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

Núm.25

Acta de la sessió ordinària del dia 2 de juliol de 2018
---- A la Casa de la Vila de la ciutat de Figueres, el dia 2 de juliol de 2018, sota
la Presidència del primer tinent d'alcalde Francesc Cruanyes Zafra, es
reuneixen els membres de la Junta de Govern Local: Dolors Pujol Matas i
Joaquim Felip Gayolà amb l’assistència de la secretària, Cristina Pou Molinet,
per tal de dur a terme la sessió ordinària en primera convocatòria.
Excusa la seva absència l’alcaldessa Marta Felip Torres.
No assisteix el regidor membre de la Junta de Govern Local Jordi Masquef
Creus.
A les catorze hores i vuit minuts, la Presidència declara oberta la sessió.
----1. S'aprova sense rectificacions l'acta de la sessió anterior, ordinària del dia
25 de juny de 2018, repartida amb la convocatòria.
----2. Obres-llicències. Es concedeix al senyor Miquel López Planella la
pròrroga per a l'acabament de les obres de la llicència per a la rehabilitació
d’una terrassa transitable d’un habitatge al carrer Colom, número 18, expedient
13/2014. 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 25 d’abril de 2018 i número de registre d’entrada E2018010091 el
senyor Miquel López Planella, comunica que té llicència municipal d'obres per a
la rehabilitació d’una terrassa transitable d’un habitatge al carrer Colom,
número 18 de Figueres, expedient 13/2014 i sol·licita una pròrroga per a
l'acabament de les obres de la llicència esmentada.
La Junta de Govern Local en data 19 de maig de 2014 acorda concedir llicència
d'obres per a la rehabilitació d’una terrassa transitable d’un habitatge al carrer
Colom, número 18 de Figueres al senyor Miquel López Planella. Aquesta
llicència es va notificar en data 13 de juny de 2014.
Consta a l’expedient administratiu informe favorable de la Cap dels Serveis
jurídics i administratius de l’àrea de llicències urbanístiques i mediambientals.
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 refós de la Llei
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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 pròrroga per a l'acabament de les obres de la llicència per
a la rehabilitació d’una terrassa transitable d’un habitatge al carrer Colom,
número 18 de Figueres, expedient 13/2014, sol·licitada pel senyor Miquel
López Planella.
Segon.- Advertir al senyor Miquel López Planella, que la durada d'aquesta
pròrroga 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."
----3. Obres-llicències. Es concedeix al Consorci Castell de Sant Ferran una
llicència d'obra major per a la formació de barreres de protecció anticaigudes
en la cortina sud de la fortalesa de Sant Ferran de Figueres. Després de llegirla i debatre-la s’ACORDA, per unanimitat dels membres presents amb dret a
vot, d’aprovar la proposta següent:
"En data 17 d’abril de 2018 amb registre d'entrada número E2018009272, el
Consorci Castell de Sant Ferran, representat pel senyor Jesús Heras Arroyo,
sol·licita llicència d’obra major per a la formació de barreres de protecció
anticaigudes en la cortina sud de la fortalesa de Sant Ferran de Figueres.
En data 20 d’abril de 2018, l’arquitecte municipal emet informe al respecte:
“Antecedents.
El 17 d’abril de 2018 amb RE 9272 el Director del Consorci del Castell de Sant
Ferran ha sol·licitat llicència d’obra per al projecte denominat “Formación de
barreras de protección anticaidas en la cortina sur a ambos lados del Puente de
entrada y colocación de un sistema de cierre de los espacios contiguos”.
Fets.
1.L’arquitecte autor del projecte executiu i de l’estudi de seguretat i salut és el
Sr. Rafel Vila Rodríguez, col·legiat 6448/3.
2. La situació actual deriva de: a) La interrupció el 1945 dels treballs de
reconstrucció de la cortina volada el 1936 que va deixar part del llenç de
l’escarpa a ran del terra interior. b) l’ús intens d’aparcament de vehicles i
concentració de persones prèviament a les activitats de visita o reunió que es
desenvolupen en l’interior dels edificis propers o en els recorreguts
monumentals que arrenquen d’aquí.
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3. L’objecte del projecte és: a) retirar les pedres que tanquen la cortina nord pel
risc de caiguda, b) formar una barrera de seguretat per la protecció de les
persones en el front de la cortina, c) posar baranes que tanquin el pas cap a les
zones destruïdes dels dos braços de la cortina sud, d) col·locar en la posició
original les peces recuperades del basament de l’antiga porta.
4.El Castell està inclòs en el Pla Especial de Protecció del Catàleg d’edificis de
Figueres. La categoria d’intervenció edificatòria assignada és la Restauració
(R). Segons l’apartat 3 de l’art. 23 la intervenció edificatòria sobre els edificis
amb aquesta categoria d’intervenció pot consistir en :
“a) Obres de consolidació. b) Restabliment als seus valors originals d’aspectes
arquitectònics significatius, com les façanes externes i l’ambient d’un
determinat espai interior. c) Eliminació d’elements sobreposats a l’edifici, que
es verifiquin com incoherents a l’estructura originària i a les ampliacions
orgàniques. d) Inclusió d’elements tecnològics, higiènico-sanitaris i de
seguretat, essencials per a les exigències de l’ús, sempre que es respectin les
normes precedents”. Les obres contemplades en el projecte es correspondrien
amb les previstes en el Pla.
5. El Pla del Catàleg delimita, en l’entorn del Castell tot incloent aquest, un
àmbit sotmès a la redacció d’un Pla Especial “Castell” (art. 74) per a resoldre
entre d’altres qüestions: “a) La restauració, rehabilitació i reutilització del recinte
de la fortalesa amb programa d’usos i actuacions”. En l’apartat 5 de l’art 66 es
preveu que “ Mentre no s’aprovin els Plans Especials les actuacions que es
puguin autoritzar no han de ser contradictòries amb els objectius i finalitats
assenyalades pels PE ni han d’hipotecar la futura execució dels mateixos”. Les
obres projectades no són contradictòries amb els objectius i finalitats
assenyalades ni han d’hipotecar la futura execució del Pla Especial.
6. La fortalesa de Sant Ferran és un Bé Cultural d’Interès Nacional amb número
d’inventari R-I-51-5897 segons la disposició addicional segona de la Llei del
Patrimoni Cultural Català per haver estat declarat castell pel Decret de
22/04/1949. Així mateix, en virtut de l’article 22 de les normes del Pla Especial
del Catàleg cal obtenir l’informe previ favorable de la Comissió Tècnica del
Patrimoni Cultural de Girona.
Conclusions.
1. Es proposa, d’acord amb l’article 18 del Pla Especial del Catàleg, l’exposició
al públic, tauló i premsa.
2. Es proposa, d’acord amb la Llei del Patrimoni i amb l’article 22 del Pla
Especial del Catàleg, remetre a informe previ de la Comissió del Patrimoni
Cultural de la Generalitat.
3. Es proposa que si no hi ha al·legacions ni prescripció d’esmenes en els
procediments esmentats, es culmini la tramitació de la llicència urbanística
municipal sol·licitada amb la incorporació d’ofici com a condicions de les que si
s’escau estableixi la Comissió del Patrimoni.”
En data 24 d’abril de 2018, es sol·licita informe a la Comissió del Patrimoni
Cultural de la Generalitat.
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En data 29 de maig de 2018 es va publicar, als diaris locals L’Empordà i Hora
Nova, així com al taulell d’anuncis de l’Ajuntament de Figueres, l’anunci
d’informació pública per aquesta obra major pel termini de deu dies hàbils. No
havent-se presentat al·legacions al respecte.
En data 15 de juny de 2018 amb registre general d’entrada número
E2018014947, la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Girona emet
informe al respecte:
“FONAMENTS DE DRET
Els criteris sobre intervencions en els monuments històrics, jardins històrics,
zones arqueològiques o paleontològiques es preveuen a l’article 35.1 de la Llei
9/1993 del patrimoni cultural català.
L’article 2.1.a del Decret 276/2005, de 27 de desembre, de les comissions
territorials del patrimoni cultural, preveu entre les funcions de l’òrgan la d’
“autoritzar les intervencions en monuments històrics, jardins històrics, zones
arqueològiques i zones paleontològiques, d’interès nacional en aplicació de
l’article 34.2 de la Llei 9/1993, de 30 setembre, del patrimoni cultural català.”
Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni
arqueològic i paleontològic i Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni
cultural català.
Pla general d’ordenació urbana municipal.
La Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Girona, en la reunió que va
tenir lloc el dia, acordà el 8 de juny de 2018 que es transcriu a continuació:
PLANTEJAMENT DE L’EXPEDIENT
“La ponència explica el projecte als membres de la Comissió.
A l’arxiu de la Comissió Territorial del Patrimoni consta que, en data 14/04/04,
es va informar l’expedient 89/04 del Pla director sobre la restauració del castell
de St. Ferran. Posteriorment, es va informar l’expedient 117/04- Pla director del
castell de St. Ferran, en dates 04/05/04, 06/07/04 i 22/07/04.
El castell de Sant Ferran està declarat BCIN, en la categoria de monument
històric, pel Decret de 22/04/49, publicat al BOE de 05/05/49, amb núm. inv.
846-MH. A la fitxa de l’Inventari del patrimoni arquitectònic de la Direcció
General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni, es recull la següent
descripció:
El castell de Sant Ferran, situat en una elevació a tocar de Figueres, té un
perímetre exterior, mesurat sobre el parapet del camí cobert, de 3.125m, i un
altre d'interior, mesurat sobre el cordó de la muralla, de 2.100m. Entre el camí
cobert, dotat de travessos i espaioses places d'armes, i la pròpia muralla de la
fortalesa, s'estén el fossat que, amb una superfície propera a les 10 ha., dóna
espai a les obres defensives exteriors. Aquestes obres defensives,
conservades intactes i en la seva totalitat, són: un gran hornabec principal i
altres dos de menors, dues contraguàrdies, set revellins de mides diferents i
cinc galeries de contramina. Les seves dependències cobertes sumen un total
de vuitanta-nou casamates, a més de vuit cisternes, amb una capacitat
conjunta de 1.200m3.
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El recinte interior és format per sis baluards de diferents mides, units per
sengles panys de muralla. En el gruix dels mateixos, es troben ubicades fins a
un total de noranta-tres casamates d'allotjament i de serveis per a la tropa. Al
nivell del fossat del front est, hi ha les cavallerisses, impressionant nau de
doble crugia i factura perfecta, capaç d'allotjar al seu dia 3 esquadrons de
cavalleria -450 places. L'espai intern del recinte és ocupat per nou grans
edificis, destinats a l'allotjament dels comandaments i oficials amb les seves
famílies i a diversos serveis.
Finalment, sota el pati d'armes de 12.000m2 de superfície, es troba situada la
reserva principal d'aigua potable de la fortalesa. Aquesta meravella de
l'enginyeria hidràulica és a una profunditat de 8 m sota el pis del pati. Consta
d'un circuit per omplir-se, quatre grans dipòsits amb una capacitat conjunta de
9.000 m3 i un sistema de buidat a prova de sabotatges.
La superfície total de la fortalesa de Sant Ferran és de 320.000m2, o de
550.000m2 si hi afegim l'espai dels seus glacis. A les troneres s'hi podia
instal·lar fins a 230 canons, i comptava amb emplaçaments per a morters i
obusos.
A la fitxa de l’inventari del patrimoni arqueològic i paleontològic del
Departament de Cultura (IPAC 16866) consta la següent informació:
Es tracta d'una fortificació abaluartada del segle XVIII, dissenyada per
l'enginyer militar Juan Martín Zermeño. Les obres de construcció s'iniciaren el
mes de setembre de l'any 1753 i fou inaugurada oficialment l'any 1766, tot i que
moltes parts de la fortificació mai es varen finalitzar. La seva planta és
pentagonal irregular, si bé simètrica. El cos de la plaça compta amb sis
baluards, mentre que les defenses exteriors estan dotades de tres hornabecs
amb revellí, quatre revellins més i dues contraguàrdies. El camí cobert que
envolta la fortificació té més de tres quilòmetres de longitud, i l'alçada de les
cortines de la fortalesa i dels baluards és de 13 m per sobre del fossat. A la
contraescarpa que s'oposa a l'hornabec i revellí de "San Zenón" hi ha cinc
galeries de contramina destinades a inutilitzar els possibles túnels que fes
l'enemic per aquest costat. El pati d'armes que s'obre enmig de la fortalesa és
de planta quadrangular (149 x 80 m) i, en el seu subsòl, se situen 4 cisternes
en forma de "L" capaces d'emmagatzemar uns 10 milions de litres d'aigua.
Aquestes cisternes s'alimentaven mitjançant un aqüeducte que duia l'aigua des
de la zona de Llers.
Des de l'any 2000 s'hi ha realitzat diverses intervencions arqueològiques, arrel
de la restauració d'algunes parts del conjunt com el pati d'armes o la coberta
del pavelló de la comandància o pel seguiment de les obres del dipòsit
regulador d'aigua de Figueres.
En el seguiment de l'excavació d'unes rases d'entre 0,60 i 1,40 metres de
profunditat en motiu d'unes obres de reforma el 2006 va posar al descobert un
estrat de terres estèrils, d'1,60 metres de potència, que correspondria a
l'anivellament fet per a la construcció del castell. A més, es va localitzar la
conducció de la claveguera general, per sobre d'aquesta un nivell de
pavimentació amb maons. La capa estratigràfica superior correspondria a la
voladura de la Guerra Civil.
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Es tracta d'una de les fortificacions d'aquest període més grans d'Europa. El
seu estat de conservació és molt bo, tot i que durant la retirada de l'exèrcit
republicà, el febrer de 1939, es varen volar les municions que s'hi guardaven,
cosa que va causar greus desperfectes. Podem destacar, en aquest sentit, la
desaparició de la porta monumental, la cortina que se situava entre els
baluards de "San Narciso" i "San Dalmacio" i l'afectació parcial d'aquests dos
baluards. També va provocar la destrucció de les cavallerisses situades entre
el baluard de "Santa Tecla" i el de "Santiago". Finalment, l'explosió, de
proporcions monumentals, també va afectar els edificis de l'arsenal i la fleca,
situats a l'entrada del complex fortificat.
Les obres a l'Hornabec de Sant Roc del Castell de Sant Ferran del 2010 van
descobrir un sistema de coberta de les casamates realitzat amb teules àrabs i a
doble vessant, que fins ara no s'havia observat degut a les voltes a proba de
bomba. Per altra banda també es van documentar dos emplaçaments
d'artilleria relacionats amb la defensa del Castell, datades entre els anys 1753 i
1794. D'un moment posterior seria la construcció del mur UE 1001 que hauria
format part de la defensa construïda amb motiu de la Guerra Gran, pels volts
del 1795 amb la funció d'aturar les bales de canó disparades per l'enemic.
Finalment, s'ha observat en tota la zona un recreixement del nivell de circulació
relacionat amb obres que es devien dur a terme durant la guerra
d'Independència o del Francès (1808 - 1814) o d'un moment posterior a mitjans
s XIX.
El 2012 es van dur a terme 5 cales per a la instal·lació de les carpes del circ,
amb resultats negatius.
L'àmbit del projecte engloba la cortina sud del castell de Sant Ferran de
Figueres. Les actuacions van encaminades a formar barreres de protecció
davant les caigudes i col·locar un sistema de tancament dels espais contigus.
La interrupció l’any 1945 dels treballs de reconstrucció de la cortina volada el
1939 va deixar part del llenç de l'escarpa de la cortina sud a nivell arran de
terra de la plataforma del recinte interior. Aquesta interrupció també va
comportar que s'acumulessin restes de pedres i de terres a l’àmbit, que en
aquests moments presenten risc de bolcada. Així mateix la volada va suposar
el tancament del pas cap al baluard de Sant Dalmau amb una muntanya de
terres i runes en la qual encara queden restes de material militar. D'altra banda,
la gran activitat que es desenvolupa al recinte de la fortalesa ha convertit la
plaça just davant del pont d’accés al recinte interior en el centre neuràlgic del
castell.
L'objecte del projecte és la retirada de les runes, la protecció dels desnivells i el
tancament dels espais contigus. Les operacions previstes són:
- Retirada de la runa que tanca la cortina nord pel seu risc de caiguda. No
s’intervé per sota dels diferents nivells que es van formar quan es va
restaurar la fortalesa els anys 1940. No obstant això tota la retirada de terres
o runes es realitzarà mitjançant control arqueològic. Retirada de runes i
pedres i posterior emmagatzematge a l’ “hornabec” de Sant Miquel.
- Formació d’una barrera de seguretat per a protecció de les persones en el
front de la cortina a partir de la reconstrucció parcial de l’escarpa. Es
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continuarà el tractament de la maçoneria reconstruïda els anys 1940,
diferent de la fàbrica de carreuat inicial, que permet diferenciar clarament la
zona restituïda. Es vol evitar que la construcció d'una barana lleugera
consolidi el recinte interior com un mirador cap al fossat. Per això, es
proposa construir una barrera massissa que recreixi el propi llenç de pedra
sense afegir nous elements formals. Aquesta proposta es completa amb la
recol·locació dels blocs de pedra danyats que es conserven dels antics
pedestals de la porta. Així s'aconseguiria solucionar el problema de
seguretat i alhora aconseguir la sensació d'entrar en un recinte tancat, tal i
com era originalment la fortalesa. Els murs de recrescut seran de maçoneria
concertada carejada entre 40 i 60cm de gruix, de pedra de recuperació fins
al nivell de l'ampit de les finestres (aprox. 1,80m), amb morter de calç aèria o
hidràulica (no es considera el morter de ciment que consta als amidaments i
pressupost).
- Col·locació de baranes que impedeixin el pas cap a les zones destruïdes dels
dos braços de la cortina sud. Es tracta d’una barana metàl·lica lleugera,
seguint el model ja utilitzat en altres parts del castell, formada per dos
travessers i un sòcol de rodó de ferro de 20mm amb muntants cada 1120
mm aprox. de platina de 100x1 mm. Els muntants s'ancoraran en daus de
formigó de 40x40x56cm si el suport és terra, o s'encastaran 200 mm amb
resina, si és de pedra. Els muntants disposaran d'un rigiditzador a 30º,
perpendiculars a mitja alçada cada dos suports. El tractament protector serà
Titan tipus Oxiron forja color 202 gris acer. Els elements de ferro es
protegiran amb dues mans de convertidor antioxidant exempt de plom i dues
d'esmalt.
D’acord amb l’informe tècnic municipal, el castell de Sant Ferran està inclòs al
Pla especial de protecció del Catàleg d’edificis de Figueres. La categoria
d’intervenció edificatòria assignada és la Restauració (R). El Pla del Catàleg
delimita, en l’entorn del castell tot incloent aquest, un àmbit sotmès a la
redacció d’un Pla especial “Castell”. L’informe conclou que les obres
projectades correspondrien amb les previstes al Pla i no són contradictòries
amb els objectius i finalitats assenyalades ni han d’hipotecar la futura execució
del Pla Especial. Es proposa, d’acord amb la Llei del Patrimoni i amb l’article 22
del Pla especial del Catàleg, remetre a informe previ de la Comissió del
Patrimoni Cultural de la Generalitat.
Analitzada la proposta presentada, la ponència fa les següents consideracions:
En l’àmbit arquitectònic, es valora positivament la proposta plantejada. Es
tracta d’una reposició parcial de coronament de mur, que permetrà una major
seguretat en l’ús de l’espai obert existent en l’àmbit d’accés al castell. En
concret, es considera justificada la reconstrucció del llenç volat, amb la
continuació del formalisme de principis del segle XX, així com la resta
d’actuacions encaminades a millorar la seguretat i condicions d’ús d’aquest
àmbit.
En l’àmbit arqueològic, es valora de forma positiva el control de la retirada de
terres i runa previst en el projecte. En el cas que en les tasques de control es
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posessin al descobert restes, caldrà documentar-les i proposar-ne, si s’escau,
el seu tractament.”
ACORD DE LA COMISSIÓ
“Un cop acabada l’explicació del projecte, comença el debat entre els
assistents. Els membres de la Comissió consideren que l’actuació proposada
és respectuosa amb els valors del monument protegit.
Per tot això, valorada la proposta, la Comissió acorda, PER UNANIMITAT,
APROVAR la intervenció de formació de barreres de protecció anticaigudes en
la cortina sud de la fortalesa de Sant Ferran de Figueres, per entendre que és
respectuosa amb els valors d’aquest monument protegit com a BCIN.
El control arqueològic, d’acord amb la normativa vigent, s’haurà de realitzar
sota la direcció d’un arqueòleg, amb la corresponent autorització de la Direcció
General del Patrimoni Cultural, segons estableix la Llei 9/1993, de 30 de
setembre, del patrimoni cultural català, i el Decret 78/2002 del Reglament de
protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.
Es fa constar expressament que aquest acord s'adopta de conformitat amb la
normativa de patrimoni cultural i, per tant, no prejutja l'adequació o la
inadequació del projecte a la normativa urbanística aplicable, ja que l’anàlisi
d’aquest aspecte no és competència d'aquesta Comissió.”
Consta a l’expedient administratiu informe favorable de la Cap dels Serveis
jurídics i administratius de l’àrea de llicències urbanístiques i mediambientals.
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, 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 pel Consorci Castell de Sant Ferran,
representat pel senyor Jesús Heras Arroyo, per a la formació de barreres de
protecció anticaigudes en la cortina sud de la fortalesa de Sant Ferran de
Figueres, d'acord amb les condicions generals que s'adjunten en el full annex i
amb les particulars següents:
a) S’haurà de realitzar sota la direcció d’un arqueòleg, el control
arqueològic amb la corresponent autorització de la Direcció General del
Patrimoni Cultural, segons estableix la Llei 9/1993, de 30 de setembre,
del patrimoni cultural català, i el Decret 78/2002 del Reglament de
protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.
b) 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
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de l'obra, s'haurà de presentar un certificat del gestor de residus
contractat referent a la quantitat i tipus de residus lliurats.
c) Abans d’iniciar les obres s’haurà d’aportar la documentació del
contractista.
d) 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.
e) 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.
Segon.- Comunicar al Consorci Castell de Sant Ferran, representat pel senyor
Jesús Heras Arroyo, 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 gravamen 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 de 19.721,35€. 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 la hisenda
pública d’aquesta administració local, en els llocs indicats i dins dels terminis
assenyalats a la notificació de la corresponent liquidació."
----4. Obres-llicències. Es concedeix al Consorci Castell de Sant Ferran una
llicència d'obra major per al sanejament i restauració del Baluard de Sant
Narcís de la fortalesa de Sant Ferran 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:
"En data 17 d’abril de 2018 amb registre d'entrada número E2018009273, el
Consorci Castell de Sant Ferran, representat pel senyor Jesús Heras Arroyo,
sol·licita llicència d’obra major per al sanejament i restauració del Baluard de
Sant Narcís de la fortalesa de Sant Ferran de Figueres.
En data 20 d’abril de 2018, l’arquitecte municipal emet informe al respecte:
“Antecedents.
El 17 d’abril de 2018 amb RE 9273 el Director del Consorci del Castell de Sant
Ferran ha sol·licitat llicència d’obra per al projecte denominat “Saneamiento y
restauración del Baluarte de San Narciso” de la fortalesa de Sant Ferran.
Fets.
1. L’arquitecte autor del projecte executiu i de l’estudi de seguretat i salut és el
Sr. Rafel Vila Rodríguez, col·legiat 6448/3.
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2. L’àmbit de l’actuació es correspon amb l’espai exterior format pel baluard de
Sant Narcís i les restes del polvorí que hi havia en el seu interior i que fou volat
el 1939, abastant els tres nivells amb 242m2 en soterrani, 1800 m2 de l’entorn
del polvorí a nivell del recinte interior del castell i 1950 m2 en les plataformes
superiors de les cortines que el delimiten situades set metres més amunt,
resultant una superfície total de 3.992 m2.
3. L’objecte del projecte és segons la memòria:
Retirada de la vegetació i runes
Estintolament de les parts de ruïnes conservades que ofereixin algun risc
d’inestabilitat
Recol·locar i reposar la cornisa que remata el mur de façana
Netejar, sanejar i rejuntar els panys de façana interior
Restitució de la rasant original de la plataforma de les cortines tot recuperant la
banqueta de tiradors, les esplanades de canons, els parapets i les troneres.
4.El Castell està inclòs en el Pla Especial de Protecció del Catàleg d’edificis de
Figueres. La categoria d’intervenció edificatòria assignada és la Restauració
(R). Segons l’apartat 3 de l’art. 23 la intervenció edificatòria sobre els edificis
amb aquesta categoria d’intervenció pot consistir en :
“a) Obres de consolidació. b) Restabliment als seus valors originals d’aspectes
arquitectònics significatius, com les façanes externes i l’ambient d’un
determinat espai interior. c) Eliminació d’elements sobreposats a l’edifici, que
es verifiquin com incoherents a l’estructura originària i a les ampliacions
orgàniques. d) Inclusió d’elements tecnològics, higiènico-sanitaris i de
seguretat, essencials per a les exigències de l’ús, sempre que es respectin les
normes precedents”. Les obres contemplades en el projecte es correspondrien
amb les previstes en el Pla.
5. El Pla del Catàleg delimita, en l’entorn del Castell tot incloent aquest, un
àmbit sotmès a la redacció d’un Pla Especial “Castell” (art. 74) per a resoldre
entre d’altres qüestions: “a) La restauració, rehabilitació i reutilització del recinte
de la fortalesa amb programa d’usos i actuacions”. En l’apartat 5 de l’art 66 es
preveu que “ Mentre no s’aprovin els Plans Especials les actuacions que es
puguin autoritzar no han de ser contradictòries amb els objectius i finalitats
assenyalades pels PE ni han d’hipotecar la futura execució dels mateixos”. Les
obres projectades no són contradictòries amb els objectius i finalitats
assenyalades ni han d’hipotecar la futura execució del Pla Especial.
6. La fortalesa de Sant Ferran és un Bé Cultural d’Interès Nacional amb núm.
d’inventari R-I-51-5897 segons la disposició addicional segona de la Llei del
Patrimoni Cultural Català per haver estat declarat castell pel Decret de
22/04/1949. Així mateix, en virtut de l’article 22 de les normes del Pla Especial
del Catàleg cal obtenir l’informe previ favorable de la Comissió Tècnica del
Patrimoni Cultural de Girona.
Conclusions.
1. Es proposa, d’acord amb l’article 18 del Pla Especial del Catàleg, l’exposició
al públic, tauló i premsa.
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2. Es proposa, d’acord amb la Llei del Patrimoni i amb l’article 22 del Pla
Especial del Catàleg, remetre a informe previ de la Comissió del Patrimoni
Cultural de la Generalitat.
3. Es proposa que si no hi ha al·legacions ni prescripció d’esmenes en els
procediments esmentats, es culmini la tramitació de la llicència urbanística
municipal sol·licitada amb la incorporació d’ofici com a condicions de les que si
s’escau estableixi la Comissió del Patrimoni.”
En data 23 d’abril de 2018, es sol·licita informe a la Comissió del Patrimoni
Cultural de la Generalitat.
En data 29 de maig de 2018 es va publicar, al diari local Hora Nova, així com al
taulell d’anuncis de l’Ajuntament de Figueres, l’anunci d’informació pública per
aquesta obra major pel termini de deu dies hàbils. No havent-se presentat
al·legacions al respecte.
En data 15 de juny de 2018 amb registre general d’entrada número
E2018014950, la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Girona emet
informe al respecte:
“FONAMENTS DE DRET
Els criteris sobre intervencions en els monuments històrics, jardins històrics,
zones arqueològiques o paleontològiques es preveuen a l’article 35.1 de la Llei
9/1993 del patrimoni cultural català.
L’article 2.1.a del Decret 276/2005, de 27 de desembre, de les comissions
territorials del patrimoni cultural, preveu entre les funcions de l’òrgan la d’
“autoritzar les intervencions en monuments històrics, jardins històrics, zones
arqueològiques i zones paleontològiques, d’interès nacional en aplicació de
l’article 34.2 de la Llei 9/1993, de 30 setembre, del patrimoni cultural català.”
Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni
arqueològic i paleontològic i Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni
cultural català.
Pla general d’ordenació urbana municipal.
La Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Girona, en la reunió que va
tenir lloc el dia, acordà el 8 de juny de 2018 que es transcriu a continuació:
PLANTEJAMENT DE L’EXPEDIENT
“La ponència explica el projecte als membres de la Comissió.
A l’arxiu de la Comissió Territorial del Patrimoni consta que, en data 14/04/04,
es va informar l’expedient 89/04 del Pla director sobre la restauració del castell
de St. Ferran. Posteriorment, es va informar l’expedient 117/04- Pla director del
castell de St. Ferran, en dates 04/05/04, 06/07/04 i 22/07/04.
El castell de Sant Ferran està declarat BCIN, en la categoria de monument
històric, pel Decret de 22/04/49, publicat al BOE de 05/05/49, amb núm. inv.
846-MH. A la fitxa de l’Inventari del patrimoni arquitectònic de la Direcció
General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni, es recull la següent
descripció:
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El castell de Sant Ferran, situat en una elevació a tocar de Figueres, té un
perímetre exterior, mesurat sobre el parapet del camí cobert, de 3.125m, i un
altre d'interior, mesurat sobre el cordó de la muralla, de 2.100m. Entre el camí
cobert, dotat de travessos i espaioses places d'armes, i la pròpia muralla de la
fortalesa, s'estén el fossat que, amb una superfície propera a les 10 ha., dóna
espai a les obres defensives exteriors. Aquestes obres defensives,
conservades intactes i en la seva totalitat, són: un gran hornabec principal i
altres dos de menors, dues contraguàrdies, set revellins de mides diferents i
cinc galeries de contramina. Les seves dependències cobertes sumen un total
de vuitanta-nou casamates, a més de vuit cisternes, amb una capacitat
conjunta de 1.200m3.
El recinte interior és format per sis baluards de diferents mides, units per
sengles panys de muralla. En el gruix dels mateixos, es troben ubicades fins a
un total de noranta-tres casamates d'allotjament i de serveis per a la tropa. Al
nivell del fossat del front est, hi ha les cavallerisses, impressionant nau de
doble crugia i factura perfecta, capaç d'allotjar al seu dia 3 esquadrons de
cavalleria -450 places. L'espai intern del recinte és ocupat per nou grans
edificis, destinats a l'allotjament dels comandaments i oficials amb les seves
famílies i a diversos serveis.
Finalment, sota el pati d'armes de 12.000m2 de superfície, es troba situada la
reserva principal d'aigua potable de la fortalesa. Aquesta meravella de
l'enginyeria hidràulica és a una profunditat de 8 m sota el pis del pati. Consta
d'un circuit per omplir-se, quatre grans dipòsits amb una capacitat conjunta de
9.000 m3 i un sistema de buidat a prova de sabotatges.
La superfície total de la fortalesa de Sant Ferran és de 320.000m2, o de
550.000m2 si hi afegim l'espai dels seus glacis. A les troneres s'hi podia
instal·lar fins a 230 canons, i comptava amb emplaçaments per a morters i
obusos.
A la fitxa de l’inventari del patrimoni arqueològic i paleontològic del
Departament de Cultura (IPAC 16866) consta la següent informació:
Es tracta d'una fortificació abaluartada del segle XVIII, dissenyada per
l'enginyer militar Juan Martín Zermeño. Les obres de construcció s'iniciaren el
mes de setembre de l'any 1753 i fou inaugurada oficialment l'any 1766, tot i que
moltes parts de la fortificació mai es varen finalitzar. La seva planta és
pentagonal irregular, si bé simètrica. El cos de la plaça compta amb sis
baluards, mentre que les defenses exteriors estan dotades de tres hornabecs
amb revellí, quatre revellins més i dues contraguàrdies. El camí cobert que
envolta la fortificació té més de tres quilòmetres de longitud, i l'alçada de les
cortines de la fortalesa i dels baluards és de 13 m per sobre del fossat. A la
contraescarpa que s'oposa a l'hornabec i revellí de "San Zenón" hi ha cinc
galeries de contramina destinades a inutilitzar els possibles túnels que fes
l'enemic per aquest costat. El pati d'armes que s'obre enmig de la fortalesa és
de planta quadrangular (149 x 80 m) i, en el seu subsòl, se situen 4 cisternes
en forma de "L" capaces d'emmagatzemar uns 10 milions de litres d'aigua.
Aquestes cisternes s'alimentaven mitjançant un aqüeducte que duia l'aigua des
de la zona de Llers.
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Des de l'any 2000 s'hi ha realitzat diverses intervencions arqueològiques, arrel
de la restauració d'algunes parts del conjunt com el pati d'armes o la coberta
del pavelló de la comandància o pel seguiment de les obres del dipòsit
regulador d'aigua de Figueres.
En el seguiment de l'excavació d'unes rases d'entre 0,60 i 1,40 metres de
profunditat en motiu d'unes obres de reforma el 2006 va posar al descobert un
estrat de terres estèrils, d'1,60 metres de potència, que correspondria a
l'anivellament fet per a la construcció del castell. A més, es va localitzar la
conducció de la claveguera general, per sobre d'aquesta un nivell de
pavimentació amb maons. La capa estratigràfica superior correspondria a la
voladura de la Guerra Civil.
Es tracta d'una de les fortificacions d'aquest període més grans d'Europa. El
seu estat de conservació és molt bo, tot i que durant la retirada de l'exèrcit
republicà, el febrer de 1939, es varen volar les municions que s'hi guardaven,
cosa que va causar greus desperfectes. Podem destacar, en aquest sentit, la
desaparició de la porta monumental, la cortina que se situava entre els
baluards de "San Narciso" i "San Dalmacio" i l'afectació parcial d'aquests dos
baluards. També va provocar la destrucció de les cavallerisses situades entre
el baluard de "Santa Tecla" i el de "Santiago". Finalment, l'explosió, de
proporcions monumentals, també va afectar els edificis de l'arsenal i la fleca,
situats a l'entrada del complex fortificat.
Les obres a l'Hornabec de Sant Roc del Castell de Sant Ferran del 2010 van
descobrir un sistema de coberta de les casamates realitzat amb teules àrabs i a
doble vessant, que fins ara no s'havia observat degut a les voltes a proba de
bomba. Per altra banda també es van documentar dos emplaçaments
d'artilleria relacionats amb la defensa del Castell, datades entre els anys 1753 i
1794. D'un moment posterior seria la construcció del mur UE 1001 que hauria
format part de la defensa construïda amb motiu de la Guerra Gran, pels volts
del 1795 amb la funció d'aturar les bales de canó disparades per l'enemic.
Finalment, s'ha observat en tota la zona un recreixement del nivell de circulació
relacionat amb obres que es devien dur a terme durant la guerra
d'Independència o del Francès (1808 - 1814) o d'un moment posterior a mitjans
s XIX.
El 2012 es van dur a terme 5 cales per a la instal·lació de les carpes del circ,
amb resultats negatius.
L’àmbit de l’actuació es correspon amb l’espai exterior format pel baluard de
Sant Narcís i les restes del polvorí que hi havia en el seu interior i que fou volat
el 1939. S’intervé en els tres nivells, amb 242m2 en soterrani, 1800m2 de
l’entorn del polvorí a nivell del recinte interior del castell i 1950m2 en les
plataformes superiors de les cortines que el delimiten situades set metres més
amunt, amb una superfície total de 3.992m2.
El baluard està format per dos murs de maçoneria amb un espai intermedi farcit
de terres. L'interior estava rematat per una cornisa de pedra de secció
rectangular amb un filet enfonsat a l'aresta inferior exterior. L'escarpa o mur
exterior és de secció trapezoïdal amb el drap de la fossa inclinat format per
fàbrica de carreuat, rematat per una cornisa de pedra de secció semicircular.
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Interiorment té uns murs perpendiculars, la principal funció dels quals és
suportar les voltes rebaixades de maó on descansen els merlets. Aquests estan
constituïts per murs de maçoneria folrats exteriorment per maó ceràmic i farcits
interiorment amb terres. El forjat intermedi era de taules i capçals de fusta.
L'estat de ruïna es deu principalment a l’impacte de l'explosió de 1939,
l'abandonament de la seva funció d'aquarterament i l’espoli a què va ser
sotmès durant anys.
El nou ús que es planteja és la visita cultural o turística i es preveuen les
següents operacions:
- Retirar les pedres, les terres, les runes i les males herbes que envaeixen i
recobreixen gran part del baluard procedents de l'explosió provocada al febrer
de 1939.
- Consolidar i apuntalar les ruïnes existents del polvorí i netejar el seu entorn
perquè puguin ser visitades.
- Consolidar les esplanades de canons i reposar els elements malmesos o
espoliats de les mateixes.
- Reparar els folres dels merlets i de les canoneres.
- Reposar les cornises que falten en la rematada superior dels murs interiors.
- Netejar, sanejar i rejuntar els panys de façana interior.
- Restitució de la rasant original de la plataforma de les cortines tot recuperant
la banqueta de tiradors, les esplanades de canons, els parapets i les troneres.
Els criteris emprats al projecte són:
- Mantenir i recuperar en tot el possible l'aspecte general del conjunt.
- Recuperar la formalització i el cromatisme dels seus elements arquitectònics.
- Quan es reposi un element complet que avui ja no existeixi o hi hagi dubtes
sobre la seva existència, es datarà directament si és de pedra o col·locant una
llosa datada.
-Transformar les ruïnes informes existents en elements de contemplació
estètica i evocació històrica de gran impacte visual.
- Fer actuacions de reforç passives per no alterar el sistema d'equilibri existent
en el conjunt i entre les seves parts.
S'ha previst que les tasques de neteja dels murs de maçoneria i la restauració
dels perfils metàl·lics de les guies giratòries (en cas que apareguin un cop
retirada la terra) siguin realitzades per restauradors titulats; també es nomenarà
un restaurador responsable de tots els treballs de restauració específica.
La memòria recull que part de l’àmbit on s’actua és actualment inaccessible i
que per aquest motiu el projecte definitiu pot variar en funció dels resultats de la
retirada de runes i terres. Es tracta de la zona del polvorí i de tota la cortina
oest. En concret, es desconeix l’estat de: les estructures muraries del polvorí, el
paviment de la planta soterrani, les estructures de fusta del paviment de planta
baixa, les plataformes de canyons del segle XVIII i plataformes giratòries del
segle XIX i l’escala de baixada al soterrani.
La ponència també indica:
A l’àmbit del soterrani, es procedirà a la protecció amb morter dels
coronaments superiors de les parts que es conservin. Es construirà també una
escala i barana per tal de facilitar la visita. També s’incorporarà una barana a la
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planta baixa. Els elements de serralleria es preveuen de rodons de ferro massís
formats per passamà i travesser, i sòcol de xapa. L’escala tindrà els graons de
xapa metàl·lica. L’acabat dels elements metàl·lics tindran un tractament
antioxidant i acabat d’esmalt.
A la plataforma de les cortines, es reconstruirà el mur malmès de l’inici de la
rampa de pujada. També es re col·locaran els trams d’escala malmesos per
l’explosió. El mur de la cortina oest serà contingut per un mur de contenció de
gabions. Es formarà una franja de paviment de terres estabilitzades amb calç al
perímetre de la cornisa.
A l’àmbit dels murs de contenció es procedirà, prèvia recomposició de peces
que faltin, a l’estucat dels paraments verticals dels parapets amb morter de calç
aèria.
Pel que fa a la intervenció arqueològica, la memòria recull que l’actuació a
realitzar no intervé per sota dels diferents nivells que es van formar quan es va
construir la fortalesa. No obstant això, tota la retirada de terres o runes es
realitzarà mitjançant control arqueològic. També, prèviament, es realitzaran
cales en zones on es prevegi que hi pugui haver elements enterrats per evitar
danyar-los amb les màquines.
D’acord amb l’informe tècnic municipal, el castell de Sant Ferran està inclòs al
Pla especial de protecció del Catàleg d’edificis de Figueres. La categoria
d’intervenció edificatòria assignada és la Restauració (R). Les obres previstes
en el projecte es correspondrien amb les previstes en el Pla. El Pla del Catàleg
delimita, en l’entorn del castell tot incloent aquest, un àmbit sotmès a la
redacció d’un Pla Especial “Castell”. L’informe conclou que les obres
projectades correspondrien amb les previstes al Pla i no són contradictòries
amb els objectius i finalitats assenyalades ni han d’hipotecar la futura execució
del pla especial. Es proposa, d’acord amb la Llei del Patrimoni i amb l’article 22
del Pla especial del Catàleg, remetre a informe previ de la Comissió del
Patrimoni Cultural de la Generalitat.
Analitzada la proposta presentada, la ponència fa les següents consideracions:
En l’àmbit arquitectònic, l’actuació proposada preveu els treballs necessaris per
la recuperació dels espais i estructures del baluard de Sant Narcís, que
actualment té parcialment destruïts els àmbits interiors d’aquell recinte. És una
intervenció adequada que permetrà la retirada de terres i runes acumulades
des de la voladura de l’any 1939, la consolidació de les estructures del polvorí,
la neteja dels seu entorn, la consolidació de les esplanades de canons, la
reparació dels folres dels merlets i espai de canoneres i cornises dels remats
de murs. L’obra també servirà per recuperar la rasant original de parapets i
troneres, seguint els trets tipològics propis de l’edificació i el seu espai.
Es valoren positivament les actuacions previstes als àmbits actualment
accessibles i dels quals se’n coneix el seu estat. Pel que fa als àmbits
actualment inaccessibles, en el cas que el seu estat impliqui operacions
puntuals de manteniment, s’admet l’execució de solucions anàlogues a les
previstes a la resta dels àmbits del projecte i aquelles solucions ja
especificades en el projecte. Si, pel contrari, l’estat deficient dels elements
implica operacions més enllà del simple manteniment o reparació puntuals,
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caldrà validar un nou projecte per tal de valorar la idoneïtat de les actuacions
previstes.
En l’àmbit arqueològic, es valora de forma positiva el control de la retirada de
terres i runa previst en el projecte. En el cas que en les tasques de control es
posin al descobert restes, caldrà excavar-les, documentar-les i proposar-ne, si
s’escau, el seu tractament.”
ACORD DE LA COMISSIÓ
“Un cop acabada l’explicació del projecte, comença el debat entre els
assistents. Els membres de la Comissió consideren que la intervenció
proposada és respectuosa amb els valors del monument protegit, en el cas de
les actuacions en els elements coneguts. Pel que fa als àmbits actualment
inaccessibles, cal recollir les consideracions de la ponència, en el sentit que
només es validen les solucions ja previstes en el projecte. En el cas que calgui
adoptar mesures diferents i que vagin més enllà del simple manteniment o
reparació puntual o de les solucions ja previstes en el projecte, caldrà que es
presenti una modificació del projecte per tal que sigui avaluat per la Comissió.
Per tot això, valorada la proposta, la Comissió acorda, PER UNANIMITAT,
APROVAR la intervenció de sanejament i restauració del baluard de Sant
Narcís de la fortalesa de Sant Ferran de Figueres, en tot allò que fa referència
a les actuacions en els elements coneguts, per entendre que respecta els
valors d’aquest monument. Pel que fa a les intervencions en els àmbits
actualment inaccessibles, s’admeten les solucions ja previstes en el projecte en
i les mesures de manteniment o reparació puntual, per a qualsevol altra
intervenció caldrà que es presenti una modificació del projecte que haurà de
ser avaluada per aquesta Comissió.
L’article 35.1.c) de la Llei 9/93, del patrimoni cultural català, estableix que
qualsevol actuació en un monument històric ha de conservar les
característiques tipològiques d’ordenació espacial, volumètriques i
morfològiques més remarcables del bé.
El control arqueològic, d’acord amb la normativa vigent, s’haurà de realitzar
sota la direcció d’un arqueòleg, amb la corresponent autorització de la Direcció
General del Patrimoni Cultural, segons estableix la Llei 9/1993, de 30 de
setembre, del patrimoni cultural català, i el Decret 78/2002 del Reglament de
protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.
Es fa constar expressament que aquest acord s'adopta de conformitat amb la
normativa de patrimoni cultural i, per tant, no prejutja l'adequació o la
inadequació del projecte a la normativa urbanística aplicable, ja que l’anàlisi
d’aquest aspecte no és competència d'aquesta Comissió.”
Consta a l’expedient administratiu informe favorable de la Cap dels Serveis
jurídics i administratius de l’àrea de llicències urbanístiques i mediambientals.
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
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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, 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 pel Consorci Castell de Sant Ferran,
representat pel senyor Jesús Heras Arroyo, per al sanejament i restauració del
Baluard de Sant Narcís de la fortalesa de Sant Ferran de Figueres, d'acord amb
les condicions generals que s'adjunten en el full annex i amb les particulars
següents:
a) El control arqueològic, d’acord amb la normativa vigent, s’haurà de
realitzar sota la direcció d’un arqueòleg, amb la corresponent
autorització de la Direcció General del Patrimoni Cultural, segons
estableix la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català,
i el Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic
i paleontològic.
b) 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.
c) Abans d’iniciar les obres s’haurà d’aportar la documentació del
contractista.
d) 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.
e) 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.
Segon.- Comunicar al Consorci Castell de Sant Ferran, representat pel senyor
Jesús Heras Arroyo, 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 gravamen 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 de 517.126,73€. 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 la 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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---- Seguidament, a les catorze hores i onze minuts, compareix el regidor
membre de la Junta de Govern Local Jordi Masquef Creus, que s'incorpora a la
sessió.
----5. Aportacions i subvencions. S'aprova un conveni amb Càritas Diocesana
de Girona regulador de la concessió d'una subvenció directa per al projecte
"Assessorament jurídic en matèria d'immigració en matèria d'estrangeria
adreçat a les persones estrangeres residents 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:
"Càritas Diocesana de Girona – Alt Empordà Interior, amb NIF R-1700016-G,
mitjançant escrit amb registre general d’entrada número E2018010079 de 25
d’abril de 2018 va sol·licitar una subvenció per a portar a terme el projecte
“Assessorament jurídic en matèria d’immigració en matèria d’estrangeria
adreçat a les persones estrangeres residents a Figueres” durant el 2018.
Es proposa l’aprovació d’un conveni regulador de la concessió d’una subvenció
directa de 5.000,00 euros a Caritas Diocesana de Girona pel desenvolupament
del projecte presentat. D’acord amb el pressupost presentat (10.428,00 euros)
la subvenció que s’atorga correspon al 48% de l’activitat subvencionada.
La subvenció nominativa a Càritas Diocesana de Girona 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.
La despesa es realitzarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2018 205
23101 48007 Subvenció Caritas Immigració.
Pel que fa al pagament de la subvenció es pagarà un 50% de la quantitat
atorgada (en el moment de la signatura del conveni, en concepte de bestreta, i
el 50% restant una vegada s’hagi presentat el compte justificatiu com a data
última el 31 de gener de 2019.
L’objecte d’aquest conveni és regular els objectius, les condicions i les
relacions institucionals entre l’Ajuntament de Figueres i Caritas Diocesana de
Girona, per al desenvolupament del projecte: “Assessorament jurídic en matèria
d'immigració en matèria d'estrangeria adreçat a les persones estrangeres
residents a Figueres".
En l’expedient consten l’informe de la tècnica d'Immigració amb el vist i plau del
cap del servei de Benestar Social i de la tècnica d’administració general
favorables a l’aprovació del referent conveni i a la tramitació del pagament
d’una bestreta del 50% de l’import atorgat en atenció a la naturalesa del
projecte a realitzar i la necessitat de realitzar pagaments per a poder portar a
terme el servei.

18

La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions disposa en el
seu article 22.2.a que podran concedir-se de forma directa, amb caràcter
excepcional, aquelles subvencions que estiguin previstes en els Pressupostos
Generals de les Entitats locals.
Pel que fa a la seva concessió l’article 28 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre estableix que els convenis són l’instrument habitual per a canalitzar
les subvencions directes i que en ells s’han d’establir les condicions i
compromisos aplicables de conformitat amb allò disposat a la llei.
D’acord amb el Decret de l’Alcaldia Presidència de 30 de juny de 2015 la Junta
de Govern Local té atribuïda, per delegació de l’Alcaldia Presidència l’aprovació
de convenis reguladors de la concessió de subvencions, atorgament de tot
tipus de subvencions, aportacions i ajuts de contingut econòmic o d’altra
naturalesa a favor d’entitats públiques o privades i de particulars que realitzin
activitats que complementin o supleixin les competències locals i que afectin a
més d’una àrea municipal.
És per tot això que la regidora delegada del Servei de Benestar Social proposa
a la Junta de Govern Local que, per delegació de l'Alcaldia Presidència,
s'adoptin els acords següents:
Primer.- Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Figueres i Caritas Diocesana
de Girona, NIF R1700016G, regulador de la concessió d’una subvenció directa
per a portar a terme el projecte “Assessorament jurídic en matèria d'immigració
en matèria d'estrangeria adreçat a les persones estrangeres residents a
Figueres" durant el 2018, segons el text que es transcriu literalment com
l’annex dels presents acords.
Segon.- Atorgar a Caritas Diocesana de Girona, NIF R1700016G, una
subvenció de cinc mil
euros (5.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 2018 205 23101 48007 Subvenció Caritas Immigració.
Pel que fa a la forma de pagament s’estableix una bestreta d’un 50% de la
quantitat atorgada (2.500,00 €) en el moment de la signatura del conveni
regulador de la subvenció i el 50% restant (2.500,00 €) una vegada s’hagi
presentat el compte justificatiu.
Tercer.- Notificar els presents acords als interessats.
Quart.- Autoritzar a l’Alcaldia Presidència perquè realitzi tants actes i gestions
com calguin per a l’execució dels acords anteriors.
ANNEX
"CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE FIGUERES I
CÀRITAS DIOCESANA DE GIRONA PER AL DESENVOLUPAMENT D’UN
PROJECTE D'ASSESSORAMENT JURÍDIC A FIGUERES
Figueres,

de 2018
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REUNITS
D’una banda, la Il·lustríssima senyora Marta Felip Torres, amb DNI XXXXXXXX,
en la seva condició d’Alcaldessa-Presidenta de l’Ajuntament de Figueres amb
domicili fiscal Plaça de l’Ajuntament número 12 de Figueres (17600), i NIF
P1707200J.
D’una altra part, la senyora Maria Dolors Puigdevall Dalmau, amb DNI número
XXXXXXXXX en nom i representació de Caritas Diocesana de Girona- Alt
Empordà Interior amb NIF R1700016G, amb domicili a la Pujada de la Mercè
número 8 de Girona (17004).
INTERVENEN
La primera com a representant de l’Ajuntament de Figueres, en virtut de les
facultats atribuïdes per l’article 53.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
La segona, com a representant de Càritas Diocesana de Girona, en virtut de
les facultats de representació legal que li confereixen els seus Estatuts.
MANIFESTEN
1. Que l’any 2018 la ciutat de Figueres presenta un alt percentatge de població
estrangera resident, índex de 28%.
2. Que és detecta des de els serveis tècnics d’ ambdues entitats signats un
augment de persones que sol·liciten rebre informació en relació als seus
processos d’acollida, regularització, renovació i re agrupament familiar.
Aquesta informació s’ ofereix tant a nivell individual com a nivell grupal pel
que fa referència als mòduls de formació d’ acollida i formació laboral.
3. Que és desig de les parts donar resposta a aquesta situació mitjançant la
signatura del present conveni.
4. 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.
5. 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.
6. Que les dues parts es reconeixen capacitat legal necessària per signar el
present conveni de col·laboració, i a tal efecte acorden els següents
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PACTES
Primer. Objecte del conveni
L’objecte d’aquest conveni és regular els objectius, les condicions i les
relacions institucionals entre l’Ajuntament de Figueres i Càritas Diocesana de
Girona, per al desenvolupament del projecte “Assessorament jurídic en matèria
d’estrangeria adreçat a les persones estrangeres residents a Figueres” durant
el 2018. El projecte té per finalitats per una banda l’assessorament jurídic de
persones en situació de clara vulnerabilitat, pobresa o exclusió social, garantint
un acompanyament global en els diferents processos i tràmits que han de
realitzar per incorporar-se a la societat; i per l’altra la coordinació amb els
tècnics locals i el seu assessorament en temes d’immigració i normativa
d’estrageria.
Segon. Projecte tècnic i els seus destinataris/es
El projecte s’adreça a persones estrangeres residents a la ciutat de Figueres
amb baixos recursos socioeconòmics i laborals.
L’Ajuntament de Figueres proposarà els beneficiaris del projecte, el recull de
les demandes i confeccionarà les derivacions individuals al servei d’
assessorament jurídic.
Tercer. Compromisos de Càritas Diocesana de Girona
1. Càritas posa a disposició del projecte els serveis de professionals per a
realitzar les tasques encomanades al projecte.
2. Caritas ofereix les seves instal·lacions per dur a terme l’ assessorament
jurídic, ubicat a la plaça Sant Vicenç de Paul, 1 de Figueres.
Quart. Compromisos de l’Ajuntament de Figueres
1. Seguir el protocol tècnic de derivació dels usuaris que sol·licitin el servei
d’informació i d'assessorament jurídic; en horari de matí un dia a la
setmana en horari intensiu.
2. Atorgar una subvenció per la quantitat de 5.000,00€ anuals per tal de
col·laborar a cobrir el conjunt de les despeses del projecte d’
assessorament jurídic que, per aquest 2018 és de 10.428,00€, segons
pressupost adjunt al conveni, en concepte de contractació dels
professionals, subministraments, manteniment de les oficines, entre
altres.
3. El pagament de la subvenció per l’exercici d’enguany 2018 es farà de la
següent manera: un 50 % al moment de signar el conveni i el 50 %
restant prèvia presentació de la documentació justificativa de les
despeses de l’anualitat corresponent, segons pressupost presentat
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(10.4287,00€), mitjançant ingrés al compte corrent de Càritas Diocesana
de Girona nº ES88 2100 0002 53 020012912. I amb càrrec a la partida
2018 205 2310048007.Amb data límit 31/01/2019.
Es consideren despeses subvencionables aquelles que de manera
indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada i que
resultin estrictament necessàries. En cap cas el cost de l’adquisició de
les despeses subvencionables pot ser superior al valor normal del
mercat.
Cinquè. Compte justificatiu
La justificació s’haurà d’efectuar durant el mes de gener posterior a la
finalització de l’exercici aportant la documentació següent:
1. Memòria justificativa de les activitats realitzades en compliment de la
subvenció concedida.
2. Relació classificada de les despeses efectuades, amb identificació del
proveïdor, número de document, import, concepte i data d’emissió de la
factura.
3. Detall del finançament final de les despeses del concepte subvencionat,
amb indicació de la procedència dels ingressos i subvencions.
Sisè. Seguiment del conveni
Es crea una comissió tècnica paritària formada per dos representants de cada
part la qual tindrà la missió de vetllar pel compliment d’aquest conveni, fer el
seguiment del projecte en base al protocol tècnic i proposar millores en la
cooperació institucional establerta entre les parts.
Per part de l’Ajuntament de Figueres, formaran part de la comissió la
Coordinadora Tècnica del Servei d’ immigració i el Cap del Servei de Benestar
Social, i per part de Càritas, la responsable del Servei Atenció i el coordinador
local de Càritas Figueres. La comissió paritària es reunirà amb caràcter ordinari
dos cops l’any i amb caràcter extraordinari cada cop que una de les parts així
ho demani.
Sisè. Vigència del conveni
El present conveni tindrà vigència d’ un any, des del moment de la seva
signatura fins al 31 de desembre de 2018.
Setè. 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.
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- La impossibilitat manifesta, legal o material, de dur a terme el compliment de
les seves previsions.
- Les generals establertes en la legislació vigent.
Vuitè. Règim jurídic i resolució de litigis
1.- Aquest conveni té caràcter administratiu. Atesa la seva naturalesa
subvencional el seu règim jurídic és el que s’estableix a la Llei 38/2003, de 17
de novembre, General de Subvencions i al Reial decret 887/2006, de 21 de
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003 així com a allò establert
al Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis així com la resta de normativa que li sigui d’aplicació.
2.- Els litigis que es puguin plantejar en relació amb la interpretació,
modificació, execució i/o resolució del Conveni seran resoltes per mutu acord
de les parts mitjançant les reunions de la comissió paritària que es creguin
pertinents. No obstant això, en cas de persistència del desacord les parts es
sotmeten a la jurisdicció contenciosa administrativa.
I en prova de conformitat amb el contingut i efectes d’aquest conveni, les parts
intervinents el signen per triplicat en el lloc i data indicats a l’encapçalament.
Per l’Ajuntament de Figueres
L’alcaldessa,
Marta Felip Torres

Per Càritas Diocesana de Girona
El representant,
Mª Dolors Puigdevall Dalmau"

----6. Ensenyament. S'aprova l'establiment d'un conveni de cooperació
educativa amb la Universitat de Girona, Facultat de Turisme, per tal d'acollir
una estudiant de Grau en Turisme. Després de llegir-lo i debatre'l s'ACORDA,
per unanimitat dels membres presents amb dret a vot, d'aprovar el dictamen
següent:
"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.
Atès que el responsable de la Universitat de Girona, Facultat de Turisme,
presenta un conveni de cooperació educativa per tal que l’estudiant de Grau en
Turisme, L.P.A., realitzi pràctiques del 2 de juliol a l'11 de setembre de 2018,
amb un total de 400 hores, a les oficines municipals de Turisme, aquesta
Comissió Informativa General proposa a la Junta de Govern Local que, per
delegació del Ple de l’Ajuntament de Figueres, adopti els següents acords:
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1. Aprovar l’establiment d'un conveni de cooperació educativa entre la
Universitat de Girona, Facultat de Turisme i l’Ajuntament de Figueres per tal
d’acollir l’estudiant de Grau en Turisme, L.P.A.
Les pràctiques es duran a terme a les oficines municipals de Turisme, del 2 de
juliol a l' 11 de setembre de 2018, amb un total de 400 hores (en horaris de
matins i tardes) .
La tutora de les pràctiques per part de l'Ajuntament serà la Sra. Maria
Angústias Pérez Tellez, coordinadora del servei de Turisme.
2. Determinar que l'estudiant L.P.A. sigui donada d'alta a la Seguretat Social
durant el període de les pràctiques (del 2 de juliol a l'11 de setembre de 2018,
ambdós inclosos) i rebi la quantitat total de 2.000 euros en concepte d'ajut a
l'estudi, que es faran efectius de la següent manera:
800 € a la nòmina de mes de juliol
800 € a la nòmina del mes d'agost
400 € a la nòmina del mes de setembre
(a aquestes quantitats s'haurà d'aplicar la retenció d'un 2% en concepte
d'IRPF)
3. La despesa anirà a càrrec a de les aplicacions pressupostàries:
-18 401 43204 13100 Personal laboral conveni de pràctiques
-18 401 43204 16000 Seguretat Social conveni de pràctiques
4. Autoritzar a l’Alcaldessa-Presidenta per a dictar i fer tants actes i gestions
com calguin per l'execució dels acords anteriors."
----7. Ensenyament. S'aprova l'establiment d'un conveni de cooperació
educativa amb la Universitat de Girona, Facultat de Turisme, per tal d'acollir
una estudiant de Grau en Turisme. Després de llegir-lo i debatre'l s'ACORDA,
per unanimitat dels membres presents amb dret a vot, d'aprovar el dictamen
següent:
"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.
Atès que el responsable de la Universitat de Girona, Facultat de Turisme,
presenta un conveni de cooperació educativa per tal que l’estudiant de Grau en
Turisme, N.A.R., realitzi pràctiques del 2 de juliol a l'11 de setembre de 2018,
amb un total de 400 hores, a les oficines municipals de Turisme, aquesta
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Comissió Informativa General proposa a la Junta de Govern Local que, per
delegació del Ple de l’Ajuntament de Figueres, adopti els següents acords:
1. Aprovar l’establiment d'un conveni de cooperació educativa entre la
Universitat de Girona, Facultat de Turisme i l’Ajuntament de Figueres per tal
d’acollir l’estudiant de Grau en Turisme, N.A.R.
Les pràctiques es duran a terme a les oficines municipals de Turisme, del 2 de
juliol a l' 11 de setembre de 2018, amb un total de 400 hores (en horaris de
matins i tardes) .
La tutora de les pràctiques per part de l'Ajuntament serà la Sra. Maria
Angústias Pérez Tellez, coordinadora del servei de Turisme.
2. Determinar que l'estudiant N.A.R. sigui donada d'alta a la Seguretat Social
durant el període de les pràctiques (del 2 de juliol a l'11 de setembre de 2018,
ambdós inclosos) i rebi la quantitat total de 2.000 euros en concepte d'ajut a
l'estudi, que es faran efectius de la següent manera:
800 € a la nòmina de mes de juliol
800 € a la nòmina del mes d'agost
400 € a la nòmina del mes de setembre
(a aquestes quantitats s'haurà d'aplicar la retenció d'un 2% en concepte
d'IRPF)
3. La despesa anirà a càrrec a de les aplicacions pressupostàries:
-18 401 43204 13100 Personal laboral conveni de pràctiques
-18 401 43204 16000 Seguretat Social conveni de pràctiques
4. Autoritzar a l’Alcaldessa-Presidenta per a dictar i fer tants actes i gestions
com calguin per l'execució dels acords anteriors."
----8. Ensenyament. S'aprova l'establiment d'un conveni de cooperació
educativa amb la Universitat de Girona, Facultat de Turisme, per tal d'acollir
una estudiant de Grau en Turisme. Després de llegir-lo i debatre'l s'ACORDA,
per unanimitat dels membres presents amb dret a vot, d'aprovar el dictamen
següent:
"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.
Atès que el responsable de la Universitat de Girona, Facultat de Turisme,
presenta un conveni de cooperació educativa per tal que l’estudiant de Grau en
Turisme, N.A.R., realitzi pràctiques del 2 de juliol a l'11 de setembre de 2018,
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amb un total de 400 hores, a les oficines municipals de Turisme, aquesta
Comissió Informativa General proposa a la Junta de Govern Local que, per
delegació del Ple de l’Ajuntament de Figueres, adopti els següents acords:
1. Aprovar l’establiment d'un conveni de cooperació educativa entre la
Universitat de Girona, Facultat de Turisme i l’Ajuntament de Figueres per tal
d’acollir l’estudiant de Grau en Turisme, N.A.R.
Les pràctiques es duran a terme a les oficines municipals de Turisme, del 2 de
juliol a l' 11 de setembre de 2018, amb un total de 400 hores (en horaris de
matins i tardes) .
La tutora de les pràctiques per part de l'Ajuntament serà la Sra. Maria
Angústias Pérez Tellez, coordinadora del servei de Turisme.
2. Determinar que l'estudiant N.A.R. sigui donada d'alta a la Seguretat Social
durant el període de les pràctiques (del 2 de juliol a l'11 de setembre de 2018,
ambdós inclosos) i rebi la quantitat total de 2.000 euros en concepte d'ajut a
l'estudi, que es faran efectius de la següent manera:
800 € a la nòmina de mes de juliol
800 € a la nòmina del mes d'agost
400 € a la nòmina del mes de setembre
(a aquestes quantitats s'haurà d'aplicar la retenció d'un 2% en concepte
d'IRPF)
3. La despesa anirà a càrrec a de les aplicacions pressupostàries:
-18 401 43204 13100 Personal laboral conveni de pràctiques
-18 401 43204 16000 Seguretat Social conveni de practiques
4. Autoritzar a l’Alcaldessa-Presidenta per a dictar i fer tants actes i gestions
com calguin per l'execució dels acords anteriors."
----9. Ensenyament. S'aprova l'establiment d'un conveni de cooperació
educativa amb la Universitat de Girona, Facultat de Turisme, per tal d'acollir
una estudiant de Grau en Turisme. Després de llegir-lo i debatre'l s'ACORDA,
per unanimitat dels membres presents amb dret a vot, d'aprovar el dictamen
següent:
"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.
Atès que el responsable de la Universitat de Girona, Facultat de Turisme,
presenta un conveni de cooperació educativa per tal que l’estudiant de Grau en
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Turisme, A.G.H., realitzi pràctiques del 2 de juliol a l'11 de setembre de 2018,
amb un total de 400 hores, a les oficines municipals de Turisme, aquesta
Comissió Informativa General proposa a la Junta de Govern Local que, per
delegació del Ple de l’Ajuntament de Figueres, adopti els següents acords:
1. Aprovar l’establiment d'un conveni de cooperació educativa entre la
Universitat de Girona, Facultat de Turisme i l’Ajuntament de Figueres per tal
d’acollir l’estudiant de Grau en Turisme, A.G.H.
Les pràctiques es duran a terme a les oficines municipals de Turisme, del 2 de
juliol a l' 11 de setembre de 2018, amb un total de 400 hores (en horaris de
matins i tardes) .
La tutora de les pràctiques per part de l'Ajuntament serà la Sra. Maria
Angústias Pérez Tellez, coordinadora del servei de Turisme.
2. Determinar que l'estudiant A.G.H. sigui donada d'alta a la Seguretat Social
durant el període de les pràctiques (del 2 de juliol a l'11 de setembre de 2018,
ambdós inclosos) i rebi la quantitat total de 2.000 euros en concepte d'ajut a
l'estudi, que es faran efectius de la següent manera:
800 € a la nòmina de mes de juliol
800 € a la nòmina del mes d'agost
400 € a la nòmina del mes de setembre
(a aquestes quantitats s'haurà d'aplicar la retenció d'un 2% en concepte
d'IRPF)
3. La despesa anirà a càrrec a de les aplicacions pressupostàries:
-18 401 43204 13100 Personal laboral conveni de pràctiques
-18 401 43204 16000 Seguretat Social conveni de pràctiques
4. Autoritzar a l’Alcaldessa-Presidenta per a dictar i fer tants actes i gestions
com calguin per l'execució dels acords anteriors."
----10. 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 amb l’Associació Agitart
regulador d’una subvenció directa concedida per a la celebració de la cinquena
edició del Festival Agitart-Figueres es Mou. Després de llegir-la i debatre-la
s’ACORDA, per unanimitat dels membres presents amb dret a vot, d’aprovar la
proposta següent:
"Amb registre general d’entrada número E2018010792 de data 4 de maig de
2018 l’Associació Agitart, amb NIF G55218150, sol·licita una subvenció per a la
cinquena edició del Festival Agitart-Figueres es mou, que es porta a terme del
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2 al 8 de juliol en diversos espais de la ciutat de Figueres. Acompanya la
sol·licitud, entre altres, una memòria amb l’actuació per a la qual es sol·licita la
subvenció i el pressupost de despeses i ingressos del projecte.
La subvenció nominativa a l’Associació Agitart pel Festival Agitart-Figueres es
mou 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.
Es proposa l’aprovació d’un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
Figueres i l’Associació Agitart per a l’atorgament d’una subvenció de 33.000
euros per a la cinquena edició del Festival Agitart-Figueres es mou. D’acord
amb la clàusula quarta, l’Ajuntament de Figueres atorga una subvenció de
33.000,00 euros pel Festival Agitart, amb un pressupost de despesa acceptat
per aquest Ajuntament de 70.110 €. Segons el pressupost presentat per l’entitat
la subvenció que s’atorga correspon al 47,06% de l’activitat subvencionada.
La despesa es realitzarà amb
2018.201.3340.4810 Festival Agitart.

càrrec

a

l’aplicació

pressupostària

En l’expedient consta un informe tècnic emès pel cap del servei de cultura
favorable a la tramitació d’un conveni regulador per a l’atorgament d’una
subvenció directa sol·licitada i en el qual indica la necessitat de tramitar una
bestreta del 75% de la subvenció concedida per tal que l’entitat organitzadora
pugui realitzar amb temps els pagaments previs al Festival: desplaçaments,
materials de difusió i també la meitat dels caixets dels artistes que ho estipulen
en els seus contractes.
En l’expedient consta l’informe del Cap del servei de cultura, favorable a
l’aprovació del conveni proposat. També consta l’informe favorable de la cap
del servei jurídic de l’àrea.
És d’aplicació l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, on disposa que es podran concedir de forma directa, amb
caràcter excepcional, aquelles subvencions que estiguin previstes en els
Pressupostos Generals de les Entitats locals i, 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
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activitats que complementin o supleixin les competències locals i que afectin a
més d’una àrea municipal.
És per tot això que aquesta Alcaldia Presidència proposa a la Junta de Govern
Local que s'adoptin els acords següents:
Primer. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Figueres i l’Associació Agitart,
regulador d’una subvenció directa concedida per a la celebració de la cinquena
edició del Festival Agitart-Figueres es Mou i que es transcriu literalment com
l’annex dels presents acords.
Segon. Autoritzar i disposar la despesa de trenta-tres mil euros (33.000 euros)
amb càrrec a l’aplicació presupostària 2018.201.3340.4810 Festival Agitart.
Pel que fa al pagament de la subvenció es pagarà un 75% de la quantitat
atorgada en concepte de bestreta una setmana abans del començament del
festival i el 25% restant una vegada s’hagi presentat el compte justificatiu,
d’acord amb allò establert al pacte quart del conveni.
Tercer. 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’ASSOCIACIÓ AGITART PER LA CINQUENA EDICIÓ DEL FESTIVAL
AGITART-FIGUERES ES MOU.
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, amb
domicili a la Plaça de l’Ajuntament número 12, 17600 Figueres i NIF P1707200J.
I d'altra part, el senyor Roger Fernández Cifuentes, president de l’Associació
Agitart, amb NIF núm. G-55218150, amb domicili al carrer Rocabertí, nº 35, 3er
2º, de Figueres, entitat organitzadora del Festival Agitart – Figueres es Mou a la
ciutat de Figueres.
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per a
aquest acte i
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MANIFESTEN
I. Que l’Ajuntament de Figueres en el marc de les competències en matèria
de promoció cultural i lleure dóna suport a les activitats que s’organitzen a la
ciutat de Figueres en matèria cultural i educativa.
II. Que l’Associació Agitart, sorgida d’una beca Agita a la creació
contemporània de l’any 2012 promoguda per l’Ajuntament de Figueres,
treballa per la formació, divulgació i difusió de la dansa contemporània a la
ciutat de Figueres.
III. Que l’Associació Agitart vol organitzar la cinquena edició del Festival Agitart
– Figueres es mou/Dansa i Arts en moviment dels dies 3 al 8 de juliol a la
ciutat de Figueres, centrant les activitats a la Rambla, a la plaça Josep Pla,
Plaça Ajuntament i Plaça Catalunya.
IV. Que l’Associació Agitart, amb NIF núm. G-55218150 ha sol·licitat una
subvenció a l’Ajuntament de Figueres per tal de finançar l’edició de 2018 del
Festival Agitart a Figueres.
V. Que la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions disposa
en el seu article 22.2 que es podran concedir 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.
VI. Pel que fa a la seva concessió l’article 28 de la citada llei 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.
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 el Festival
Agitart, ambdues parts acorden subscriure el present conveni que es regeix
pels següents
PACTES
Primer. Objecte
L’objecte d’aquest conveni és establir el marc de col·laboració entre
l’Ajuntament de Figueres i l’Associació Agitart, amb NIF núm. G-55218150 (el
promotor, en endavant) per a la celebració de la 5ª edició del Festival Agitart –
Figueres es mou del 3 al 8 de juliol de 2018.
La programació inclourà els espais i equipaments públics a utilitzar cadascun
dels dies dels Festivals i les actuacions dels diferents artistes a cadascun dels
espais.
Segon. Compromisos del promotor
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Programar, organitzar i gestionar tan artísticament com funcionalment i
econòmicament el Festival Agitart – Figueres es mou 2018. Fer constar la
col·laboració de l’Ajuntament de Figueres, amb l’anagrama corresponent, com
a ens col·laborador en tot acte de publicitat, informació o difusió del Festival.
El promotor ha de presentar per registre municipal amb una antelació suficient
la sol·licitud i documentació necessària segons la normativa vigent per a
l’obtenció de la llicència d’activitat per a les activitats en espai obert al públic.
Tercer. Compromisos de l’Ajuntament de Figueres
Els compromisos de l’Ajuntament de Figueres es concreten en:
- Col·laborar amb la cessió dels espais o equipaments necessaris per a la
realització de l’activitat, i dels materials tècnics que disposin els serveis
municipals de l’Ajuntament de Figueres.
- Subvencionar al promotor com a entitat organitzadora del Festival Agitart –
Figueres es mou amb una aportació de 33.000 euros amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 2018 201 33400 48010. Aquesta subvenció està prevista i
aprovada en el Pla Estratègic de Subvencions 2018 – 2020 de l’Ajuntament de
Figueres.
Quart. Quantia de la subvenció i forma de pagament dels 33.000,00€
L’Ajuntament de Figueres participarà amb una aportació econòmica que es
concreta en la quantitat de 33.000,00€ per a l’edició del 2018 del Festival
Agitart – Figueres es mou. D’acord amb el pressupost presentat pel promotor
(70.110 euros) la subvenció que s’atorga correspon al 47’06 % de l’activitat
subvencionada.
Pel que fa al pagament de la subvenció es pagarà un 75% de la quantitat
atorgada en el moment de la signatura del conveni regulador de la subvenció i
el 25% restant 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.
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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
abans del dia 30 de novembre 2018.
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. Responsabilitats
El present conveni no es podrà considerar 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
L’Associació Agitart ha acreditat el compliment dels requisits necessaris per a
ser beneficiària d’una subvenció, mitjançant la presentació de les declaracions
responsables corresponents, previstes a la normativa aplicable en matèria de
subvencions i transparència.
Desè. Vigència i pròrroga del conveni
El present conveni tindrà vigència des del moment de la seva signatura fins al
30 de desembre de 2018.
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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. Incompliment i resolució
L’incompliment d’alguna de les clàusules d’aquest conveni en serà causa de
rescissió o denúncia de part.
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 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

Per l’Associació Agitart

L’alcaldessa presidenta

El president

Marta Felip Torres

Roger Fernández Cifuentes”

----11. 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 divuit minuts, de la qual cosa dono fe.
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