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JUNTA DE GOVERN LOCAL             Núm.17 
---------------------------------------- 
 
Acta de la sessió ordinària del dia 7 de maig de 2018 
 
---- A la Casa de la Vila de la ciutat de Figueres, el dia 7 de maig 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 en primera convocatòria. 
  
A les catorze hores i trenta-tres minuts, la Presidència declara oberta la sessió. 

 
----1. S'aprova sense rectificacions l'acta de la sessió anterior, ordinària del dia 
23 d'abril de 2018, repartida amb la convocatòria. 
 
----2. Ensenyament. Es ratifica el decret de l'Alcaldia de 24 d’abril de 2018 pel 
qual es va aprovar l’establiment d’un conveni de cooperació educativa amb la 
Facultat de Dret de la Universitat de Girona per tal d’acollir una estudiant de 
Grau de Criminologia. A la seva lectura, la Junta de Govern Local ACORDA, 
per unanimitat, ratificar el decret següent: 
 
“1. La Universitat de Girona i l'Ajuntament de Figueres, amb la voluntat 
d'intensificar les relacions entre el món universitari i la realitat  professional 
varen signar un conveni marc de col·laboració acadèmica amb l'objectiu que els 
estudiants desenvolupin de manera pràctica els coneixements que adquireixen 
a la Universitat. 
 
2. Atès que el responsable de la Universitat de Girona, Facultat de Dret, 
presenta un conveni de cooperació educativa per tal que l’estudiant de Grau en 
Criminologia, J.P.A., realitzi pràctiques del 26 d'abril fins l' 1 de juny de 2018, 
amb un total de 100 hores, al Departament de Serveis Socials.  
 
Fonaments Jurídics: 
 
1.  La Universitat de Girona, és un centre d'ensenyament públic, el conveni de 
col·laboració amb l'Ajuntament té naturalesa de conveni interadministratiu. 
D'acord amb l'article 303 del Reglament d'obres, activitats i serveis de les 
entitats locals, aprovat pel Decret 179/19995, de 13 de juny (ROAS), per 
conveni pot establir-se una relació de cooperació consensuada entre ens locals 
i altres administracions públiques per al desenvolupament de les competències 
legalment atribuïdes, en la satisfacció dels quals tinguin un interès comú. 
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2. El conveni s'ajusta pel que fa a objecte, contingut i elements, al que disposen 
els articles 307 i 308 del ROAS, i l'òrgan competent per a l'aprovació de la 
celebració del conveni s'atribueix al Ple de l'Ajuntament ja que l'objecte dels 
convenis és la disposició o condicionament de l'exercici de competències 
municipals. Atès que no hi ha transferència de competències de la entitat, no es 
requereix la majoria absoluta en l'adopció d l'acord. El Ple va delegar aquesta 
atribució a la Junta de Govern Local mitjançant acord de data 07/04/2016. 
 
3. Atès que és urgent que l'estada de pràctiques comenci el dia 26 d'abril de 
2018 i atès que no hi haurà Comissió Informativa i Junta de Govern fins al 
proper dia 7 de maig de 2018. 
 
Per tot això, l'alcaldessa presidenta resol: 
 
1. Aprovar l’establiment d'un conveni de cooperació educativa entre la 
Universitat de Girona, Facultat de Dret i l’Ajuntament de Figueres per tal 
d’acollir l’estudiant de Grau en Criminologia, J.P.A.  Les pràctiques es duran a 
terme al Departament de Serveis Socials, amb un total de 100 hores, del 26 
d'abril a l'1 de juny de 2018, en horari de matins. La tutora de les pràctiques per 
part de l'Ajuntament serà la Sra. Virgínia Perez Riedweg. 
 
2. Sotmetre aquest decret a la ratificació de la Junta de Govern Local, per 
delegació del Ple, en la propera sessió que es celebri.” 
 
----3. Assumptes urgents: No es produeixen declaracions d’urgència. 
 
----5.   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-sis minuts, de la qual cosa dono fe. 
 
 
 


