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

Núm.27

Acta de la sessió ordinària del dia 20 de juliol de 2018
---- A la Casa de la Vila de la ciutat de Figueres, el dia 20 de juliol de 2018, sota
la Presidència de l’alcaldessa Marta Felip Torres, es reuneixen els membres
de la Junta de Govern Local: Jordi Masquef Creus, 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.
Excusen la seva absència els regidors membres de la Junta de Govern Local
Francesc Cruanyes Zafra i Dolors Pujol Matas.
A les catorze hores i onze minuts, la Presidència declara oberta la sessió.
----1. S'aprova sense rectificacions l'acta de la sessió anterior, ordinària del dia
9 de juliol de 2018, repartida amb la convocatòria.
----2. Obres-llicències. Es concedeix al senyor Lluís Carrasco Teixidor una
pròrroga per a l'acabament de les obres per a la reforma i ampliació d'un
habitatge unifamiliar entre mitgeres al carrer Ample, 16 de Figueres, expedient
034/14. Després de llegir-la i debatre-la s’ACORDA, per unanimitat dels
membres presents amb dret a vot, d’aprovar la proposta següent:
"En data 25 de juny de 2018 i número de registre d’entrada E2018015726 el
senyor Lluís Carrasco Teixidor, comunica que té llicència municipal d'obra
major per a la reforma i ampliació d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres al
carrer Ample, número 16 de Figueres, expedient número 034/14 i sol·licita una
pròrroga per a l’acabament de les obres de la llicència esmentada.
La Junta de Govern Local en data 10 de novembre de 2014 acorda concedir
llicència d'obres per a la reforma i ampliació d’un habitatge unifamiliar entre
mitgeres al senyor Lluís Carrasco Teixidor. Aquesta llicència es va notificar en
data 19 de gener de 2015.
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
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";
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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 per a la reforma i
ampliació d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres al carrer Ample, número 16
de Figueres, expedient 034/14, sol·licitat pel senyor Lluís Carrasco Teixidor.
Segon.- Advertir al senyor Lluís Carrasco Teixidor, 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 a la senyora Marina Coll Oliveras una
llicència municipal d'obra major per implantació d’un ascensor i divisió d’un
habitatge en edifici plurifamiliar al carrer Juli Garreta, número 19. 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 22 de juny de 2018 i registre d’entrada número E2018015639, la
senyora Marina Coll Oliveras, sol·licita llicència municipal d'obra major per
implantació d’un ascensor i divisió d’un habitatge en edifici plurifamiliar al carrer
Juli Garreta, número 19 de Figueres.
En data 13 de juliol de 2018, l’arquitecte municipal emet l’informe següent:
"Característiques urbanístiques.
Planejament general: Text refós de les Normes urbanístiques del Pla General al
terme municipal de Figueres. Aprovat per la Comissió Territorial d'Urbanisme
de Girona en sessió del 27 d'abril de 2005. Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, número 4408, del dia 17 de juny de 2005. Modificació de la
normativa del Pla general referent als paràmetres de densitat, nombre de
places d'aparcament, alçada reguladora màxima i cossos sortints. Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya 9 de Març de 2007.
Tipus de Sòl: Urbà. a.14 Zona d’ordenació de l’edificació per alineació de vial
Fondària edificable: total
Us preferent del sòl: Habitatge
Nombre d'habitatges que es creen de nou com a conseqüència de la divisió : 1
Total superfície útil habitatge: m2
Superfície total construïda d’actuació de reforma: 60,95m2
Superfície reforma amb afectació estructural: 16,20 m2: 7,05 m2 planta baixa
ascensor + 3,05 m2 planta primera+ 3,05 m2 planta segona + 3,05 m2 planta
àtic
Superfície redistribució habitatge 2on 2ª: 44,75 m2
Antecedents
L’immoble existent fou acabat el 15 de gener de 1977. Consta d’una planta
baixa amb destí a garatge privat i dos habitatges un per cada planta pis més un
àtic. El projecte presentat consisteix en la implantació d’un ascensor amb
cabina de 1,15 x 1,15 i la creació d’un habitatge en el segon pis per la divisió de
l’existent entre un de 36,50 m2 que tindrà la consideració d’usat i un de 85,05
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m2 que tindrà la consideració de nou segons el previst en l’annex 4 del Decret
d’Habitabilitat.
Característiques del projecte.
1. El projecte s'ajusta al que disposa la normativa urbanística vigent.
2. L’immoble té la consideració de solar i no està inclòs en cap unitat d'actuació
urbanística.
3. El valor real i efectiu de les obres, que no s’acredita en el projecte amb preus
unitaris justificats aplicats sobre l’estat d'amidaments, s'estima inicialment en
28.971,79 euros d’acord amb unes repercussions proporcionades segons la
tipologia dels treballs (16,20 m2 de reforma amb afectació estructural + 44,75
m2 de redistribució d’habitatge)
4. La fiança a dipositar per garantir la reposició de l’espai públic que pugui
resultar afectat s’estima en el mínim de 500 euros d’acord amb l’ordenança.
Condicions.
1. Abans de l’inici de les obres, a càrrec del promotor, i mitjançant les mesures
detallades que indiqui la Guàrdia Urbana es senyalitzaran i protegiran
adequadament els recorreguts alternatius dels vianants interceptats per tanca
d’obra. En el cas que s'hagi d'instal·lar al carrer un contenidor per a la recollida
de les runes produïdes, s'haurà de demanar el corresponent permís d'ocupació
de la via pública a la mateixa Guàrdia Urbana.
2. La promotora, la direcció de l’obra, i la coordinació de seguretat haurà de
vetllar en tot moment perquè la implantació de mitjans auxiliars i el mateix
desenvolupament dels treballs no suposi cap risc per les persones que
continuïn utilitzant l’immoble.
3. Totes les mitgeres que quedin al descobert per motiu de reculades de
l’edificació respecte del pla de façana o de patis dins del volum edificable
tindran el tractament i acabat de façanes.
4. La llicència d’obres municipal s’atorga sense perjudici de terceres de manera
que els tancaments de patis i terrats respecte de finques adjacents es
subjectaran en qualsevol cas a la regulació civil de servituds de llums i vistes.
Conclusions.
Es pot concedir la llicència d'obra major sol·licitada, en els termes en que se
sol·licita i amb les condicions particulars exposades i les generals annexes.”
Consta a l’expedient administratiu favorable de la Cap dels Serveis jurídics i
administratius de l’àrea de llicències urbanístiques i mediambientals, en relació
a la llicència sol·licitada.
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 per la senyora Marina Coll Oliveras,
sol·licita llicència municipal d'obra major per implantació d’un ascensor i divisió
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d’un habitatge en edifici plurifamiliar al carrer Juli Garreta, número 19 de
Figueres, d'acord amb les condicions generals que s'adjunten en el full annex i
amb les particulars següents:
a. Abans de l’inici de les obres, a càrrec del promotor, i mitjançant les
mesures detallades que indiqui la Guàrdia Urbana es senyalitzaran i
protegiran adequadament els recorreguts alternatius dels vianants
interceptats per tanca d’obra. En el cas que s'hagi d'instal·lar al carrer un
contenidor per a la recollida de les runes produïdes, s'haurà de demanar
el corresponent permís d'ocupació de la via pública a la mateixa Guàrdia
Urbana.
b. La promotora, la direcció de l’obra, i la coordinació de seguretat haurà de
vetllar en tot moment perquè la implantació de mitjans auxiliars i el
mateix desenvolupament dels treballs no suposi cap risc per les
persones que continuïn utilitzant l’immoble.
c. Totes les mitgeres que quedin al descobert per motiu de reculades de
l’edificació respecte del pla de façana o de patis dins del volum edificable
tindran el tractament i acabat de façanes.
d. La llicència d’obres municipal s’atorga sense perjudici de terceres de
manera que els tancaments de patis i terrats respecte de finques
adjacents es subjectaran en qualsevol cas a la regulació civil de
servituds de llums i vistes.
e. Abans d’iniciar les obres s’haurà d’aportar el projecte executiu. Aquest
haurà d’estar visat i s’haurà d’acompanyar d’un informe subscrit per la
direcció facultativa de les obres conforme s’adequa al projecte autoritzat.
f. En el termini d'un mes a comptar des de la finalització de l'obra, s'haurà
de presentar un certificat del gestor de residus contractat referent a la
quantitat i tipus de residus lliurats.
g. 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.
h. 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.
i. Quan als serveis municipals, s'hauran de complir el condicionants que
estableixi Figueres de Serveis SA.
Segon.- Comunicar a la senyora Marina Coll Oliveras, 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 28.971,79 euros.
També s’haurà d’ingressar la taxa corresponent per l’atorgament d’aquesta
llicència urbanística. Aquestes quanties hauran de ser ingressades en via
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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 denega a l’entitat Agrícola JM una llicència municipal
d'obra major per a rehabilitació d’edifici plurifamiliar al carrer La Jonquera,
número 14. Després de llegir-la i debatre-la s’ACORDA d’aprovar la proposta
següent en obtenir dos vots a favor; s'absté la presidenta, Marta Felip Torres:
"En data 11 d’abril de 2018 i número de registre d’entrada E2018008757
l’entitat Agrícola JM, SL, representada pel senyor Martí Clos Casas, sol·licita
llicència d'obra major per a rehabilitació d’edifici plurifamiliar al carrer La
Jonquera, número 14 de Figueres.
En data 24 de maig de 2018, mitjançant decret de l’alcaldia, es requereix a
l’entitat Agrícola JM, SL, representada pel senyor Martí Clos Casas, perquè
presenti documentació en relació a la llicència sol·licitada. Aquest requeriment
ha estat notificat a l’interessat en data 28 de maig de 2018.
En data 4 de juliol de 2018, amb Registre d’Entrada número E2018016436,
l’entitat Agrícola JM, SL, representada pel senyor Martí Clos Casas, presenta
documentació complementària en relació a la sol·licitud de llicència d'obra
major per a rehabilitació d’edifici plurifamiliar al carrer La Jonquera, número 14
de Figueres.
En data 13 de juliol de 2018, l'arquitecte municipal, emet l’informe següent:
“Antecedents.
1. L'edifici situat en sòl urbà, en zona d’ordenació volumètrica per alineació de
vial està inclòs en el Pla Especial de Protecció del Centre Històric amb la
categoria d’intervenció de Substitució Tipològica. Tant per al Corriol de les
Bruixes com per al carrer de la Jonquera es determinen en els plànols
normatius unes altures màximes de planta baixa més tres plantes pis amb
línies de cornisa corresponents al nivell del terra de la planta més alta existent
en cada cas tot quedant en volum disconforme el que les sobrepassa
respectivament.
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2. Per la categoria de Substitució Tipològica el Pla indica com s’ha d’intervenir:
Demolició total d'un immoble i la construcció immediata d'un nou edifici en el
lloc de l'enderrocat, seguint unes pautes o model de referència, que tendeix a
restituir la coherència de l'entorn urbà, a través d'un tipus d'edifici amb unes
característiques arquitectòniques bàsiques, comuns a la majoria d'edificis
preexistents que es mantenen. S'aplica als edificis que no presenten particulars
valors històric-arquitectònics, i/o presenten un deficient estat de conservació,
que fan molt dificultosa la seva recuperació i adequació a l'ambient que els
envolta, i la seva reinserció coherent dins del conjunt on es troben; però que
precisament per la seva ubicació, la substitució dels mateixos, ha d'implicar la
recuperació dels valors tipològics que li serien els apropiats. La intervenció
sobre aquests edificis podrà consistir en: Substitució de l'edifici, que es
realitzarà d'acord amb el que es determina en els Plànols Normatius (elements
obligatoris i vinculants, elements indicatius i opcionals, vinculacions de les
edificacions veïnes, mitgeres, etc.), i en el Model Tipològic de referència
interpretat i adaptat al cas concret.
3. Per al cas de no abordar encara la demolició total de l’immoble i la
construcció immediata d'un nou edifici en el lloc de l'enderrocat, seguint les
pautes del Pla, aquest mateix preveu que: “Mentrestant no es produeixi la
substitució de l'edificació, es podran autoritzar obres, sota les condicions que
es relacionen seguidament, sempre i quan es demostri i justifiqui la necessitat
de fer-les. Tots els tipus d'obres relacionats, sempre que puguin tenir una
incidència en les façanes, hauran d'aportar solucions arquitectòniques i
constructives que es fonamentin en el model de referència assignat per a la

6

Substitució; així mateix estaran vinculades a l'eliminació de les corresponents
parts i elements impropis de l'edifici, tal com es regula en aquestes Normes. En
els edificis fora d'ordenació només es podran autoritzar les estrictes obres
imprescindibles per al manteniment de: l'estabilitat estructural, l'aïllament de
l'exterior, i el funcionament de les instal·lacions; i les obres de redistribució
interior imprescindibles pels possibles canvis d'usos. En cap cas s'autoritzarà
cap tipus d'obra que pugui significar augment de volum, o que tingui incidència
en la reforma de les façanes. En edificis, en demostrat mal estat de
conservació: Obres per al manteniment de: l'estructura suportant, l'aïllament de
l'exterior, i el funcionament de les instal·lacions. En els edificis de Substitució
Tipològica (ST), que no es trobin fora d'ordenació, es podrà arribar a autoritzar
llicències per a intervencions de Rehabilitació (RH) o de Rehabilitació amb
addició (RH(A)), sempre que es demostri amb un projecte tècnic unitari de tot
l'edifici, convenientment documentat, que és possible i viable assolir el Model
Tipològic de Referència assignat sense necessitat d'enderrocar i substituir tot
l'edifici preexistent”
4. El Pla General, així mateix, regula en l’article 5 les edificacions anteriors al
Pla en els següents termes: “5.1. Els edificis construïts a l’empara de llicència
municipal, de conformitat amb la normativa vigent en el moment de la seva
concessió, el volum, el sostre construït o l’ocupació del sòl dels quals siguin
disconformes amb les condicions d’edificació que aquestes Normes estableixen
per a la zona on estiguin ubicats s’entenen incorporats a l’ordenació del Pla
general mentre subsisteixin, i en conseqüència no estan fora d’ordenació en els
termes i aspectes que regula l’article 60 de la Llei del sòl. 5.2. A les edificacions
a què fa referència l’apartat anterior, es permeten les obres de consolidació,
reparació o millora de les seves condicions estètiques i higièniques, així com
els canvis d’ús permesos en la zona de què es tracti. Les ampliacions de
l’edificació es permeten únicament en els casos següents: a) A les edificacions
en zones on el tipus d’ordenació és segons “alineació de vial”, o “definició
volumètrica” que s’ ajusta a les alineacions de la vialitat, el volum de les quals
resulti disconforme amb les condicions d’edificació d’aquestes Normes, se’ls
pot autoritzar augmentar el nombre de plantes construïdes sempre que
aquestes estiguin d’acord amb les condicions d’edificació d’aquestes Normes, i
que el sostre total edificat sobre el solar, inclòs l’augment, sigui menor o igual al
que resultaria de l’edificació del solar d’acord amb les Normes... 5.5. Quan es
procedeixi a la demolició de qualsevol edificació anterior al Pla, o aquesta
reuneixi les condicions per a la seva classificació com a edificació ruïnosa per
causa de vellesa, l’aprofitament del solar s’ha de fer amb subjecció a les
condicions d’edificabilitat que estableixen aquestes Normes.”
Fets.
1. La promotora va presentar a tràmit l’11 d’abril de 2018 un projecte denominat
de rehabilitació d’edifici plurifamiliar signat el desembre de 2017.
2. La memòria exposa: “L’edifici presenta una estructura amb forjat
unidireccional recolzat a murs de càrrega. Parcialment l’estructura es a base de
voltes. En general el seu estat es correcte a excepció de la planta coberta que
està prevista la seva reforma.”
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3. La planimetria aportada com estat actual tot i ser molt precisa en la
distribució en planta no representa en secció les característiques geomètriques
i constructives dels sostres especialment els situats en les plantes de coberta
per damunt de les altures màximes en cadascun dels carrers i que el projecte
pretén reformar.
4. La representació dels gàlibs normatius sobre la secció de l’edifici existent
resulta:

5. La proposta afegeix per damunt del volum existent, que ja sobrepassa el
gàlib del planejament, un nou habitatge estenent-se pel terrat al damunt de la
planta del quart pis sobre el corriol.

6. Cal recordar que el que prescriu la categoria d’intervenció (Substitució
tipològica) del planejament vigent és: “Demolició total d'un immoble i la
construcció immediata d'un nou edifici en el lloc de l'enderrocat” d’acord amb
les noves altures dels plànols normatius. Aquesta prescripció no és arbitrària
sinó motivada expressament: “S'aplica als edificis que no presenten particulars
valors històric-arquitectònics, i/o presenten un deficient estat de conservació,
que fan molt dificultosa la seva recuperació i adequació a l'ambient que els
envolta, i la seva reinserció coherent dins del conjunt on es troben.”
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7. La possibilitat d’autoritzar alguns tipus d’obres obres mentrestant no
s’enderroqui existiria sempre i quan es demostri i justifiqui la necessitat de ferles i sota determinades condicions. La normativa expressa que es podran
arribar a autoritzar intervencions de rehabilitació sempre que es demostri amb
un projecte tècnic unitari de tot l'edifici, convenientment documentat, que és
possible i viable assolir el Model Tipològic de Referència assignat sense
necessitat d'enderrocar i substituir tot l'edifici preexistent.
8. La reconstrucció de l’estructura del volum dels habitatges de les parts més
altes per damunt del gàlib (pis 4rt sobre el cr. de la Jonquera, pis 4rt sobre el
corriol respectivament) excedeix dels tipus d’obres autoritzables i dificulta
l’execució del planejament.
9. L’ampliació del volum disconforme només es pot fer a l’interior dels gàlibs
prescrits, d’acord amb les condicions d’edificació de les normes, i sempre que
el sostre total edificat sobre el solar, inclòs l’augment, sigui menor o igual al que
resultaria de l’edificació del solar d’acord amb les Normes.
10. D’acord amb l’informe tècnic de 8 de maig es va requerir a la promotora que
aportés: Una planimetria refosa d’estat actual de seccions que representi en els
nivells superiors i en el sota-coberta, les característiques materials reals de
murs i sostres i golfes, amb les precarietats dels afegits auto-construïts, i la
totalitat de les instal·lacions sobreposades, conductes de fums i extraccions i
maquinària, que incideixin si és el cas en patis interiors i cobertes. Una
planimetria refosa de proposta de rehabilitació que permeti demostrar si es
possible i viable assolir el Model Tipològic de Referència assignat sense
necessitat d'enderrocar i substituir tot l'edifici preexistent segons els gàlibs del
Pla, reconsiderant com a mínim: a) ampliacions de volum c) reconstruccions de
cobertes lleugeres precàries o auto-construïdes, b) nous forjats o
reconstruccions estructurals generalitzades de sostres obsolets o insegurs per
damunt dels gàlibs prescrits, c) façanes per damunt de la línia cornisa del pla.
Una concreció de la integració arquitectònica en l’interior del volum edificat i en
la coberta amb condicions de seguretat contra incendis dels conductes que
garanteixin les extraccions i connexions amb les instal·lacions comunitàries de
coberta de tots els nivells de l’immoble sigui quina sigui la seva propietat.
11. El 13 de Juny es va efectuar visita a l’immoble amb els tècnics de la
promoció i es va poder comprovar: a) el caràcter precari de les planxes de
fibrociment dels estenedors i trasters del terrat comunitari en volum
disconforme, b) el diferent estat de conservació de les estructures de sostres
segons les plantes, c) la tipologia de sostre de la coberta inclinada del volum
més alt sobre el carrer de la Jonquera, d) la posició dels conductes d’extracció
de fums dels locals inferiors i els riscos d’incendi associats, e) l’existència de
petits patis interiors adossats a la mitgera sud a través dels quals es fa l’accés
per balcó a la part de l’immoble amb façana al corriol.
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12. La promotora ha tornat a presentar el 4 de Juliol la documentació signada
per l’arquitecte en data Juliol de 2018.
13. En la nova documentació planimètrica molt semblant a la inicial
s’introdueixen les següents precisions: a) En el plànol 2 es senyala ara en
plantes, alçats i secció la part de l’immoble situada en àmbit volum disconforme
amb una línia discontínua de color blau, b) En el plànol 4 al costat del nou
volum que es projecta en el terrat, i en el plànol 5 d’alçats i seccions s’afegeix
una llegenda complementària denominada “Volum disconforme” on es
relaciona: “1.Reforma amb modificació estructura coberta. 2 Reordenació
superfícies de les cobertes actuals mantinguent la superfície construïda actual .
3. Substitució de cobertes de fibrociment actuals (desordenades) per coberta
de teula aràbiga a dues aigües ordenant el perímetre de les cobertes. 4.
Coberta plana per a instal·lació elements tècnics ( caixa ascensor, plaques
solars, antenes,...)”, c) s’assenyala ara en els plànols de planta de projecte un
conducte d’extracció de fums de locals baixos existent ja en l’actualitat en el
pati interior, que discorre tangent a finestres d’habitatges sense que consti la
protecció al risc d’incendi.
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14. En la documentació escrita també s’escriu la mateixa frase de la llegenda
dels plànols: “Planta Coberta: Corriol de les Bruixes: Es preveu La reordenació
dels espais mantinguent la mateixa superfície construïda que l’actual.
Substitució de cobertes de fibrociment actuals, que presenten un cert desordre
per una coberta a dues aigües de teula aràbiga que ordena el perímetre de la
coberta., i més endavant s’afegeix que: “La planta coberta es reformarà i es
situarà de forma que quedarà retirada del corriol de les Bruixes entre 4,30 m. i
4,95 m”.
15. En aquests còmputs es fan sumes i restes de superfícies no comparables o
de diferent naturalesa: Els diversos fragments auto-construïts i precaris de
planxes lleugeres de fibrociment o uralites en trasters, rentadors i porxos
estenedors del terrat comunitari que es computen com si fossin forjats de
coberta que poguessin ser restaurats i es comparen amb els sostres de nova
planta que es volen construir a partir de la caixa d’escala per formar un nou
habitatge per damunt de la planta última existent per la banda del corriol de les
bruixes que ja es troba avui en dia en volum disconforme.
16. Així mateix aquests nous forjats afegits es dibuixen en continuïtat amb nous
sostres planers en la part de l’habitatge més alt existent en la banda del carrer
de la Jonquera que no són la consolidació o restauració dels actuals sostres.
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17. En la justificació de l’habitabilitat es suposa que la creació d’habitatges
nous s’enquadra en el grup E de l’annex 4 del Decret D.141/2012, la qual cosa
es correspon amb els que es creen ( 2B i 3B) per divisió d’habitatges existents
en els nivells inferiors però no resulta correcta per al nou que es vol crear en
els volums que es construirien de nova planta en el lloc dels coberts precaris
del terrat comunitari per damunt dels gàlibs de volum disconforme.
Conclusió
Procedeix denegar la llicència d’obres sol·licitada perquè infringeix de manera
no esmenable l’ordenació del planejament vigent, tan la concreta i detallada del
Pla Especial de Protecció del Centre Històric, Alçats normatius i regulació de la
intervenció de Substitució Tipològica així com infringeix la previsió que fa
l’article 5 del Pla General respecte la consolidació, reparació , millora i
ampliació dels edificis en volum disconforme.
Això és tot el que el sotasignat pot informar segons els seus coneixements que
sotmet a raonament tècnicament més ben fonamentat, i als informes jurídics.”
Consta a l’expedient administratiu desfavorable de la Cap dels Serveis jurídics i
administratius de l’àrea de llicències urbanístiques i mediambientals, en relació
a la llicència sol·licitada.
Atès el que disposa l'article 81 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals; els
corresponents articles de l'ordenança de tramitació de llicències urbanístiques
aprovada pel Ple en data 22 de juliol de 1992, el Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la
Llei 16/2015, del 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 regula els actes subjectes a llicència urbanística, el Decret 64/2014,
de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat
urbanística, el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament
de la Llei d’urbanisme i la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, l'alcaldessa presidenta
proposa a la Junta de Govern Local que, per delegació de l'AlcaldiaPresidència, adopti l'acord següent:
Primer.- Denegar la llicència d'obres sol·licitada per l’entitat Agrícola JM, SL,
representada pel senyor Martí Clos Casas, sol·licita llicència d'obra major per a
rehabilitació d’edifici plurifamiliar al carrer La Jonquera, número 14 de Figueres,
pel motius exposats a l'informe de l'arquitecte municipal abans transcrit.
Segon.- Notificar el present acord a l’interessat."
----5. Aportacions i subvencions. S'aprova un conveni marc de col·laboració
amb l’Orquestra de Cadaqués per a l’organització de la sisena edició de la
Setmana de les Joves Orquestres a la ciutat de Figueres. Després de llegir-la i

12

debatre-la s’ACORDA, per unanimitat dels membres presents amb dret a vot,
d’aprovar la proposta següent:
"Es proposa l’aprovació d’un conveni regulador de la concessió d’una
subvenció directa a l’Orquestra de Cadaqués per a l’organització de la sisena
edició de la Setmana de les joves orquestres a la ciutat de Figueres.
El dia 4 de juliol de 2018 l’Orquestra de Cadaqués va entrar al registre de
l’Ajuntament, número 16.520 una sol·licitud de subvenció de 5.000 euros per al
finançament de la realització de la sisena edició de la Setmana de les Joves
Orquestres de les Comarques Gironines, del 16 al 21 de juliol d’enguany, amb
la documentació que inclou la memòria del projecte pedagògic i social de la
Jove Orquestra de les Comarques Gironines amb el pressupost i la relació de
despeses efectuades, que suma 31.000 euros.
L’Orquestra de Cadaqués va organitzar el primer cap de setmana de juliol de
l’any 2013 la primera edició de la Setmana de les Joves Orquestres a la ciutat
de Figueres.
Per a l’any 2018 s’ha programat la sisena edició de la setmana que inclou el
treball pedagògic de la Jove Orquestra de les Comarques Gironines amb el
director Diego Martín Etxebarria i assajos i concerts de formacions musicals
diverses a la ciutat de Figueres del 16 al 21 de juliol de 2018.
D’acord amb el pressupost presentat, de 31.000€, la subvenció que s’atorga
correspon al 16% de l’activitat subvencionada. La despesa es realitzarà amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 2018.201.33400.48046 Subvenció Orquestra
de Cadaqués.
La subvenció nominativa a l’Orquestra de Cadaqués 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.
En l’expedient consta un informe tècnic emès pel cap del Servei de Cultura
amb data 10 de juliol de 2018 favorable a la tramitació d’un conveni regulador
per a l’atorgament d’una subvenció directa per a l’organització de la sisena
edició de la Setmana de les joves orquestres a la ciutat de Figueres.
L’objecte d’aquest conveni és establir el marc de col·laboració entre
l’Ajuntament de Figueres i l’entitat Orquestra de Cadaqués per finançar i
coordinar la celebració de la Setmana de les Joves Orquestres del 16 al 21 de
juliol a Figueres.
La Setmana de les Joves Orquestres de Figueres inclourà el treball pedagògic
de la Jove Orquestra de les Comarques Gironines amb el director Diego Martín
Etxebarria i assajos i concerts de formacions musicals diverses a la ciutat de
Figueres del 16 al 21 de juliol de 2018. Els treballs pedagògics es centraran a
la Sala La Cate al llarg de la jornada i es realitzaran dos concerts oberts al
públic a càrrec de diferents formacions de joves músics components de la Jove
Orquestra de les Comarques Gironines a la Cate i a la plaça de l’ajuntament,
que s’inclouran al programa d’activitats culturals d’estiu de l’any 2018.
Vist l'informe favorable de la cap del Servei Jurídic de l’àrea.
L’alcaldia presidència va aprovar, mitjançant decret de data 30 de juny de 2015
la delegació a la Junta de Govern Local l'atribució relativa a l'aprovació de
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convenis reguladors de la concessió de subvencions a favor d'entitats
públiques o privades que realitzin activitats que complementin o supleixin les
competències locals.
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions disposa en el
seu article 22.2 que podran concedir-se de forma directa, amb caràcter
excepcional, aquelles subvencions que estiguin previstes en els Pressupostos
Generals de les Entitats locals, aquelles l’atorgament o quantia de les quals
vingui imposada a l’Administració per una norma de rang legal o aquelles altres
subvencions en què s’acreditin raons d’interès públic, social, econòmic o
humanitari, o altres degudament justificades que dificultin la seva convocatòria
pública.
Pel que fa a la seva concessió l’article 28 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre estableix que els convenis són l’instrument habitual per a canalitzar
les subvencions directes i que en ells s’han d’establir les condicions i
compromisos aplicables de conformitat amb allò disposat a la llei.
És per tot això que l’alcaldessa presidenta proposa a la Junta de Govern Local
que, per delegació de l'Alcaldia Presidència, s'adoptin els acords següents:
Primer.- Aprovar el conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de
Figueres i l’Orquestra de Cadaqués, NIF B64094139, per a l’organització de
la sisena edició de la Setmana de les Joves Orquestres a la ciutat de Figueres,
segons el text que s’adjunta a aquest acord.
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cinc mil euros (5.000,00 €) a
l’Orquestra de Cadaqués, NIF B64094139, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 2018.201.33400.48046 Subvenció Orquestra de Cadaqués.
El pagament de la subvenció es farà quan l’entitat Orquestra de Cadaqués
presenti la documentació justificativa amb la memòria de l’activitat i la relació i
les còpies de les factures de les despeses d’organització, d’acord amb allò
establert al pacte sisè.
Tercer.- Notificar la present resolució a l’interessat.
Quart- Facultar a l’alcaldia presidència per a la realització de tants actes i
gestions com calguin per a l’execució els acords anteriors.
ANNEX :
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE FIGUERES I
L’ORQUESTRA DE CADAQUÉS PER A LA SISENA EDICIÓ DE LA SETMANA
DE LES JOVES ORQUESTRES A FIGUERES.
Figueres,

de juliol de 2018

REUNITS
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D’una part, l’Il·lustríssima senyora Marta Felip Torres, amb DNI XXXXXXXX,
alcaldessa de l’Ajuntament de Figueres, amb domicili a la Plaça de l’Ajuntament
número 12, 17600 Figueres i NIF P-1707200J.
I d'altra part, el senyor Llorenç Caballero i Pàmies, amb NIF XXXXXXXX, en
representació de l’Orquestra de Cadaqués, NIF B64094139, amb seu social a
la plaça dels Enamorats, 35, de Barcelona (CP 08013)
ACTUEN
La primera, en nom i representació de l’Ajuntament de Figueres, en virtut de les
facultats atribuïdes per l’article 53.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
per delegació.
I, el segon, en nom i representació de l’entitat Orquestra de Cadaqués, que és
l’entitat organitzadora de la Setmana de les Joves Orquestres de les
comarques gironines a Figueres.
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per a
aquest acte i
MANIFESTEN
I. Que l’Ajuntament de Figueres en el marc de les competències en matèria
de cultura i educació dona suport a les activitats culturals i formatives que
s’organitzen a la ciutat de Figueres en matèria cultural i educativa.
II. Que l’entitat Orquestra de Cadaqués organitza a la ciutat de Figueres la
setmana de les Joves Orquestres des de l’any 2013. En el marc de la qual
destaca el treball pedagògic i musical de la Jove Orquestra de les
Comarques Gironines.
III. Que la Jove Orquestra de les comarques gironines assajarà i presentarà
formacions musicals diferents a la ciutat de Figueres del 16 al 21 de juliol de
2018. Els treballs pedagògics es centraran a la Sala La Cate al llarg de la
jornada i es realitzaran diferents concerts oberts al públic a càrrec de les
diferents formacions de joves músics components de la Jove Orquestra de
les Comarques Gironines i un concert final d’aquest formació completa.
IV. Que l’entitat Orquestra de Cadaqués ha sol·licitat una subvenció a
l’Ajuntament de Figueres per tal de finançar la sisena edició de la setmana
de les Joves Orquestres a la ciutat de Figueres, presentant la documentació
mitjançant registre d’entrada número 16520 del dia 4 de juliol de 2018.
V. Que la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions disposa
en el seu article 22.2.a que es podran concedir de forma directa, amb
caràcter excepcional, aquelles subvencions que estiguin previstes en els
Pressupostos Generals de les Entitats locals.
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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
l’Orquestra de Cambra de Cadaqués per a l’organització la Setmana de les
Joves Orquestres a la ciutat de Figueres, ambdues parts acorden subscriure
el present conveni que es regeix pels següents
PACTES
Primer. Objecte
L’objecte d’aquest conveni és establir el marc de col·laboració entre
l’Ajuntament de Figueres i l’entitat Orquestra de Cadaqués per finançar i
coordinar la celebració de la Setmana de les Joves Orquestres del 16 al 21 de
juliol a Figueres.
La Setmana de les Joves Orquestres de Figueres inclou per una part el treball
pedagògic de la Jove Orquestra de les Comarques Gironines amb els
professors solistes de l’Orquestra de Cadaqués i el director Diego Martín, que
clourà la setmana amb la interpretació del concert
per a flauta i orquestra en sol major, KV 313 de W. A. Mozart i la Simfonia
número 1 de J. Brahms amb Jaume Castells com flauta solista a la Sala la
Cate, un concert de l’Ensemble de Cadaqués el 17 de juliol i altres activitats
relacionades amb la música, que s’inclouen al programa cultural d’estiu de la
ciutat de Figueres.
Segon. Compromisos de l’Orquestra de Cadaqués
Programar, organitzar i gestionar tan artísticament com funcionalment la sisena
setmana de les Joves Orquestres a Figueres. Efectuar la gestió econòmica del
Festival i aconseguir altres vies de finançament i esponsorització.
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.
Tercer. Compromisos de l’Ajuntament de Figueres
Col·laborar amb la cessió dels espais necessaris de la sala La Cate i l’auditori
Caputxins per a la preparació i la realització de la setmana.
Col·laborar amb la difusió de les activitats musicals de la Setmana mitjançant
els recursos municipals: incloure’l al programa d’estiu, web, difusió als mitjans
de comunicació.
Subvencionar a l’Orquestra de Cadaqués com a entitat organitzadora de la
Setmana de les Joves Orquestres de Figueres amb una aportació de 5.000
euros amb càrrec a la partida pressupostària 2018.201.33400.48046,
anomenada Orquestra de Cadaqués, d’acord amb el pressupost de despeses
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presentat per l’entitat, de 31.000 euros, la subvenció atorgada representa el 16
% del cost total de programació de l’activitat.
Quart. Quantia de la subvenció i forma de pagament dels 5.000,00€
L’Ajuntament de Figueres participarà amb una aportació econòmica que es
concreta en la quantitat de 5.000,00 € per a la sisena edició de la Setmana de
les Joves Orquestres de Figueres. El pagament de la subvenció es farà quan
l’entitat Orquestra de Cadaqués presenti la documentació justificativa amb la
memòria de l’activitat i la relació i les còpies de les factures de les despeses
d’organització.
Cinquè. Conceptes de les despeses subvencionables
Es consideren despeses subvencionables aquelles que de manera indubtable
responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada, que resultin
estrictament necessàries i que es realitzin en el termini que estableix el present
conveni.
Sisè. Forma i termini de justificació
La documentació a presentar és la següent:
a. Memòria justificativa de l’activitat, signada pel representant legal de
l’Orquestra de Cadaqués, que acrediti que s’ha dut a terme l’activitat
prevista. En aquest informe s’hi ha d’incorporar la relació d’activitats
desenvolupades, els resultats obtinguts i l’impacte assolit.
b. Compte justificatiu, signat pel representant legal de l’Orquestra de
Cadaqués, que constarà de la següent documentació:
- Relació classificada de les despeses efectuades, amb identificació del
proveïdor, número de document, import, concepte i data d’emissió de la
factura.
- Factures originals, fotocòpies compulsades o documents de valor probatori
equivalent que constin en la relació a la qual es fa referència al paràgraf
anterior.
- Detall del finançament final de les despeses del concepte subvencionat,
amb indicació de la procedència dels ingressos i subvencions.
Les despeses de personal propi s’acreditaran mitjançant un certificat signat i
segellat pel representant legal de l’entitat, on figuri la relació del personal, el
període, les funcions i el percentatge de dedicació al projecte subvencionat de
cadascun d’ells; aquesta relació haurà d’anar acompanyada dels corresponents
justificants originals que avalin el contingut del certificat. Resten exclosos els
salaris i les retribucions professionals que no resultin substancials i/o
directament relacionades amb el desenvolupament del projecte subvencionat.
L’entitat beneficiària ha de presentar el compte justificatiu juntament amb la
memòria d’activitats i l’informe final de l’actuació a l’Ajuntament de Figueres
abans del dia 30 de desembre de 2018.
Setè. Comprovació de les justificacions
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El centre gestor haurà de comprovar que la documentació justificativa es
presenti en els terminis fixats, l’haurà de verificar formalment i, si escau, haurà
de requerir al beneficiari que dins del termini de 15 dies esmeni els defectes,
completi la documentació o ampliï la informació.
Vuitè. Vigència i pròrroga del conveni
El present conveni tindrà vigència des del moment de la seva signatura fins el
30 de novembre de 2018.
Novè. Divergències
Per a qualsevol divergència que pugui sorgir en ordre a la interpretació,
modificació, aplicació i execució del present conveni s’intentarà resoldre de
mutu acord de les parts.
Desè. Incompliment i resolució
L’incompliment d’alguna de les clàusules d’aquest conveni en serà causa de
rescissió o denúncia de part.
Onzè. Naturalesa del conveni
Aquest conveni té naturalesa administrativa i es regirà per allò establert a la Llei
38/2007, de 17 de novembre, general de subvencions, el reglament que la
desenvolupa aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol. La jurisdicció
contenciosa administrativa és la competent per resoldre les qüestions litigioses
que puguin suscitar-se entre les parts en el transcurs d’aquest conveni i que no
hagin pogut resoldre’s a través de la Comissió Tècnica de Seguiment tal com
es preveu al pacte novè.
I en prova de conformitat, les parts interessades signen aquest conveni per
duplicat, en el lloc i en la data esmentats en l’encapçalament.
Per l’Ajuntament de Figueres
L’alcaldessa presidenta
Marta Felip i Torras

Per l’Orquestra de Cadaqués
El representant
Llorenç Caballero i Pàmies”

----6. Obres municipals. S'aprova la classificació de les proposicions
presentades en la licitació del "Projecte de reurbanització de la Plaça de
l'Escorxador. Projecte d'adequació de l'accessibilitat i millora de la
pavimentació". Després de llegir-la i debatre-la s’ACORDA, per unanimitat dels
membres presents amb dret a vot, d’aprovar la proposta següent:
" Vist que per acord de la Junta de Govern Local de data 4 de juny de 2018 es
va aprovar el plec de clàusules administratives particulars que regeixen
l’execució de les obres que es descriuen en el <Projecte de reurbanització de la
Plaça de l’Escorxador. Projecte d’adequació de l’accessibilitat i millora de la
pavimentació. > i es va convocar el procediment de contractació per la licitació
de les obres.
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Vista l’acta de la Mesa de contractació de data 5 de juliol d’enguany en què es
va procedir a l’obertura del sobre únic amb el resultat següent:
EMPRESA
LICITADORA
Excavaciones
Ampurdan
2000, SL
Aglomerats
Girona, SA
Excavaciones
y
Pinturas,
SAU

PUNTS
PREU

PER PUNTS
GARANTIA
ADDICIONAL
95
7
(217.975,00 €) (2 anys)

PUNTS
TERMINI
EXECUCIÓ
3
(15 setmanes)

TOTAL

83,60
( 248.642,40 €)
80,75
( 255.500,00 €)

3
(15 setmanes)
3
(15 setmanes)

93.6

7
(2 anys)
7
(2 anys)

105

90,75

Vist el que disposa el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic
9/2017 de 8 de novembre, aquesta Alcaldia Presidència pot resoldre:
1er- Aprovar la classificació de les proposicions presentades per l’ordre
següent:
1.- Excavaciones Ampurdan 2000, SL
2.- Aglomerats Girona, SA
3.- Excavaciones y Pinturas, SAU
2on.- Requerir el licitador millor classificat Excavaciones Ampurdan 2000, SL,
a fi que en el termini de set (7) dies hàbils comptats a partir de l’endemà de
l’enviament de la notificació d’aquest acord presenti la documentació següent,
per via electrònica a la seu electrónica de l’Ajuntament de Figueres, omplint
una sol·licitut general en la que caldrà esmentar les dades del licitador, la
licitació a la que es refereix i en la que se sol·licitarà que es tingui per
presentada la documentació que s’adjunta al tràmit i que és la següent:
a) Resguard de la garantia definitiva per import de 10.898,75 € o
instància sol·licitant la seva constitució mitjançant retenció en el preu. La
garantia definitiva es presentarà a l’Oficina Municipal d’Atenció Ciutadana
(OMAC) Av. Salvador Dalí, 107, Planta Baixa.
b) Pòlissa i rebut en vigor de l’assegurança de responsabilitat civil per
import igual o superior a 600.000 euros, que cobreixi almenys següents riscos
professionals, danys a tercers derivats de l’execució de l’obra, amb un sublímit
per víctima, que en cap cas, inclòs accident de treball, no podrà ser inferior a
150.000 €, un termini mínim de vigència durant el curs de l’obra, inclòs el
termini de garantia, i se’n haurà d’acreditar novament el seru pagament en cas
que l’anterior rebut venci en el curs de l’obra.
c) En cas que l’empresa tingui més de 50 treballadors, documentació
acreditativa de compliment de la normativa en matèria d’ocupació de personal
amb discapacitat, consisten en:
- certificat del nombre global de treballadors, signat per representant i
còpia del document de cotització a la seguretat social del darrer mes.
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-ídem del nombre de treballadors amb discapacitat i còpia dels
contractes.
-declaració de l’òrgan competent atorgant la discapacitat.
- o, si ha optat, certificat del compliment de les mesures alternatives
legalment previste, amb còpia de la declaració d’excepcionalitat i una
declaració del licitador amb les mesures a tal efectes aplicades.
Tota la documentació es presentarà en còpia legitimada o compulsada junt
amb un escrit en el que caldrà esmentar les dades del licitador, la licitació a que
es refereix i es sol.licitarà que es tingui per presnetada. Dit escrit es presentarà
a l’Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà(OMAC), Ronda Salvador Dalí, 107, de
Figueres, o en les demés formes admeses per la normativa de règim jurídic de
les administracions públiques.
3er.- Notificar l’anterior acord als licitadors presentats."
----7. Personal. Es rectifica un error aritmètic en la proposta d'aprovació de les
bases reguladores del procés selectiu d'una plaça d'enginyer superior. Després
de llegir-la i debatre-la s’ACORDA, per unanimitat dels membres presents amb
dret a vot, d’aprovar la proposta següent:
" Assumpte
Proposta relativa a la rectificació d'errades de les bases reguladores de la
convocatòria de proves per a la selecció mitjançant el sistema de concurs
oposició lliure d’una plaça d’enginyer/a superior vacant a la plantilla de
l’Ajuntament de Figueres, en règim de funcionari interí.
Relació dels fets
1. La Junta de Govern Local, en la seva sessió de data 9 de juliol de 2018, va
aprovar les bases reguladores del procés de de la convocatòria de proves per a
la selecció mitjançant el sistema de concurs oposició lliure d’una plaça
d’enginyer/a superior vacant a la plantilla de l’Ajuntament de Figueres, en
règim de funcionari interí.
2.- Consultat l'expedient de les bases, s’hi ha detectat el següent error de
transcripció:
 A la relació de fets de la Proposta, on diu: "Complement específic:
1.166,63 euros"
Ha de dir: "Complement específic: 999,97"


Així mateix, al quadre que determina la consignació pressupostària i les
aplicacions pressupostàries a les que seran imputades, a la columna de
previsió de costos, fila del complement específic, on diu: "4.083,21 €"
Ha de dir: "3.499,89 €"
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D’acord amb l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, les administracions
públiques podran rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels
interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.
Per tot això, el regidor delegat de Recursos Humans proposa que la Junta de
Govern Local, per delegació de l’Alcaldia Presidència, adopti l’ acord següent:
Únic.- Rectificar la proposta de les bases reguladores del procés de de la
convocatòria de proves per a la selecció mitjançant el sistema de concurs
oposició lliure d’una plaça d’enginyer/a tècnic vacant a la plantilla de
l’Ajuntament de Figueres, en règim de funcionari interí,aprovades per la Junta
de Govern Local en la seva sessió de data 9 de juliol de 2018, en el sentit
següent:


A la relació de fets de la Proposta, on diu: "Complement específic:
1.166,63 euros"
Ha de dir: "Complement específic: 999,97"



Als quadres que determinen la consignació pressupostària i les
aplicacions pressupostàries a les que seran imputades, ubicats a la
relació de fets i al Tercer punt de l'acord proposat, a la columna de
previsió de costos, fila del complement específic, on diu: "4.083,21 €"
Ha de dir: "3.499,89 €"."
----8. Personal. Es rectifica un error aritmètic en la proposta d'aprovació de les
bases reguladores del procés selectiu d'una plaça d'enginyer tècnic. Després
de llegir-la i debatre-la s’ACORDA, per unanimitat dels membres presents amb
dret a vot, d’aprovar la proposta següent:
" Assumpte
Proposta relativa a la rectificació d'errades de les bases reguladores de la
convocatòria de proves per a la selecció mitjançant el sistema de concurs
oposició lliure d’una plaça d’enginyer/a tècnic vacant a la plantilla de
l’Ajuntament de Figueres, en règim de funcionari interí.
Relació dels fets
1. La Junta de Govern Local, en la seva sessió de data 9 de juliol de 2018, va
aprovar les bases reguladores del procés de de la convocatòria de proves per a
la selecció mitjançant el sistema de concurs oposició lliure d’una plaça
d’enginyer/a tècnic vacant a la plantilla de l’Ajuntament de Figueres, en règim
de funcionari interí.
2.- Consultat l'expedient de les bases, s’hi ha detectat el següent error de
transcripció:
 A la relació de fets de la Proposta, on diu: "Complement específic:
857,24 euros"
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Ha de dir: "Complement específic: 734,78."


Així mateix, al quadre que determina la consignació pressupostària i les
aplicacions pressupostàries a les que seran imputades, a la columna de
previsió de costos, fila del complement específic, on diu: "3.000,33 €"
Ha de dir: "2.571,72 €"

 Al Primer punt de l'acord proposat, s'ha de suprimir el següent incís:
"sens perjudici de que l'òrgan municipal competent aprovi la modificació
de la fitxa de funcions de la plaça d'acord amb aquelles recollides en les
presents bases."
D’acord amb l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, les administracions
públiques podran rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels
interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.
Per tot això, el regidor delegat de Recursos Humans proposa que la Junta de
Govern Local, per delegació de l’Alcaldia Presidència, adopti l’ acord següent:
Únic. Rectificar la proposta de les bases reguladores del procés de de la
convocatòria de proves per a la selecció mitjançant el sistema de concurs
oposició lliure d’una plaça d’enginyer/a tècnic vacant a la plantilla de
l’Ajuntament de Figueres, en règim de funcionari interí,aprovades per la Junta
de Govern Local en la seva sessió de data 9 de juliol de 2018, en el sentit
següent:


A la relació de fets de la Proposta, on diu: "Complement específic:
857,24 euros"
Ha de dir: "Complement específic: 734,78."



Així mateix, als quadres que determinen la consignació pressupostària i
les aplicacions pressupostàries a les que seran imputades, ubicats a la
relació de fets i al Tercer punt de l'acord proposat, a la columna de
previsió de costos, fila del complement específic, on diu: "3.000,33 €"
Ha de dir: "2.571,72 €"

 Al primer acord proposat, s'ha de suprimir el següent incís:
"sens perjudici de que l'òrgan municipal competent aprovi la modificació
de la fitxa de funcions de la plaça d'acord amb aquelles recollides en les
presents bases."
----9. Aportacions i subvencions. S'aprova un conveni amb l'entitat Vincle,
Associació per a la recerca i l'acció social, regulador de la concessió d’una
subvenció directa per a portar a terme el projecte “Programa d'intervenció
socioeducativa al barri de Sant Joan 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:
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"L’entitat Vincle- Associació per a la recerca i l’acció social, NIF G63375786,
mitjançant escrit amb registre general d’entrada número E2018013130 de 29
de maig de 2018 va sol·licitar una subvenció per a portar a terme el projecte
“Programa d’intervenció socioeducativa al barri de Sant Joan de Figueres”
durant el 2018.
La subvenció nominativa a l’Associació Vincle 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 regulador de la concessió d’una subvenció
directa de 20.000 euros a Vincle- Associació per a la recerca i l’acció social pel
desenvolupament del projecte presentat. D’acord amb el el pressupost
presentat (30.750,50 euros) la subvenció que s’atorga correspon al 65% de
l’activitat subvencionada.
La despesa es realitzarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2018 205
23100 48002 Subvenció Associació Vincle.
El conveni regulador de la subvenció atorgada no preveu que el beneficiari hagi
de presentar garanties
En l’expedient consta informe tècnic favorable a la concessió de la subvenció
proposada. També consta la documentació conforme l'entitat està al corrent de
les obligacions tributàries i de la Seguretat Social i que aquesta no està
sotmesa a les prohibicions per obtenir subvencions d'acord amb allò establert
a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Pel que fa al pagament de la bestreta, la clàusula quarta del conveni estableix
el pagament mitjançant una bestreta del 50% al moment de signar el conveni,
atès que l’entitat ho necessita com a fons per contractar personal o serveis per
tal de poder dur a terme l’activitat.
El conveni també preveu la cessió gratuïta d’un espai del local municipal on s’hi
ubiquen les oficines del Pla de Desenvolupament Comunitari, situat al carrer
Doctor Ferran 7 de Figueres, com a punt d’atenció a infants i famílies que
participin en el projecte.
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.
La cessió de l’ús d’un espai de les oficines del Pla de Desenvolupament
Comunitari es fa de forma no exclusiva i conservant, l’Ajuntament, de la
potestat de disposar i determinar les prioritats d’ús dels espais cedits.
D’aquesta manera, l’ús que fa l’Associació dels espais cedits s’enquadra dins
de l’ús comú general, que no requereix ni concessió ni llicència, d’acord amb
l’article 56 del Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret
336/1988, de 17 d’octubre.
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D’acord amb d’acord amb el Decret de l’Alcaldia Presidència de 30 de juny de
2015 la Junta de Govern Local té atribuïda, per delegació de l’Alcaldia
Presidència l’aprovació de convenis reguladors de la concessió de
subvencions, atorgament de tot tipus de subvencions, aportacions i ajuts de
contingut econòmic o d’altra naturalesa a favor d’entitats públiques o privades i
de particulars que realitzin activitats que complementin o supleixin les
competències locals i que afectin a més d’una àrea municipal.
És per tot això que el regidor delegat del barri de Sant Joan proposa a la Junta
de Govern Local que, per delegació de l'Alcaldia Presidència, s'adoptin els
acords següents:
Primer.- Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Figueres i l'entitat Vincle,
Associació per a la recerca i l'acció social, NIF G63375786, regulador de la
concessió d’una subvenció directa per a portar a terme el projecte “Programa
d'intervenció socioeducativa al barri de Sant Joan de Figueres" durant el 2018,
segons el text que es transcriu literalment com l’annex dels presents acords.
Segon.- Autoritzar i dispoar la quantitat de vint mil Euros (20.000,00 €) a favor
de l'entitat Vincle, Associació per a la recerca i l'acció social, NIF G63375786,
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2018 205 23100 48002 Subvenció
Associació Vincle.
Pel que fa a la forma de pagament s’estableix una bestreta d’un 50% de la
quantitat atorgada (10.000,00 €) en el moment de la signatura del conveni
regulador de la subvenció i el 50% restant (10.000,00 €) una vegada s’hagi
presentat el compte justificatiu, abans del 31 de gener de 2019.
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
l’ASSOCIACIÓ PER A LA RECERCA I L’ACCIÓ SOCIAL VINCLE PER AL
PROGRAMA D’INTERVENCIÓ SOCIAL EN LA PERSPECTIVA DEL
REALLOTJAMENT AL BARRI DE SANT JOAN A FIGUERES PER A L’ANY
2018
Figueres,

de

de 2018

REUNITS
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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, i NIF P 1707200J.
D’una altra part, en Francesc Xavier Rodríguez Burch amb DNI número
XXXXXXXX, en representació de l’Associació per a la recerca i l’acció social
VINCLE, amb CIF G-63375786, amb seu al carrer Marina 164, pral.1a, de
Barcelona.
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.
El segon, com a representant de l’Associació per a la recerca i l’acció social
VINCLE, en virtut de les facultats de representació legal que li confereixen els
seus Estatuts.
MANIFESTEN
1. El barri de Sant Joan és un territori vulnerable on es concentren múltiples
problemàtiques socials, caracteritzat per una degradació física, relacional i
de convivència important, i per la presència d’activitats il·lícites i de
delinqüència. Gairebé el 80% dels beneficiaris de Renta Garantida de
Ciutadania d’ètnia gitana, residents al barri de Sant Joan, pateixen una
situació crònica de pobresa econòmica, amb el deteriorament progressiu
d’altres factors relacionats amb aquesta.
2. Que l’Ajuntament de Figueres, en el marc de les competències en matèria
de prevenció de l’exclusió social, valora molt positivament la iniciativa de la
l’Associació per a la recerca i l’acció social VINCLE i estima oportú establir
els mecanismes de col·laboració per a què el projecte pugui portar-se a
terme.
3. 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.
4. 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.
5. Que les dues parts es reconeixen capacitat legal necessària per signar el
present conveni de col·laboració, i a tal efecte acorden els següents
PACTES
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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 l’Associació per a la
recerca i acció social VINCLE, per al desenvolupament del programa:
“Intervenció socioeducativa al barri de Sant Joan”. Accions per treballar el pas
de primària a secundària, atenent els factors d’exclusió que tenen a veure amb
diferents problemàtiques, així com també, l’apoderament de la dona, la millora
de la convivència i la lluita contra la pobresa energètica.
Segon. Projecte tècnic i els seus destinataris/es
El projecte s’adreça a persones d’ètnia gitana residents al barri de Sant Joan i a
l’entorn més proper, de la ciutat de Figueres. S’actua mitjançant la figura d’un
tècnic social, a nivell individual, grupal i comunitari.
Els objectius de les actuacions són:
- Afavorir la inclusió social de les famílies derivades de Serveis Socials a través
d’un suport educatiu i d’acompanyament en el propi medi.
- Crear espais de treball grupal per a la millora de les habilitats socials i
educatives.
- Intensificar el procés de superació dels dèficits educatius, culturals i
relacionals.
-Contribuir a la consolidació de l’organització veïnal.
- Contribuir a la lluita contra la pobresa energètica que afecta famílies del barii
de Sant Joan.
Actuacions a desenvolupar:
- Diagnòstic i treball amb les famílies orientat a la inclusió sociali educativa, en
especial amb les famílies amb absentisme escolar, acompanyament al pas de
primària a secundària, en coordinació amb serveis socials.
- Acompanyament de la relació mares, pares i centres educatius.
- Suport i acompanyament a l’organització de dones gitanes en els aspectes
d’organització interna, comunicació i planificació participativa d’activitats.
- Creació d’un grup de treball amb dones referents positives del barri, per
treballar diferents aspectes, per mitjà d’activitats lúdiques.
- Participació i col·laboració en diferents projectes d’intervenció, dintre el pla
municipal, per milorar les condicions de benestar de la comunitat gitana al barri.
- Participació i coordinació en projectes municipals de l’Ajuntament de Figueres,
per donar suport a les famílies que es troben en situació de pobresa energètica.
L’Ajuntament, podrà proposar beneficiaris per al projecte, fent-ne la derivació
corresponent, alhora que podrà fer encàrrecs puntuals relacionats amb el
projecte.
Tercer. Compromisos de l’Associació per a la recerca i l’acció social VINCLE
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1. L’Associació per a la recerca i l’acció social VINCLE posa a disposició
del projecte els serveis de professionals per a realitzar les tasques
encomanades al projecte.
2. L’Associació per a la recerca i l’acció social VINCLE disposarà d’un
espai de treball a les instal·lacions de la seva seu territorial a Girona, per
realitzar les tasques de gestió corresponents.
Quart. Compromisos de l’Ajuntament de Figueres
1. Consensuar amb l’Associació per a la recerca i l’acció social VINCLE, el
protocol tècnic o document de sol·licitud de servei, per derivació dels
usuaris i d’encàrrec puntuals al servei objecte de subvenció.
2. Cedir l’ús d’un espai, a l’Associació per a la recerca i l’acció social
VINCLE ubicat al local del Pla de Desenvolupament Comunitari del
carrer Dr. Ferran 7 per tal que l’entitat pugui realitzar l’atenció directe a
les famílies derivades per l’Ajuntament i les reunions amb grups de
dones del barri de Sant Joan. Per aquest motiu i no disposant de servei
de consergeria en aquest local municipal, es farà una cessió de claus a
l’Associació per a la recerca i l’acció social VINCLE mentre duri el servei
subvencionat.
3. Atorgar una subvenció per la quantitat de 20.000€, corresponent al 65%
del pressupost del programa (30.750,50€) per tal de col·laborar a cobrir
el conjunt de les despeses d’intervenció social en la perspectiva del
reallotjament en concepte de contractació dels professionals,
desplaçaments, material, assegurances, entre altres.
El pagament de la subvenció es farà de la següent manera: un 50 % al moment
de signar el conveni, atès que l’entitat ho necessita com a fons per contractar
personal o serveis per tal de poder dur a terme l’activitat i el 50 % restant prèvia
presentació de la documentació justificativa de les despeses corresponents,
abans del 31 de gener de 2019 amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2018
205 23100 48002 per valor de 20.000€; aquest pagament és farà mitjançant
ingrés al compte corrent de l’Associació per a la recerca i l’acció social VINCLE
nº ES87 2100 0641 1102 0024 2322.
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. Forma i termini de justificació
La documentació a presentar és la següent i ha de fer referència a la totalitat de
la despesa del projecte, no només a la quantitat subvencionada :
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1. Memòria justificativa de l’activitat, 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.
2. Compte justificatiu, signat pel representant legal de l’Associació per a la
recerca i l’acció social VINCLE, 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’Associació per a la recerca i l’acció social
VINCLE, 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.
Sisè. Comprovació de les justificacions
El centre gestor haurà de comprovar que la documentació justificativa es
presenti en els terminis fixats, l’haurà de verificar formalment i, si escau, haurà
de requerir al beneficiari que dins del termini de 15 dies esmeni els defectes,
completi la documentació o ampliï la informació.
L’incompliment de l’objecte de la subvenció per causes directament imputables
al beneficiari, així com la resta de les causes previstes a l’article 37 de la Llei
General de Subvencions, podrà donar lloc a la revocació de la subvenció.
Setè. Responsabilitats
El present conveni no podrà considerar-se com a constitució de societat o
associació entre les parts, les quals assumeixen només les obligacions que
se'n deriven, limitant-se la responsabilitat de cadascuna de les parts al que
resulti del que s'estableix en les seves clàusules.
Els acords presos per cadascuna de les parts amb tercers seran absolutament
aliens a l'altra part.
Entre les parts no existeix cap relació de solidaritat, ni de subsidiarietat, de
manera que cadascuna respondrà de manera individual per la seva actuació.
Vuitè. Vigència i pròrroga del conveni
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El present conveni tindrà vigència des de l’1 de gener fins el 31 de desembre
de 2018.
Novè. Seguiment del conveni
Es crea una comissió tècnica paritària formada per 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 Tècnica
d’Intervenció Comunitària i el Cap del Servei de Benestar Social, i per part de
l’Associació per a la recerca i l’acció social VINCLE, Francesc Rodríguez
Burch, representant d’aquesta entitat. La comissió paritària es reunirà amb
caràcter ordinari una vegada durant el període de vigència del conveni amb
caràcter extraordinari cada cop que una de les parts així ho demani.
Desè. Resolució del conveni
Seran causes de resolució del conveni:
- Mutu acord de les parts, que es manifestarà per escrit.
- Denúncia d’una de les parts, amb un preavís en cap cas inferior a 2 mesos.
- L’incompliment manifest de les seves clàusules.
- La impossibilitat manifesta, legal o material, de dur a terme el compliment de
les seves previsions.
- Les generals establertes en la legislació vigent.
Onzè. 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, al Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament del patrimoni dels ens locals 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,

Per l’Associació per a la recerca i l’acció
social VINCLE
El representant,
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Marta Felip Torres

Francesc Xavier Rodríguez Burch"."

----10. Aportacions i subvencions. S'aprova un conveni de col.laboració amb la
Fundació Pere Closa per al desenvolupament d’un servei de promoció escolar
amb comunitat gitana. Després de llegir-la i debatre-la s’ACORDA, per
unanimitat dels membres presents amb dret a vot, d’aprovar la proposta
següent:
"La Fundació Pere Closa mitjançant escrit amb registre general d’entrada
número E2018009818 de 24 d’abril de 2018 va sol·licitar una subvenció per a
portar a terme un projecte de promoció escolar amb la comunitat gitana a
Figueres durant el 2018.
La subvenció nominativa a la Fundació Pere Closa 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 regulador de la concessió d’una subvenció
directa de 17.000 euros a Fundació Pere Closa pel desenvolupament del
projecte presentat. D’acord amb el el pressupost presentat (29.500,00 euros) la
subvenció que s’atorga correspon al 57,6% de l’activitat subvencionada.
La despesa es realitzarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2018 205
23100 48024 Subvenció Fundació Pere Closa.
El conveni regulador de la subvenció atorgada no preveu que el beneficiari hagi
de presentar garanties.
En l’expedient consta informe tècnic favorable a la concessió de la subvenció
proposada. També consta la documentació conforme l'entitat està al corrent de
les obligacions tributàries i de la Seguretat Social i que aquesta no està
sotmesa a les prohibicions per obtenir subvencions d'acord amb allò establert
a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Pel que fa al pagament de la bestreta, la clàusula quarta del conveni estableix
el pagament mitjançant una bestreta del 50% al moment de signar el conveni,
atès que l’entitat ho necessita com a fons per contractar personal o serveis per
tal de poder dur a terme l’activitat.
El conveni també preveu la cessió gratuïta d’un espai del local municipal on s’hi
ubiquen les oficines del Pla de Desenvolupament Comunitari, situat al carrer
Doctor Ferran 7 de Figueres, com a punt d’atenció a infants i famílies que
participin en el projecte.
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.
La cessió de l’ús d’un espai de les oficines del Pla de Desenvolupament
Comunitari es fa de forma no exclusiva i conservant, l’Ajuntament, de la
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potestat de disposar i determinar les prioritats d’ús dels espais cedits.
D’aquesta manera, l’ús que fa la Fundació dels espais cedits s’enquadra dins
de l’ús comú general, que no requereix ni concessió ni llicència, d’acord amb
l’article 56 del Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret
336/1988, de 17 d’octubre.
D’acord amb d’acord amb el Decret de l’Alcaldia Presidència de 30 de juny de
2015 la Junta de Govern Local té atribuïda, per delegació de l’Alcaldia
Presidència l’aprovació de convenis reguladors de la concessió de
subvencions, atorgament de tot tipus de subvencions, aportacions i ajuts de
contingut econòmic o d’altra naturalesa a favor d’entitats públiques o privades i
de particulars que realitzin activitats que complementin o supleixin les
competències locals i que afectin a més d’una àrea municipal.
És per tot això que el regidor delegat del barri de Sant Joan proposa a la Junta
de Govern Local que, per delegació de l'Alcaldia Presidència, s'adoptin els
acords següents:
Primer.- Aprovar el conveni de col.laboració entre l’Ajuntament de Figueres i la
Fundació Pere Closa per al desenvolupament d’un servei de promoció escolar
amb comunitat gitana a Figueres per a l’any, segons el text que es transcriu
literalment com l’annex dels presents acords.
Segon.- Autoritzar i dispoar la quantitat de disset mil Euros (17.000,00 €) a
favor de la Fundació Pere Closa, NIF G61645115, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 2018 205 23100 48024 Subvenció Fundació Pere Closa.
Pel que fa a la forma de pagament s’estableix una bestreta d’un 50% de la
quantitat atorgada (8.500,00 €) en el moment de la signatura del conveni
regulador de la subvenció i el 50% restant (8.500,00 €) una vegada s’hagi
presentat el compte justificatiu, abans del 31 de gener de 2019. Aquest
pagament és farà mitjançant ingrés al compte corrent de Fundació Pere Closa
nº ES0421000005960201220305.
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
FUNDACIÓ PERE CLOSA PER AL DESENVOLUPAMENT D’ UN SERVEI DE
PROMOCIÓ ESCOLAR AMB COMUNITAT GITANA A FIGUERES PER A
L’ANY 2018
Figueres,

de

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, i NIF P 1707200J.
D’una altra part, la senyora Mercedes Porras Soto, amb DNI número XXXXXXXX,
en representació de la Fundació Pere Closa, amb NIF G-61645115, amb seu al
carrer Francesc Macià 36, entresol 1a, de Badalona, actuant en nom i
representació de dita entitat.
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 Fundació Pere Closa, en virtut de les
facultats de representació legal que li confereixen els seus Estatuts.
MANIFESTEN
6. Que la població d’ètnia gitana sovint es troba amb moltes dificultats per
mantenir l’escolaritat i graduar-se en ESO, per diversos motius provinents
de la tradició de la mateixa comunitat, de factors socioeconòmics i de les
baixes expectatives, del sistema d’ensenyament obligatori, sobre el futur
d’aquests infants.
7. Que la Fundació Pere Closa proposa desenvolupar el projecte “Promoció
escolar a Figueres” que promou la realització d’accions per treballar la
promoció educativa i social de la comunitat gitana, amb l’objectiu de pal·liar
l’absentisme i aconseguir l’èxit escolar.
8. Que l’Ajuntament de Figueres, en el marc de les competències en matèria
de prevenció de l’exclusió social, valora molt positivament la iniciativa de la
Fundació Pere Closa i estima oportú establir els mecanismes de
col·laboració per a què el projecte pugui portar-se a terme.
9. 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.
10. 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.
11. 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 la Fundació Pere Closa,
per al desenvolupament del projecte: “Promoció escolar a Figueres”. Accions
per treballar la promoció educativa i social de la comunitat gitana, amb l’objectiu
de pal·liar l’absentisme i aconseguir l’èxit escolar.
Segon. Projecte tècnic i els seus destinataris/es
El projecte s’adreça a persones d’ètnia gitana residents a la ciutat de Figueres,
especialment famílies amb infants en edat d’escolarització obligatòria. S’actua
mitjançant la figura del/de la promotor/a escolar, en tres àmbits: les mateixes
famílies, els centres educatius (alumnat i professorat) i l’entorn educatiu.
Les funcions del/de la professional són:
- Establiment de contactes amb les famílies del barri que tenen fills i filles
no escolaritzats.
- Col·laboració amb centres educatius del barri amb l’objectiu d’assolir una
escolarització òptima de l’alumnat gitano.
- Millora de l’apropament, la comunicació i la participació entre les famílies
i els centres escolars i la participació de les famílies en aquests centres.
- Establiment de la connexió amb les xarxes d’entitats i serveis del barri.
- Seguiment de l’absentisme escolar de l’alumnat gitano dels centres en
què actua.
- Coordinació amb d’altres agents que col·laboren en l’escolarització i
promoció de l’alumnat gitano.
- Participació en les comissions relacionades amb l’absentisme i l’èxit
educatiu de l’alumnat gitano.
L’Ajuntament, podrà proposar beneficiaris per al projecte, fent-ne la derivació
corresponent, alhora que podrà fer encàrrecs puntuals relacionats amb el
projecte.
Tercer. Compromisos de Fundació Pere Closa
1. La Fundació Pere Closa posa a disposició del projecte els serveis de
professionals per a realitzar les tasques encomanades al projecte.
2. La Fundació Pere Closa disposarà d’un espai de treball a les
instal·lacions de Serveis Educatius del Departament d’Ensenyament de
la Generalitat a Figueres, per realitzar les tasques de gestió
corresponents.
Quart. Compromisos de l’Ajuntament de Figueres
4. Consensuar amb la Fundació Pere Closa, el protocol tècnic o document
de sol·licitud de servei, per derivació dels usuaris i d’encàrrec puntuals al
servei objecte de subvenció.
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5. Cedir l’ús d’un espai a la Fundació Pere Closa ubicat al local del Pla de
Desenvolupament Comunitari del carrer Dr. Ferran 7, exclusivament per
tal de realitzar l’atenció directe a infants i famílies derivades per
l’Ajuntament. Per aquest motiu i no disposant de servei de consergeria
en aquest local municipal, es farà una cessió de claus a la Fundació
Pere Closa mentre duri el servei subvencionat.
6. Atorgar una subvenció per la quantitat de 17.000€ per tal de col·laborar
a cobrir el conjunt de les despeses del projecte de promoció escolar, que
és de 29.500€, segons pressupost adjunt al conveni, en concepte de
contractació dels professionals, desplaçaments, material, assegurances,
entre altres.
El pagament de la subvenció es farà de la següent manera: un 50 % al moment
de signar el conveni, atès que l’entitat ho necessita com a fons per contractar
personal o serveis per tal de poder dur a terme l’activitat i el 50 % restant prèvia
presentació de la documentació justificativa de les despeses corresponents,
abans del 31 de gener de 2019 amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2018
205 23100 48024 Subvenció Fundació Pere Closa per valor de 17.000€; aquest
pagament és farà mitjançant ingrés al compte corrent de Fundació Pere Closa
nº ES0421000005960201220305.
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. Forma i termini de justificació
La documentació a presentar és la següent i ha de fer referència a la totalitat de
la despesa del projecte, no només a la quantitat subvencionada :
3. Memòria justificativa de l’activitat, 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.
4. Compte justificatiu, signat pel representant legal de la Fundació Pere
Closa, 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.
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Les despeses de personal propi s’acreditaran mitjançant un certificat signat i
segellat pel representant legal de la Fundació Pere Closa, 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.
Sisè. Comprovació de les justificacions
El centre gestor haurà de comprovar que la documentació justificativa es
presenti en els terminis fixats, l’haurà de verificar formalment i, si escau, haurà
de requerir al beneficiari que dins del termini de 15 dies esmeni els defectes,
completi la documentació o ampliï la informació.
L’incompliment de l’objecte de la subvenció per causes directament imputables
al beneficiari, així com la resta de les causes previstes a l’article 37 de la Llei
General de Subvencions, podrà donar lloc a la revocació de la subvenció.
Setè. Responsabilitats
El present conveni no podrà considerar-se com a constitució de societat o
associació entre les parts, les quals assumeixen només les obligacions que
se'n deriven, limitant-se la responsabilitat de cadascuna de les parts al que
resulti del que s'estableix en les seves clàusules.
Els acords presos per cadascuna de les parts amb tercers seran absolutament
aliens a l'altra part.
Entre les parts no existeix cap relació de solidaritat, ni de subsidiarietat, de
manera que cadascuna respondrà de manera individual per la seva actuació.
Vuitè. Vigència i pròrroga del conveni
El present conveni tindrà vigència de l’1 de gener fins el 31 de desembre de
2018.
Novè. Seguiment del conveni
Es crea una comissió tècnica paritària formada per 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 Tècnica
d’Intervenció Comunitària i el Cap del Servei de Benestar Social, i per part de
Fundació Pere Closa, Mercedes Porras Soto responsable d’aquesta entitat. La
comissió paritària es reunirà amb caràcter ordinari una vegada durant el
període de vigència del conveni i amb caràcter extraordinari cada cop que una
de les parts així ho demani.
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Desè. Resolució del conveni
Seran causes de resolució del conveni:
- Mutu acord de les parts, que es manifestarà per escrit.
- Denúncia d’una de les parts, amb un preavís en cap cas inferior a 2 mesos.
- L’incompliment manifest de les seves clàusules.
- La impossibilitat manifesta, legal o material, de dur a terme el compliment de
les seves previsions.
- Les generals establertes en la legislació vigent.
Onzè. 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, al Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament del patrimoni dels ens locals 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 Fundació Pere Closa
La representant,
Mercedes Porras Soto”."

----11. Aportacions i subvencions. S'aprova el document titulat "conveni de
col·laboració entre l’administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el
departament d’Ensenyament, i l’Ajuntament de Figueres en matèria de serveis
educatius durant l’any 2018". Després de llegir-lo i debatre'l s'ACORDA, per
unanimitat dels membres presents amb dret a vot, d'aprovar el dictamen
següent:
"Es proposa l’aprovació d’un conveni de col·laboració entre l’Administració de la
Generalitat, mitjançant el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de
Figueres en matèria de serveis educatius durant el 2018.
L’objecte del conveni proposat és establir el marc d’actuacions conjuntes que,
en matèria d’accions educatives, es portaran a terme al llarg de l’any 2018 a la
ciutat de Figueres. A la clàusula tercera es relacionen les activitats
programades desglossant els costos a assumir per part d’ambdues
administracions. Concretament segons la clàusula cinquena l’Ajuntament de
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Figueres es compromet a fer una aportació de 5.850,00 euros. El 50%
d’aquesta aportació es pagarà com a bestreta a la signatura del conveni i el
50% restant prèvia presentació d’una memòria de les activitats realitzades i un
certificat de la despesa efectuada, que haurà de presentar-se abans de l’1 de
novembre de 2018.
En el pressupost municipal de 2018 existeix una aplicació pressupostària
nominativa (2018.202.32600.46501 “Servei educatiu Alt Empordà”) amb crèdit
adequat i suficient per a assumir el compromís derivat del conveni que es
proposa.
En l’expedient consta l’informe de la cap de secció d’educació favorable a
l’aprovació del conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat,
mitjançant el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Figueres en
matèria de serveis educatius durant el 2018.
El conveni proposat té naturalesa de conveni interadministratiu, tal com els
descriu l’article 47 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector
públic.
Són d’aplicació els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim
jurídic del sector públic, els articles 108 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost,
del règim jurídic i de procediment de les administracions públiques catalanes, i
els articles 307 i 308 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
Pel que fa a l’àmbit material, les competències en matèria d’educació dels
municipis estan determinades a l’article 159 de la Llei 12/2009, d’1 de juliol,
d’Educació. Així l’apartat 3 d’aquest article determina, entre altres, que els
municipis participen en les funcions que corresponen a l’Administració de la
Generalitat en l’establiment de mesures que permetin als centres escolars
portar a terme activitats extraescolars promogudes per l’Administració
educativa, i la coordinació d’aquestes activitats.
La Junta de Govern Local és l’òrgan competent, per delegació del ple, per a
l’aprovació dels convenis interadministratius, tret dels que tinguin per objecte la
transferència de funcions o d’activitats a altres administracions públiques,
d’acord amb l’acord de ple de data 3 de febrer de 2012.
Vist informe favorable de la cap del servei jurídic de l’àrea.
En base als antecedents exposats, la Comissió Informativa General proposa a
la Junta de Govern Local que, per delegació del Ple, adopti els acords
següents:
Primer. Aprovar el document titulat "conveni de col·laboració entre
l’administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el departament
d’Ensenyament, i l’Ajuntament de Figueres en matèria de serveis educatius
durant l’any 2018" que s’adjunta com a annex a aquest acord.
Segon. Autoritzar i disposar una despesa de cinc mil vuit-cents cinquanta
euros (5.850,00 €) a favor del Servei Educatiu de l’Alt Empordà i amb càrrec a
l'aplicació pressupostària 2018 202 32600 46501 Servei Educatiu Alt Empordà
Tercer. Reconèixer l’obligació de la quantitat de dos mil nou-cents vint-i-cinc
euros (2.925,00 euros) en concepte de bestreta del 50% de la quantitat
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atorgada en el moment de la signatura del conveni. D’acord amb el conveni
aprovada el 50% restant es pagarà prèvia presentació d’una memòria de les
activitats realitzades i un certificat de la despesa efectuada, que s’haurà de
presentar abans de l’1 de novembre de 2018.
El pagament de la despesa aprovada i reconeguda es portarà a terme en els
següents termes:
a) En primer lloc, si n’hi ha, es compensarà aquesta quantia a pagar amb els
deutes pendents envers l’Ajuntament de Figueres per qualsevol concepte,
d’ordre tributari i/o no tributari, que pertoqui i/o es trobin en període executiu.
b) Per la quantitat restant, s’ordenarà una transferència via entitat financera al
número de compte que el beneficiari ha de declarar mitjançant el document
adjunt denominat "Autorització del mecanisme de pagament mitjançant entitat
financera", sense perjudici que, si aquesta administració local ja disposa
d’aquesta informació, ja es dugui a terme aquest pagament. Aquest document degudament signat i complet – s’ha de presentar a la major brevetat possible
davant d’aquesta administració local, sia a l’Oficina Municipal d’Atenció a la
Ciutadania – OMAC – i/o bé a les dependències de la tresoreria Municipal.
Quart. Notificar la present resolució als interessats.
Cinquè.- 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’ADMINISTRACIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT
D’ENSENYAMENT, I L’AJUNTAMENT DE FIGUERES EN MATÈRIA DE
SERVEIS EDUCATIUS DURANT L’ANY 2018
Reunits,
D’una banda,
El senyor Josep Vallcorba Cot, director general d’Educació Secundària
Obligatòria i Batxillerat del Departament d’Ensenyament, nomenat pel Decret
74/2018, de 7 de juny, i actuant en l’exercici de les facultats delegades per
Resolució ENS 1839/2011, de 20 de juliol, de delegació de competències de la
persona titular del Departament d’Ensenyament (DOGC núm. 5930, de 28 de
juliol)
I de l’altra,
La senyora Marta Felip i Torres, alcaldessa de Figueres, nomenada pel Ple
municipal de data 13 de juny de 2015, fent ús de les facultats que li són
reconegudes a l’article 53.a del Text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
En ús de les seves atribucions, ambdues parts es reconeixen mútuament la
capacitat jurídica suficient per formalitzar aquest conveni.
MANIFESTEN:
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La Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació defineix en l’article 19 del títol III, la
comunitat educativa com “totes les persones i institucions que intervenen en el
procés educatiu. En formen part els alumnes, les famílies, el professorat, els
professionals de l’atenció educativa i el personal d’administració i serveis,
l’Administració educativa, els ens locals i els agents territorials i socials, i les
associacions que els representen, i també els col·legis professionals, empreses
i entitats de lleure i de serveis educatius”. En l’article 40 s’insta les diferents
administracions educatives a impulsar acords de col·laboració per a potenciar
conjuntament accions educatives en l’entorn.
El Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Figueres, l’any 2015 van
subscriure un conveni per a desenvolupar un Pla educatiu d’Entorn, com a
instrument per donar una resposta integrada i comunitària a les necessitats
educatives de la nostra societat, coordinant i dinamitzant l’acció educativa dels
diferents àmbits de la vida dels infants i dels joves. El punt sis de la clàusula
vuitena estableix que s’ha de promoure l’encaix dels plans educatius amb altres
actuacions del Departament d’Ensenyament amb les quals comparteixen
objectius.
L’Ajuntament de Figueres aprova anualment el projecte d’actuacions del Pla
Educatiu d’Entorn que inclou totes aquelles activitats educatives que organitza
l’Ajuntament a través dels diferents serveis. El Departament d’Ensenyament
organitza també activitats educatives adreçades als mateixos col·lectius.
L’Ajuntament de Figueres i el Departament d’Ensenyament han incrementat
molt el nivell de col·laboració en els darrers cursos i han arribat a la conclusió
que la suma dels esforços i l’oferta conjunta de determinades accions poden
oferir una superior qualitat i repercussió.
A més a més, s’esdevenen a Figueres algunes actuacions del Departament
d’Ensenyament que tenen abast comarcal i l’Ajuntament de Figueres hi
col·labora donant suport a les accions del Servei Educatiu de l’Alt Empordà.
Per tot això, ambdues parts acorden la subscripció d’aquest conveni de
conformitat amb les següents
CLÀUSULES
PRIMERA.L’objecte d’aquest conveni és establir els termes de la col·laboració entre el
Departament d’Ensenyament, a través del SE de l’Alt Empordà, i l’Ajuntament
de Figueres per tal d’afavorir una major eficiència, eficàcia i qualitat en
l’organització d’activitats, accions i desenvolupament de projectes en el marc
del Pla Educatiu d’Entorn, que, per altra banda, es veuran incrementats en
relació al nombre d’actuacions.
SEGONA.Descripció de les activitats en les quals ambdues institucions intervenen:
1) Cantània: Cantània és una activitat amb diferents fases d’actuació: sessions
de formació amb el professorat, treball del professorat a la seva aula i concerts
finals interpretats per l’alumnat inscrit. Durant tot el curs escolar es treballa tant
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des de l’organització com des de l’escola. L’objectiu és organitzar un acte per
als alumnes que, per les característiques globals pensades exclusivament per a
ells, per la qualitat i per la implicació personal i col·lectiva en l’acte, es
converteixi en una vivència musical important i inoblidable per a tots.
a. Impacte: Primària.
b. Acció: manteniment web. Formació. Coordinació. Acte públic.
2) Certamen de lectura en veu alta: La lectura i l’escriptura són considerades
eines primordials i bàsiques de la resta d’aprenentatges i, per tant, han de
constituir un objectiu d’atenció preferent durant tota l’etapa d’educació
obligatòria. La dedicació específica a activitats de descodificació lectora no
s’haurien de limitar a l’Educació Primària, sinó que hauria de ser un objectiu
que es prolongués al llarg de l’Educació Secundària, en la qual les activitats de
comprensió lectora haurien de continuar tenint un paper destacat.
a. Impacte: Infantil, Primària, Secundària.
b. Acció: manteniment web, gestió i dinamització activitats intercentres. Acte
públic.
3) Clubs de lectura a Secundària: Un club de lectura es pot definir com un grup
de persones que es posen d’acord a llegir el mateix llibre i després reunir-se
per parlar-ne. Representen una pràctica idònia per fusionar en una mateixa
activitat les dues dimensions de les bones pràctiques lectores: la personal i
privada, i la interpersonal i pública. En aquesta activitat es pretén que alumnes
de diferents instituts de la comarca, dinamitzats pels seus professors i
professores, llegeixin el mateix llibre i, posteriorment, el comentin junts.
a. Impacte: Infantil, Primària, Secundària.
b. Acció: manteniment web, gestió i dinamització activitats intercentres. Acte
públic.
4) Dissabte transfronterer de les matemàtiques: El "Dissabte Transfronterer de
les Matemàtiques a l'Alt Empordà" és una activitat organitzada per la Fundació
Princesa de Girona i la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer, amb la
col·laboració de l’Ajuntament de Figueres i del Servei Educatiu de l’Alt
Empordà, adreçada als alumnes de primer i segon de batxillerat, amb la finalitat
de mostrar la presència de les matemàtiques en la vida quotidiana i estimular
l’interès dels estudiants a través de l’educació i d’una manera emprenedora.
Aquesta activitat s'inscriu en els "Dissabtes de les matemàtiques" organitzat per
la UAB.
a. Impacte: Secundària i Batxillerat.
b. Acció: manteniment web, gestió i dinamització activitats intercentres. Acte
públic.
5) English Day: Des de l'any 2009, el professorat d'anglès de diferents centres
de primària coordinen activitats en aquesta llengua que sol desembocar en una
trobada d'alumnes al mes de maig. En aquesta activitat també hi sol participar
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professorat de secundària de la mateixa disciplina, els alumnes dels quals
col·laboren en el desenvolupament dels tallers de l'English Day.
a. Impacte: Primària, Secundària.
b. Acció: manteniment web, gestió i dinamització activitats intercentres. Acte
públic.
6) EnglishTime: és un projecte d’Immersió Lingüística a l’Anglès dissenyat per
Gemma Martínez i Raquel Feliu de l’INS Narcís Monturiol. La idea és molt
simple: fem que un cop a la setmana i durant tot el curs els nois parlin anglès
durant les assignatures que no són de llengua. Està adreçat a estudiants de
segon d’ESOper tal que un cop a la setmana l'anglès sigui la llengua vehicular
de totes les assignatures.
a. Impacte: Secundària.
b. Acció: manteniment web, gestió i dinamització activitats intercentres. Acte
públic.
7) Exili, Deportació i Holocaust: El grup de treball de Geografia i Història
entoma les propostes de treball de l'Holocaust Memorial Day Trust, del grup de
treball del Departament d'Ensenyament "Exili, Deportació i Holocaust",
juntament amb concrecions pròpies, per incorporar aquests continguts a la
pràctica docent dels instituts de la comarca.
a. Impacte: Secundària.
b. Acció: manteniment web, gestió i dinamització activitats intercentres. Actes
públics.
8) Jugamat (VI). Mostra de treballs de matemàtiques: La mostra és una
exposició de treballs matemàtics realitzats a les aules de secundària de l'Alt
Empordà durant el curs escolar corresponent. Aquesta mostra acostuma a ser
durant l'última setmana de maig i la primera de juny, i té lloc a la Biblioteca de
Figueres.
a. Impacte: Secundària i famílies
b. Acció: organització i seguiment web. Acte públic.
9) Premis narrativa periodística (Primària i Secundària): Es tracta d'un concurs
literari, adreçat a tot l'alumnat de 6è d’Educació Primària i 3r d'ESO de la
comarca, l’objectiu del qual és fomentar i promoure el gust per l’escriptura
creativa.
a. Impacte: Primària i Secundària.
b. Acció: manteniment web, gestió i dinamització activitats intercentres. Acte
públic.
10) Proves Cangur: Les proves Cangur (altrament dites International
Mathematical Kangaroo o bé Kangourou sans frontières) és un concurs
preuniversitari de matemàtiques que s'organitza en més de 30 països. La
competició es porta a terme anualment durant el mes de març. Segons l'opinió
dels organitzadors, les competències que es posen a prova en les Cangur són
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una combinació entre la lògica i les matemàtiques, no únicament el
coneixement de fórmules.
a. Impacte: Secundària i batxillerat.
b. Acció: manteniment web, gestió i dinamització activitats intercentres. Acte
públic.
11) Rodajoc: Jornada intercentres que té com a eix troncal l'àrea d'educació
física amb la finalitat de propiciar la recuperació de diferents jocs com a
patrimoni universal, tot respectant les diferents manifestacions corporals i, com
a conseqüència, la diversitat cultural i el dret a la diferència. Fomentar un
procés de transformació de la cultura de la guerra, imposició i discriminació,
envers una cultura compromesa amb la no violència, el respecte i la solidaritat,
en definitiva el que hom anomena la cultura de la PAU. Amb el projecte
Rodajoc es pretén redescobrir els valors inherents als diferents espais de la
ciutat tot creant, actituds de respecte, conservació i recuperació d’aquells
espais més malmesos. Exaltar el joc del carrer i la plaça com la clau del
benestar de les generacions futures.
a. Impacte: Primària, Secundària.
b. Acció: manteniment web, gestió i dinamització activitats intercentres. Acte
públic.
12) Teixint mons: Projecte de servei comunitari entre les escoles i instituts de
Figueres i el casal de la gent gran que gira al voltant de l'elaboració d'una
instal·lació artistico educativa en els espais públics de la ciutat dins de la
tècnica del Yardbombing. Aquest projecte treballa els següents eixos temàtics:
- Teixint entre iguals, per promoure la igualtat de gènere.
- Teixint de 0 a 99 anys, per fomentar les relacions intergeneracionals.
- Teixint des de les àrees, per esdevenir ciutadans competencials, preparats
per fer-se preguntes i millorar el món que els envolta.
- Teixint des del comerç just, per impulsar el consum responsable i donar a
conèixer les condicions de treball infantil.
- Teixint des del reciclatge, per respectar el medi ambient i donar un valor afegit
als objectes de consum.
- Teixint sense pressa, per respectar els diferents ritmes d’aprenentatge,
reflexionar i gaudir del temps de pausa.
a. Impacte: Primària, Secundària.
b. Acció: manteniment web, gestió i dinamització activitats intercentres. Acte
públic.
13) Pla educatiu d’entorn: desenvolupament, seguiment i suport. El Pla
Educatiu d'Entorn de Figueres coordina, organitza i posa en marxa diferents
activitats per les escoles i instituts, les famílies i el barri. Aquestes activitats
s'organitzen conjuntament amb els tècnics dels Servei Educatiu de l'Alt
Empordà i els tècnics de l'Ajuntament de Figueres. Es busca la participació,
col·laboració i implicació d'equips docents, famílies i entitats de Figueres.
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a. Impacte: treball en xarxa i coordinació.
b. Acció: organització d'espais d'estudi, trobades escolars, creació de
comissions, espais de trobada.
14) Cursos de formació: Consell ciutadà d’infants de Figueres i Educació en
valors (desenvolupament, consum responsable, diversitat, cultura de pau).
a. Impacte: Primària, Secundària.
b. Acció: Possible gestió de l’activitat generada dins del web específic.
15) Projecte Rossinyol: Estudiants universitaris acompanyen periòdicament
(preferentment els dissabtes) un nen o nena nouvingut de tres escoles de
Figueres per tal que conegui diferents espais de la ciutat i participi en activitats
culturals i de lleure.
a. Impacte: alumnes de primària i universitaris.
b. Acció: seguiment i gestió de les activitats de les parelles.
16) Formació llengua i cultura d'origen: Classes d'àrab per part d'un professor
del programa Llengua Àrab i Cultura Marroquina (LACM). Les classes es porten
a terme a l'escoles Anicet de Pagès, Amistat i a l'institut Ramon Muntaner.
a. Impacte: Primària i Secundària
b. Acció: gestió, organització i seguiment de l'activitat
17) Regals de lectura: Projecte col·laboratiu intercentres. Alumnes de 3r i 4t
d’ESO aniran a les escoles de primària i llegiran textos en veu alta a l’alumnat
de cicles formatius de grau mitjà i de grau superior. L’activitat de lectura en veu
alta es portarà a terme als centres de primària, en horari de tardes.
a. Impacte: Primària i Secundària
b. Acció: creació, organització i seguiment.
18) Jornada de cicles formatius: Consisteix en una actuació intercentres que
reuneix a tots els instituts de la comarca amb una oferta de cicles formatius per
a ser exposada en un acte públic. L'objectiu de la jornada és que l'alumnat sigui
conscient de l'oferta dels cicles que s'imparteixen a la comarca, permetent-li
triar amb garantia d'èxit el seu itinerari professional.
a. Impacte: secundària
b. Acció: organització i seguiment. Formació. Acte públic
19) Mostra de poesia de secundària: La Mostra arriba a la seva quarta edició.
Aquesta activitat, oberta a tots els centres de secundària de les comarques
gironines, persegueix el doble objectiu de treballar la poesia d’una manera
sistemàtica i creativa a les aules i de mostrar i compartir una petita part de la
feina duta a terme durant el curs.
a. Impacte: secundària.
b. Acció: Organització i seguiment. Formació. Acte públic.
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20) Emprenedoria a l’aula: L'emprenedoria a l'escola es planteja amb l'objectiu
que l'alumnat assoleixi unes competències que li permetin tenir una actitud
activa de transformació de les idees en projectes. En aquest projecte
s’estructura el premi d’emprenedoria i el web de referència dels centres
educatius de l’Alt Empordà.
a. Impacte: secundària
b. Acció: organització i seguiment. Formació. Acte públic
TERCERA.Activitats per les quals l’Ajuntament de Figueres col·laborarà econòmicament
amb el Departament d’Ensenyament, mitjançant el Servei Educatiu de l’Alt
Empordà.
Les activitats per les quals l’Ajuntament de Figueres compensarà
econòmicament al Servei Educatiu de l’Alt Empordà són exclusivament
aquelles que la gestió econòmica depèn al 100% del Servei Educatiu de l’Alt
Empordà. Aquestes són les següents:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ACTIVITAT
Cantània
Certamen lectura veu
alta
Clubs de lectura de
Secundària
de
l'Alt
Empordà (II)
Dissabte transfronterer
de les matemàtiques
English Day in Alt
Empordà (VIII)
EnglishTime
Alt
Empordà (II)
Exili,
deportació
i
holocaust
Jugamat (VI)
Premi
de
narrativa
periodística
Proves Cangur (III)
Rodajoc
Teixint mons (III)
Web i coordinació Pla
Educatiu d'Entorn
Formació:
Consell
ciutadà d’infants
Projecte Rossinyol
Formació
llengua
i
cultura d'origen

Cost total
1.800,00
550,00

SEAE
1.800,00
400,00

Ajuntament
0,00
150,00

1.100,00

550,00

550,00

900,00

900,00

0,00

950,00

500,00

450,00

1.500,00

900,00

600,00

1.300,00

700,00

600,00

950,00
1.000,00

450,00
600,00

500,00
400,00

700,00
400,00
1.800,00
4.000,00

200,00
300,00
900,00
4.000,00

500,00
100,00
900,00
0,00

900,00

900,00

0,00

2.000,00
2.000,00

2.000,00
2.000,00

0,00
0,00
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17
18
19
20
Total

Regals de lectura
Jornada Cicles formatius
Mostra
poesia
secundària
Emprenedoria a l'aula

2.000,00
900,00
900,00

2.000,00
500,00
500,00

0,00
400,00
400,00

700,00
26.350,00

400,00
20.500,00

300,00
5.850,00

El pressupost total de totes aquestes activitats és de 26.350,00 euros i l’ajut de
l’Ajuntament previst per aquest 2018 és de 5.850,00 euros.
QUARTA.El Departament d’Ensenyament, a través del Servei Educatius de l’Alt
Empordà, es compromet a:
a) Introduir la imatge gràfica de l’Ajuntament de Figueres en tots els seus
documents i actes fruït de l’acord.
b) Demanar la presència de les autoritats municipals en les actuacions que
comportin un acte central públic.
c) Lliurar a l’Ajuntament una memòria final de les actuacions desenvolupades i
nivell d’impacte.
d) D’acord amb el que estableix el Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia
dels centres educatius, es podrà autoritzar la utilització per part de l’Ajuntament
de Figueres de determinats espais on estan ubicats els serveis educatius de
l’Alt Empordà per a la celebració de reunions o actes.
CINQUENA.L’Ajuntament de Figueres es compromet a:
Participar amb una aportació econòmica que es concreta en la quantitat de
5.850,00 € per a l'any 2018,
Aquesta quantitat serà abonada mitjançant transferència bancària al compte
IBAN ES36 2100 0013 7002 0106 2881 del qual n’és titular CRP Alt Empordà,
Av. M.Àngels Anglada,13, 17600 Figueres, NIF S17000200I, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 2018 202 32600 46501 Servei Educatiu Alt Empordà,
i de la següent manera: el 50% (2.925€) en format bestreta a la signatura del
conveni i el 50% restant prèvia presentació d’una memòria de les activitats
realitzades i un certificat de la despesa efectuada, que s’haurà de presentar
abans de l’1 de novembre de 2018.
SISENA.El Servei Educatiu de l’Alt Empordà justificarà l’aportació rebuda, abans de l’1
de novembre de 2018, aportant la documentació següent:
- Memòria justificativa de l’activitat, signada pel director/a del Centre de
Recursos Pedagògics de l’Alt Empordà o persona que el representi, 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.
- Certificació de la despesa efectuada
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SETENA.Per vetllar pel seguiment, interpretació, vigilància i control del conveni i pel seu
acompliment, així com dels plans d’actuació i activitats que se’n derivin, es crea
una comissió de seguiment integrada per dos representants de cadascuna de
les parts.
Formaran part d’aquesta comissió, per part de l’Ajuntament de Figueres, el/la
cap de servei d’Ensenyament o persona en qui delegui i per el/la tècnic/a del
servei. Per part de Departament d’Ensenyament, un/a inspector/a designat per
la Inspecció d’Educació i un representant del/de la coordinador/a del servei
educatiu de l’Alt Empordà.
Així mateix, aquesta comissió resoldrà els possibles casos d’incompliment de
les obligacions i compromisos assumits per cadascuna de les parts i establirà
les conseqüències aplicables en cas d’incompliment.
VUITENA.Ambdues parts es comprometen a donar estricte compliment a la normativa
reguladora de protecció de dades de caràcter personal d’acord amb el que
determina el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de
27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual
es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades); en
tot allò que no contradigui al Reglament (UE) 2016/679, al que disposen la Llei
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter
personal i el Reglament de desenvolupament de la LOPD, aprovat pel Reial
decret 1720/2007, de 21 de desembre; així com a aquella altra normativa
reguladora de protecció de dades de caràcter personal que sigui d’aplicació
durant la vigència d’aquest conveni.
Així mateix, les parts es comprometen a donar compliment a les previsions
establertes a la Llei orgànica 1/1982, de maig, de protecció civil del dret a
l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. I, en cas que es
vulguin utilitzar les imatges dels menors, caldrà l’autorització expressa i per
escrit dels seus pares o tutors legals.
NOVENA.Les parts es comprometen a que el personal, sigui propi o extern, que
intervingui en la execució d'aquest conveni, complirà la normativa vigent en
matèria de protecció del menor, i concretament el requisit que determina
l’apartat 5 de l’article 13 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener de Protecció
jurídica del menor, de modificació parcial del codi civil i de la Llei
d’enjudiciament civil, de no haver estat condemnat per sentència ferma per cap
delicte contra la llibertat i indemnitat sexual o tràfic d’essers humans, que haurà
de ser acreditat mitjançant l’aportació del certificat corresponent.
DESENA.-
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El present conveni tindrà vigència des de la data de la seva signatura i fins al
31 de desembre del 2018, i es podrà prorrogar per anys naturals, fins a un
màxim de quatre anys addicionals, sempre que ho manifestin de manera
expressa les parts signatàries mitjançant la subscripció d’una addenda en el
termini mínim de dos mesos abans de la finalització de la seva vigència.
ONZENA.Seran causes de resolució del conveni:
a) Mutu acord de les parts, que es manifestarà per escrit.
b) Denúncia d’una de les parts, amb preavís de, com a mínim 3 mesos.
c) Impossibilitat manifesta, legal o material, de dur a terme el compliment de les
previsions.
d) El transcurs del termini de vigència del conveni sense haver-se acordat la
seva pròrroga
e) L’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per les parts
f) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni
g) Les generals establertes a la legislació vigent.
DOTZENA.Aquest conveni té caràcter administratiu. El seu règim jurídic és el que
s’estableix Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector públic, a la
Llei 26/2010, de 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques catalanes 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.
Les qüestions litigioses sorgides en relació amb la interpretació, modificació, la
resolució i els efectes d’aquest conveni es resoldran de mutu acord a la
comissió de seguiment què fa referència la clàusula setena i, en el cas que no
sigui possible, serà competent la jurisdicció contenciosa administrativa
I en prova de conformitat amb el contingut i efectes d’aquest conveni, les parts
que intervenen el signen.
EL
DIRECTOR
GENERAL L’ALCADESSA PRESIDENTA DE
D’EDUCACIÓ
SECUNDÀRIA L’AJUNTAMENT DE FIGUERES
OBLIGATÒRIA I BATXILLERAT
Josep Vallcorba Cot
Marta Felip i Torres"."
----12. Assumptes urgents. No es produeixen declaracions d'urgència.
----13. 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 setze minuts, de la qual cosa dono fe.
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