuals SL per al condicionament i posada en
funcionament de la sala de cinema “Las Vegas” i que es considera oportú
efectuar el pagament de la part restant en concepte de bestreta atesa la
naturalesa de la inversió per a posar en marxa l’activitat subvencionada, és
necessari tramitar una addenda al conveni signat inicialment que inclogui
aquests extrems.
V. Per tot això els firmants acorden subscriure la present addenda al conveni
que es regeix pels següents
PACTES
Primer.- L’objecte de la present addenda és determinar la concessió i forma de
pagament dels cent cinquanta mil euros (150.000,00€) restants de l’aportació
econòmica compromesa per l’Ajuntament de Figueres a la societat Raig d’Idees
i Propostes Visuals SL per al condicionament i posada en funcionament de la
sala de cinema “Las Vegas”. Així doncs aquesta aportació, que es fa amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 2018.502.33300.77000, es pagarà en el
moment de la signatura de l’addenda. La quantitat total aportada per
l’Ajuntament de Figueres en concepte de condicionament i posada en
funcionament de la sala de cinema “Las Vegas”, tres-cents cinquanta mil euros
(350.000,00€), es justificaran d’acord amb allò establert al pacte vuitè del
conveni inicial.
Segon.- Es mantenen sense canvis la resta de pactes previstos en el conveni
(objecte de la subvenció, compromisos d’ambdues parts, conceptes
subvencionables, forma i termini de la justificació així com la vigència del propi
conveni).
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 Raig d’Idees i Propostes
Visuals SL
L’alcaldessa presidenta
El representant
Marta Felip Torres
Bonaventura Pons Sala”
----3. Obres-llicències. Es concedeix a la senyora Carmen Genis Canalias una
pròrroga per a l'acabament de les obres de la llicència, expedient
OBMA2013000033 (002/14). 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 14 de març de 2018 i número de registre d’entrada E2018006397, la
senyora Carmen Genís Canalies, comunica que té llicència municipal d'obres
concedida en data 3 de febrer de 2014, expedient OBMA2013000033 (002/14)
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i sol.licita una prórroga per a l'acabament de les obres de la llicència
esmentada;
La Junta de Govern Local en data 3 de febrer de 2014, acorda concedir
llicència d'obres per a la reforma i ampliació d'un edifici de dos habitatges al
carrer Eres de la Vila, 14. Aquesta llicència es va notificar en data 14 de març
de 2014;
Atès el que disposen l'article 6, de l'ordenança de tramitació de llicències
urbanístiques i l'article 189 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, modificat
per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refòs de la Llei
d'Urbanisme: "Les persones titulars d'una llicència urbanística tenen dret a
obtenir una pròrroga tant del termini de començament com del termini
d'acabament de les obres, i l'obtenen, en virtut de la llei, per la meitat del
termini de què es tracti, si la sol·liciten d'una manera justificada abans
d'exhaurir-se els terminis establerts. La llicència prorrogada per aquest
procediment no queda afectada pels acords regulats per l'article 73";
l'alcaldessa presidenta proposa a la Junta de Govern Local que, per delegació
de l'Alcaldia-Presidència, adopti els acords següents:
Primer.- Concedir la prórroga per a l'acabament de les obres de la llicència,
expedient OBMA2013000033 (002/14), sol.licitada per la senyora Carmen
Genis Canalias;
Segon.- Advertir a la senyora Carmen Genis Canalias, que la durada d'aquesta
prórroga serà de 18 mesos a afegir sobre el període inicial de 36 mesos i que
en cas de no acabar les obres, la llicència caducarà transcorregut aquest
termini i caldrà demanar-ne i obtenir-ne una de nova."
----4. Obres-llicències. Es concedeix a la senyora Maria Vilanova Aupi una
llicència municipal d'obres per a la instal.lació d'ascensor a l'edifici situat a la
Rambla, 9. 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 2 de febrer de 2018 i registre d’entrada número E2018002980, la
senyora Maria Vilanova Aupi,
sol.licita llicència municipal d'obres per
instal.lació d'ascensor a l'edifici de la Rambla 9, de Figueres;
En data 15 de febrer de 2018, 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.
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Zona perimetral del Centre històric.
Nivell de protecció: 3 Ambiental / Categoria d’Intervenció: Rehabilitació RH.
Model Propi P(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
valor arquitectònic. - Ampliació de volum, si així s'estableix en els Plànols
Normatius, seguint les determinacions fixades normativament.
Pels edificis amb model de referència propi (P), el Nivell 2: Protecció
Estructural, comporta que la Categoria de Rehabilitació (RH) ha de garantir el
respecte i la millora, no sols de les façanes, sinó també dels espais i elements
interior que, pels seus valors arquitectònics i ambientals, així ho mereixin.
Informacions públiques
Segons l’article Art 18 Totes les actuacions públiques o privades que s'hagin de
realitzar en l'àmbit d'aquest Pla Especial, ...en els edificis amb Categoria
d'Intervenció Edificatòria de Restauració (R) i rehabilitació amb Model Propi
(RH/P), s'exposaran, prèvia aprovació, concessió o execució, en el tauler
d'anuncis de la Corporació, s'anunciaran en un Diari Local, i s'advertirà de la
seva exposició a aquelles entitats ciutadanes i persones interessades, que el
Ple de l'Ajuntament acordi prèviament, a fi de que durant el termini de deu dies,
els ciutadans i entitats puguin opinar sobre elles.
La tipologia estadística de l’obra és D.3.
Característiques de la llicència.
1. La finca té la consideració de solar i no està inclosa en cap unitat d'actuació
urbanística.
2. Els paràmetres del projecte de reforma interior per instal·lació d’ascensor en
edifici existent s'ajusten al que disposa la normativa urbanística vigent.
3. El cost real i efectiu de la instal·lació de l’ascensor s’estima en 52.598,07
euros amb aplicació de preus sobre estat d’amidaments.
4. La fiança a dipositar per a la gestió dels residus de construcció i runes es
calcula en el mínim de 150 euros segons la fitxa del projecte.
5. La fiança a dipositar segons les ordenances per a garantir la reposició de
l’espai públic perimetral que pugui resultar afectat per l’execució de les obres
es calcula en un mínim de 500 euros. (> 4,5 x 3 x 30 euros / m2)
Condicions de l’execució
1. Abans de l’inici de les obres, a càrrec del promotor, i mitjançant les mesures
detallades que indiqui la Guàrdia Urbana es senyalitzaran i protegiran
adequadament els recorreguts alternatius dels vianants interceptats per
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.
2. 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
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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.
3. La promotora, la direcció de l’obra, i la coordinació de seguretat haurà de
vetllar en tot moment perquè el desenvolupament dels treballs i la implantació
de mitjans auxiliars no suposi cap risc per les persones que continuïn utilitzant
l’immoble.
Conclusió.
Es proposa d’acord amb l’article 18 del Pla Especial l’exposició durant el termini
de 10 dies, i en el benentès que no es produeixin novetats que puguin afectar
es proposa concedir la llicència d'obra sol·licitada per la instal·lació d’ascensor
en edifici d’habitatges existent, en els termes en que se sol·licita 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 la senyora Maria Vilanova Aupi,
per a la instal.lació d'ascensor a l'edifici situat a la Rambla 9, de Figueres,
d'acord amb les condicions generals que s'adjunten en el full annex i amb les
particulars següents:
a) D’acord amb l'article 75 bis de l'Ordenança de civisme i convivència
ciutadana queda establert que al llarg de la durada d’aquesta llicència, des del
dia 23 de juny fins al dia 11 de setembre de cada any, no es podran dur a
terme els treballs que puguin causar congestió de la vialitat amb l’actuació o
l’accés de maquinària i subministres, que comportin l'ocupació temporal de la
via pública amb mitjans auxiliars ( tanques, bastides, grues, contenidors, etc...) i
que generin emissions de pols i partícules que incideixen de manera
substancial en la qualitat de vida, protecció del medi ambient i de la salut.
b) Abans de l’inici de les obres, a càrrec del promotor, i mitjançant les mesures
detallades que indiqui la Guàrdia Urbana es senyalitzaran i protegiran
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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) La promotora, la direcció de l’obra, i la coordinació de seguretat haurà de
vetllar en tot moment perquè el desenvolupament dels treballs i la implantació
de mitjans auxiliars no suposi cap risc per les persones que continuïn utilitzant
l’immoble.
d) 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.
e) Abans d’iniciar les obres s’haurà d’aportar la documentació del contractista.
f) 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.
g) 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.
h) Quan als serveis municipals, s'hauran de complir el condicionants que
estableixi Figueres de Serveis SA.
Segon.- Comunicar a la senyora Maria Vilanova Aupí que pel concepte impost
sobre construccions, instal·lacions i obres, se li requerirà el pagament,
mitjançant liquidació, de la quantia resultant d’aplicar el tipus de gravàmen
aplicable a la base imposable d’aquest impost, que està constituïda pel cost
real i efectiu de la construcció, instal·lació i/o obra per import 52.598,07€.
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. Aportacions i subvencions. S'aprova un conveni amb l’Agrupació
Esportiva MicFootball per a l’organització del torneig de futbol base MIC8

Mediterranean International Cup 2018 del 28 de març a l’1 d’abril de 2018 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:
"Es proposa l’aprovació d’un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
Figueres i l’Agrupació Esportiva MicFootball per a l’organització del torneig de
fútbol base MIC-Mediterranean International Cup 2018, que es celebra del 28
de març a l’1 d’abril de 2018 a Figueres. El conveni, que té per objecte establir
el marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Figueres i l’entitat per a la
celebració de l’activitat estableix per una banda, una sèrie de compromisos per
part d’ambdues parts en relació al torneig de fútbol i, per l’altra, regula la
concessió d’una subvenció nominativa de 10.000 euros.
La subvenció nominativa pel torneig de fútbol MIC 2018 està inclosa en el Pla
Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Figueres pel període 2018-2020,
aprovat pel ple en sessió de data 14 de desembre de 2017 i modificat pel
decret de l’Alcaldia Presidència de data 9 de març de 2018.
D’acord amb la clàusula tercera les obligacions de l’Agrupació Esportiva
MicFootball són les següents:
- Organitzar el torneig MIC-Footbal d’acord amb el projecte presentat, prèvia
obtenció dels permisos necessaris per a la celebració de l’activitat.
- Una vegada celebrada l’activitat, deixar les instal·lacions en el mateix estat
que a l’inici de la mateixa, sense més deterioraments que els derivats del pas
del temps i l’ús habitual de les coses.
- Garantir la presència d’equips internacionals disputant partits a l’Estadi
Municipal de Vilatenim i a l'Estadi Municipal Albert Gurt.
- Tenir un tracte preferencial amb l’Ajuntament a l’hora d’inscriure a la
competició un o varis equips representatius de la població a les categories on hi
hagi places disponibles.
- Col·locar el nom i/o logotip de l’Ajuntament de Figueres a tota la publicitat
adequada a les seves característiques (cartells anunciadors del MIC-Football,
pàgina web, cartells de les rodes de prensa, entre altres).
- Justificar la subvenció atorgada dins dels terminis establerts, així com la
realització de l’activitat i el compliment de la finalitat que determina la concessió
de la subvenció.
- L’entrada als partits del torneig MIC Football és gratuïta.
D’acord amb les clàusules segona i quarta les obligacions de l’Ajuntament de
Figueres són les següents:
- Subvencionar l’Agrupació Esportiva MICFootball com a entitat organitzadora
del MIC-Football 2018 amb una aportació de deu mil euros (10.000,00€) amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 2018 203 34100 48027 Agrupació Esportiva
MicFootball-Medit-Cup.
- Cedir l’ús de l’Estadi Municipal de Vilatenim i l’Estadi Municipal Albert Gurt per
a portar-hi a terme la celebració del torneig de fútbol base MIC-Mediterranean
International Cup. La Unió Esportiva Figueres, concessionària de l’EStadi
Municipal de Vilatenim, és coneixedora de la voluntat de l’Ajuntament de
Figueres de cedir l’ús de les instal·lacions i accepta els termes de la mateixa.
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- Concedir l’exempció de les taxes per a la utilització dels espais i equipaments
municipals cedits per a la celebració del MICFootball.
- Fer-se càrrec del servei de neteja dels vestidors i del camp durant les hores
d’utilització de la instal·lació. A l'Estadi municipal de Figueres se'n farà càrrec la
UE Figueres.
- Ser el responsable de la coordinació dels serveis de Policia Municipal,
Mossos d’Esquadra i Protecció Civil que siguin necessaris pel correcte
desenvolupament dels actes a realitzar, així com de la contractació del servei
Respecte a les cessions d’espais i equipaments municipals és d’aplicació
l’apartat 2 de l’article 6 de l’Ordenança Fiscal número 8, reguladora de les taxes
per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic i prestació de
serveis o de realització d’activitats administratives de competència local.
L’Agrupació Esportiva MicFootball està inscrita en el Registre d’entitats
esportives de la Secretaria General de l’Esport.
En l’expedient consta un informe tècnic emès pel cap del servei d’esports
favorable a la tramitació del conveni proposat.
Els convenis subscrits entre una administració pública i un subjecte de dret
privat per a una finalitat comuna es regeixen per les previsions contingudes als
articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector
públic, als articles 108 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, del règim jurídic i
de procediment de les administracions públiques catalanes.
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions disposa en el
seu article 22.2.a que podran concedir-se de forma directa, amb caràcter
excepcional, aquelles subvencions que estiguin previstes en els Pressupostos
Generals de les Entitats locals.
Pel que fa a la seva concessió l’article 28 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre estableix que els convenis són l’instrument habitual per a canalitzar
les subvencions directes i que en ells s’han d’establir les condicions i
compromisos aplicables de conformitat amb allò disposat a la llei.
D’acord amb d’acord amb el Decret de l’Alcaldia Presidència de 30 de juny de
2015 la Junta de Govern Local té atribuïda, per delegació de l’Alcaldia
Presidència l’aprovació de convenis reguladors de la concessió de
subvencions, atorgament de tot tipus de subvencions, aportacions i ajuts de
contingut econòmic o d’altra naturalesa a favor d’entitats públiques o privades i
de particulars que realitzin activitats que complementin o supleixin les
competències locals i que afectin a més d’una àrea municipal.
Per tot això el regidor delegat del Servei d’Esports proposa a la Junta de
Govern Local que, per delegació de l’alcaldia presidència, s’adoptin els acords
següents:
Primer.- Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Figueres i l’Agrupació
Esportiva MicFootball per a l’organització del torneig de fútbol base MICMediterranean International Cup 2018 del 28 de març a l’1 d’abril de 2018 a
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Figueres, segons el text que es transcriu literalment com l’annex dels presents
acords.
Segon.- Atorgar a l’Agrupació Esportiva MICFootball, amb NIF G-62989124,
deu mil euros (10.000,00€) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2018 203
34100 48027 Agrupació Esportiva MicFootball-Medit-Cup.
Pel que fa al pagament de la subvenció es pagarà un 50% de la quantitat
atorgada (5.000,00 €) en el moment de la signatura del conveni regulador de la
subvenció i el 50% restant (5.000,00 €) una vegada s’hagi presentat el compte
justificatiu, d’acord amb allò establert al pacte setè.
Tercer .- Informar als interessats que el pagament de la despesa aprovada es
portarà a terme, en els següents termes:
a) En primer lloc, si n’hi han, es compensarà aquesta quantia a pagar amb els
deutes pendents envers l’Ajuntament de Figueres per qualsevol concepte,
d’ordre tributari i/o no tributari, que pertoqui i/o es trobin en període executiu.
b) Per la quantitat restant, s’ordenarà una transferència via entitat financera al
número de compte que el beneficiari ha de declarar mitjançant el document
adjunt denominat "Autorització del mecanisme de pagament mitjançant entitat
financera", sense perjudici que, si aquesta administració local ja disposa
d’aquesta informació, ja es dugui a terme aquest pagament. Aquest document degudament signat i complet – s’ha de presentar a la major brevetat possible
davant d’aquesta administració local, sia a l’Oficina Municipal d’Atenció a la
Ciutadania – OMAC – i/o bé a les dependències de la tresoreria Municipal.
Quart .- Notificar la present resolució a l’interessat.
Cinquè- Facultar a l’alcaldia presidència per a la realització de tants actes i
gestions com calguin per a l’execució els acords anteriors.
Annex
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE FIGUERES I
L’AGRUPACIÓ ESPORTIVA MICFOOTBALL PER A L’ORGANITZACIÓ DEL
TORNEIG DE FUTBOL BASE MIC-MEDITERRANEAN INTERNATIONAL CUP
2018
Figueres,

de

de 2018

REUNITS
D’una part, l’Il·lustríssima 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.
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I d'altra part, el senyor Juanjo Rovira Berengué, amb DNI XXXXXXXXX, en
nom i representació de l’Agrupació Esportiva MICFootball, amb NIF G62989124, entitat constituïda i inscrita en el Registre d’Entitats Esportives del
Consell Català de l’Esport, mitjançant resolució del Secretari de l’Esport de data
20 de gener de 2003 amb el número 11574, en la seva condició de
representant legal.
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 promoció de l'esport dóna suport a les competicions
esportives que es portin a terme a Figueres i que serveixin per a la
promoció de la ciutat.
II. Que l’Agrupació Esportiva MICFootball està interessada en l’organització
del torneig de Fútbol Base MIC-Mediterranean International Cup del 28
de març a l'1 d'abril de 2018 a l’Estadi Municipal de Vilatenim de la ciutat
de Figueres i a l’Estadi Municipal Albert Gurt.
III. Que la Unió Esportiva Figueres, concessionària de l’Estadi Municipal de
Vilatenim, és coneixedora de la voluntat de l’Ajuntament de Figueres de
cedir l’ús de les instal·lacions durant les dates abans esmentades per a
portar a terme la celebració del torneig de Fútbol Base MICMediterranean International Cup i que accepta els termes de la mateixa.
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. D’acord amb la base 29a de les Bases d’Execució del Pressupost per a
poder ser beneficiari d’una subvenció concedida per l’Ajuntament cal que
l’activitat objecte de subvenció es porti a terme en el municipi de
Figueres o bé que l’actuacíó subvencionada beneficiï directament el
municipi de Figueres o els seus ciutadans.
VII. Així doncs, de conformitat amb allò establert a les citades disposicions i
per tal de concretar la col·laboració de l’Ajuntament de Figueres amb
l’Agrupació Esportiva MICFootball, ambdues parts acorden subscriure el
present conveni que es regeix pels següents
PACTES
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Primer. Objecte
L’objecte d’aquest conveni és establir el marc de col·laboració entre
l’Ajuntament de Figueres i l’Agrupació Espòrtiva MICFootball per a la celebració
del torneig de Fútbol Base MIC-Mediterranean International Cup (MIC Football
d’ara en endavant) del 28 de març a l'1 d'abril de 2018 a l’Estadi Municipal de
Vilatenim de la ciutat de Figueres i a l'Estadi Municipal Albert Gurt.
Segon. Cessió de l’ús de l’Estadi Municipal de Fútbol de Vilatenim i condicions
de la mateixa
L’Ajuntament de Figueres cedeix a l’Agrupació Esportiva MICFootball l’ús de
les instal·lacions esportives de l’Estadi Municipal de Fútbol de Vilatenim de
gespa artificial situat a l’Avinguda dels Jocs Special Olimpics s/n de Figueres
així com l'Estadi Municipal Albert Gurt situat al complex esportiu del Parc Bosc
per a portar-hi a terme la celebració dels partits classificatoris del torneig de
Fútbol Base MIC-Mediterranean Internacional Cup del 28 de març a l'1 d'abril
de 2018 amb horari segons el programa presentat.
Aquesta cessió inclou el terreny de joc, que l’Ajuntament de Figueres es
compromet a tenir en condicions òptimes per a la disputa del torneig, els
vestidors, megafonia i els serveis propis de la instal·lació que s’utilitzen per a la
disputa dels partits de fútbol.
La cessió, de caràcter gratuït, resta condicionada a l’obtenció per part de
l’Agrupació Esportiva MICFootball dels permisos necessaris per a portar a
terme l’activitat objecte de la cessió.
L’Ajuntament de Figueres i l’Agrupació Esportiva MICFootball acorden que
l’entrada pels partits que es disputin durant el MIC-Football serà gratuïta.
L’explotació de la publicitat estàtica del voltant dels terrenys de joc de l’Estadi
Municipal i de l'Estadi Municipal albert Gurt es cedeix a l’Agrupació Esportiva
MICFootball, sempre i quan no es pintin els cartells o tanques i sempre
sobreposant la publictat que s’instal·li a al que pugui haver-hi de manera que
un cop finalitzada la competició la publictat estàtica existent no sigui
modificada.
L’explotació del servei de bar a l'Estadi Municipal de Figueres durant la
celebració del MIC-Football anirà a càrrec de l’entitat Unió Esportiva Figueres,
concessionària de la instal·lació.
S’habilitaran unes espais per a la col·locació de publicitat institucional de
l’Ajuntament de Figueres o altres institucions relacionades que es determini. La
col·locació i la producció del material serà responsabilitat de l’Ajuntament de
Figueres.
L’Ajuntament de Figueres podrà utilitzar les imatges dels actes de presentació
amb les personalitats presents per a qualsevol comunicació o promoció interna
relacionada amb el MIC-Football.
Tercer. Compromisos de l’Agrupació Esportiva MICFootball
Són compromisos de l’Agrupació Esportiva MICFootball:
- Organitzar el torneig MIC-Footbal d’acord amb el projecte presentat i les
condicions esmentades en el pacte segon.
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- Una vegada celebrada l’activitat, deixar les instal·lacions en el mateix estat
que a l’inici de la mateixa, sense més deterioraments que els derivats del pas
del temps i l’ús habitual de les coses.
- Garantir la presència d’equips internacionals disputant partits a l’Estadi
Municipal de Vilatenim i a l'Estadi Municipal Albert Gurt.
- Tenir un tracte preferencial amb l’Ajuntament a l’hora d’inscriure a la
competició un o varis equips representatius de la població a les categories on hi
hagi places disponibles.
- Col·locar el nom i/o logotip de l’Ajuntament de Figueres a tota la publicitat
adequada a les seves característiques (cartells anunciadors del MIC-Football,
pàgina web, cartells de les rodes de prensa, entre altres).
- Justificar la subvenció atorgada dins dels terminis establerts, així com la
realització de l’activitat i el compliment de la finalitat que determina la concessió
de la subvenció.
Quart. Compromisos de l’Ajuntament de Figueres
L’Ajuntament de Figueres es compromet a:
- Subvencionar l’Agrupació Esportiva MICFootball com a entitat organitzadora
del MIC-Football 2018 amb una aportació de deu mil euros (10.000,00€) amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 2018 203 34100 48027 Agrupació Esportiva
MicFootball-Medit-Cup.
- Concedir l’exempció de les taxes per a la utilització dels espais i equipaments
municipals cedits per a la celebració del MICFootball.
- Fer-se càrrec del servei de neteja dels vestidors i del camp durant les hores
d’utilització de la instal·lació. A l'Estadi municipal de Figueres se'n farà càrrec la
UE Figueres
- Ser el responsable de la coordinació dels serveis de Policia Municipal,
Mossos d’Esquadra i Protecció Civil que siguin necessaris pel correcte
desenvolupament dels actes a realitzar, així com de la contractació del servei
d’ambulància, que té un cost de 4.140 euros.
Cinquè. Quantia de la subvenció i forma de pagament dels 10.000,00€
L’Ajuntament de Figueres participarà amb una aportació econòmica que es
concreta en la quantitat de deu mil euros (10.000,00 € per a col·laborar amb les
despeses d'organització del MIC-Football. D’acord amb el pressupost presentat
per l’Agrupació Esportiva MICFootball (25.000 euros) la subvenció que s’atorga
correspon al 40% del pressupost de l'activitat.
Pel que fa al pagament de la subvenció es pagarà un 50% de la quantitat
atorgada (5.000,00 €) en el moment de la signatura del conveni regulador de la
subvenció i el 50% restant (5.000,00 €) una vegada s’hagi presentat el compte
justificatiu, d’acord amb allò establert al pacte setè.
Sisè. 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 per a portar a terme el MIC-Football 2018. En
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cap cas el cost d’adquisició de les despeses subvencionables pot ser superior
al valor normal de mercat.
No seran subvencionables les despeses que no estiguin relacionades
inequívocament amb l’acció subvencionada.
Setè. Forma i termini de justificació
El beneficiari ha de justificar la realització efectiva del total del pressupost del
projecte presentat.
Sempre que s’hagi acomplert la finalitat de la subvenció, no comportarà la
reducció de la subvenció atorgada una desviació pressupostària inferior al 10%
entre el pressupost acceptat i que va servir de base per valorar-ne la
concessió, i el cost final justificat. A partir d’aquest límit, es minorarà
proporcionalment la subvenció aplicant sobre la quantitat concedida el mateix
percentatge de desviació.
La justificació haurà de realitzar-se sobre l’import total del pressupost acceptat i
no exclusivament sobre la quantitat subvencionada per l’Ajuntament.
La documentació a presentar és la següent:
a) Memòria justificativa de l’activitat, signada pel representant legal de
l’entitat, 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’entitat, que
constarà de la següent documentació:
- Relació classificada de les despeses efectuades i pagades d’acord amb
el pressupost del projecte presentat 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.
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 novembre 2018.
Vuitè. Compatibilitat de la subvenció
La subvenció serà compatible amb qualsevol altra subvenció, ajuda, ingrés o
recurs per a la mateixa finalitat, procedent d’altres administracions o ens
públics o privats, sempre i quan la suma de tots els ingressos vinculats a la
despesa subvencionada no sobrepassi el cost total del projecte subvencionat.
Novè. Acceptació de la subvenció
El beneficiari d’aquesta subvenció accepta de forma expressa la subvenció en
els termes i les condicions que es recullen en aquest conveni.
Desè. 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.
Onzè. 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.
Dotzè. Vigència i pròrroga del conveni
La vigència del conveni serà fins el 31 de desembre de 2018.
Tretzè. Declaració responsable
L’Agrupació Esportiva MicFootball ha acreditat el compliment dels requisits
necessaris per a ser beneficiària d’una subvenció, mitjançant la presentació de
les declaracions responsables i certificats corresponents, previstes a la
normativa aplicable en matèria de subvencions.
Catorzè. 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.
Quinzè. Incompliment i 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, inclosa la força major, de dur a
terme el compliment de les seves previsions.
- Les generals establertes en la legislació vigent.
Setzè. 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. També serà d’aplicació la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del
règim jurídic del sector públic.
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La jurisdicció contenciosa administrativa és la competent per resoldre les
qüestions litigioses que es puguin suscitar entre les parts en el transcurs
d’aquest conveni i que no hagin pogut resoldre’s 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
L’alcaldessa presidenta
Marta Felip Torres

Per
l’Agrupació
Esportiva
MicFootball
El representant
Juanjo Rovira Berengué ”

----6. Assumptes urgents. No es produeixen declaracions d'urgència.
----7. Precs i preguntes. A l'extrem de Precs i preguntes no es produeixen
intervencions.
---- No havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió a les quinze hores
i deu minuts, de la qual cosa dono fe.
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