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JUNTA DE GOVERN LOCAL             Núm.37 
---------------------------------------- 
 
Acta de la sessió ordinària del dia 19 d'octubre de 2018  
 
---- A la Casa de la Vila de la ciutat de Figueres, el dia 19 d'octubre de 2018, 
sota la Presidència de l’alcaldessa  Marta Felip Torres, es reuneixen els 
membres de la Junta de Govern Local: Jordi Masquef Creus, Dolors Pujol 
Matas i Joaquim Felip Gayolà amb l’assistència de la secretària, Cristina Pou 
Molinet, i de la interventora, Anna Maria Macià Bové, per tal de dur a terme la 
sessió ordinària en primera convocatòria. 
 
No assisteix el regidor membre de la Junta de Govern Local Francesc  
 
A les catorze hores i deu minuts, la Presidència declara oberta la sessió. 

 
-----1. S'aprova sense rectificacions l'acta de la sessió anterior, ordinària del dia 
15 d'octubre de 2018, repartida amb la convocatòria. 
 
----2. Ensenyament. Es ratifica el decret de l'Alcaldia de 16 d'octubre de 2018 
pel qual es va aprovar l'establiment d'un conveni de cooperació educativa amb 
la Universitat de Barcelona, Facultat d'Educació, per tal d'acollir una estudiant 
de Grau d'Educació Social. A la seva lectura, la Junta de Govern Local 
ACORDA, per unanimitat, ratificar el decret següent: 
 
"1. La Universitat de Barcelona i l'Ajuntament de Figueres, amb la voluntat 
d'intensificar les relacions entre el món universitari i la realitat  professional han 
signat un conveni marc de col·laboració acadèmica amb l'objectiu que els 
estudiants desenvolupin de manera pràctica els coneixements que adquireixen 
a la Universitat. 
 
2. Atès que el responsable de la Universitat de Barcelona, Facultat d'Educació, 
presenta un conveni de cooperació educativa per tal que l’estudiant de Grau 
d'Educació Social, E.G.G., realitzi pràctiques entre el mes d'octubre de 2018 i el 
mes de febrer de 2019, amb un total de 184 hores, a l'Àrea de Serveis a les 
Persones.  
 
Fonaments Jurídics: 
 
1.  La Universitat de Barcelona, és un centre d'ensenyament públic, el conveni 
de col·laboració amb l'Ajuntament té naturalesa de conveni interadministratiu. 
D'acord amb l'article 303 del Reglament d'obres, activitats i serveis de les 
entitats locals, aprovat pel Decret 179/19995, de 13 de juny (ROAS), per 
conveni pot establir-se una relació de cooperació consensuada entre ens locals 
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i altres administracions públiques per al desenvolupament de les competències 
legalment atribuïdes, en la satisfacció dels quals tinguin un interès comú. 
 
2. El conveni s'ajusta pel que fa a objecte, contingut i elements, al que disposen 
els articles 307 i 308 del ROAS, i l'òrgan competent per a l'aprovació de la 
celebració del conveni s'atribueix al Ple de l'Ajuntament ja que l'objecte dels 
convenis és la disposició o condicionament de l'exercici de competències 
municipals. Atès que no hi ha transferència de competències de la entitat, no es 
requereix la majoria absoluta en l'adopció d l'acord. El Ple va delegar aquesta 
atribució a la Junta de Govern Local mitjançant acord de data 07/04/2016. 
 
3. Les pràctiques no comporten cap despesa econòmica. 
 
La Tècnica d'Administració General del Servei de Recuso Humans, informa 
favorablement l'aprovació del Conveni. 
 
Per tot això, l'alcaldessa presidenta resol: 
 
1. Aprovar l’establiment d'un conveni de cooperació educativa entre la 
Universitat de Barcelona, Facultat d'Educació i l’Ajuntament de Figueres per tal 
d’acollir l’estudiant de Grau d'Educació Social, E.G.G.  Les pràctiques es duran 
a terme a l'Àrea del Servei d'Atenció a les Persones, amb un total de 184 
hores, del mes d'octubre de 2018 al mes de febrer de 2019, en horari de 
matins. El  tutor de les pràctiques per part de l'Ajuntament serà el Sr. Ferran 
Campistol Costa. 
 
2. Sotmetre aquest decret a la ratificació de la Junta de Govern Local, per 
delegació del Ple, en la propera sessió que es celebri." 
 
----3. Cultura. S'aprova un conveni amb la Sra. Isabel Ramis Bardem per la 
donació a títol lucratiu del Fons Rafael Ramis Romans amb destí a la biblioteca 
Fages de Climent. Després de llegir-la i debatre-la s’ACORDA, per unanimitat 
dels membres presents amb dret a vot, d’aprovar la proposta següent: 
 
"Es proposa l’aprovació d’un conveni per a la donació a títol lucratiu del Fons 
Rafael Ramis Romans per a què passi a formar part del fons de la biblioteca 
Fages de Climent de Figueres. 
 
En l’expedient consta l’informe de la directora de la biblioteca en el qual exposa 
l’oferiment de la Sra. Isabel Ramis Bardem de donar el fons personal del seu 
avi, el Sr. Rafael Ramis i Romans (Figueres 1890-1936), que conté 
documentació generada i rebuda per Rafael Ramis Romans: documents 
personals, escrits vinculats a la seva activitat professional, política i associativa; 
correspondència i fotografies per tal que siguin conservats i posats a l’abast 
dels investigadors i la conveniència d’acceptar la donació atès l’interès i la 
importància dels documents esmentats. 
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També consta l’informe favorable de la cap del servei jurídic de l’àrea. 
 
D’acord amb el decret de l’Alcaldia Presidència de 30 de juny de 2015 la Junta 
de Govern Local, per delegació de l’Alcaldia Presidència, és l’òrgan competent 
per a l’aprovació de convenis de col·laboració amb persones físiques o 
jurídiques subjectes al dret privat quan l’objecte dels quals no estigui comprès 
en les normes sobre contractació administrativa o en normes administratives 
especials. El conveni es regeix pel Codi Civil i la legislació en matèria de 
propietat intel.lectual. 
 
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: 
 
1r.- Aprovar el conveni de donació entre la Sra. Isabel Ramis Bardem i 
l’Ajuntament de Figueres per la donació a títol lucratiu del Fons Rafael Ramis 
Romans amb destí a la Biblioteca Fages de Climent de Figueres, segons el text 
que s’adjunta a aquest acord. 
 
2n.- Incorporar el Fons Rafael Ramis Romans objecte del conveni aprovat en el 
primer punt al fons de la biblioteca Fages de Climent de Figueres. 
 
3r.- Notificar el present acord a la  Sra. Isabel Ramis Bardem. 
 
4rt.- Autoritzar l’Alcaldia Presidència perquè realitzi tants actes i gestions com 
calguin per a l’execució dels acords anteriors.                                                                                                                                
 
ANNEX 
 
CONVENI DE DONACIÓ DEL FONS RAFAEL RAMIS ROMANS A LA 
BIBLIOTECA FAGES DE CLIMENT DE FIGUERES  
 
A Figueres, a 8 d’octubre de 2018 
 
REUNITS 
 
D'una part, l’Il·lustríssima Sra. Marta Felip Torres, alcaldessa presidenta de 
l’Ajuntament de Figueres, amb DNI XXXXXXX 
 
De l’altra, la senyora Isabel Ramis Bardem, amb domicili a carrer Mallorca, 196 
1r 1a (Barcelona), DNI XXXXXXXXX 
 
INTERVENEN 
 
La primera, en representació de l’Ajuntament de Figueres – Biblioteca Fages de 
Climent de Figueres  d’acord amb les atribucions que li confereix l’article 53.1.a 
del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la 
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Llei municipal i de règim local de Catalunya.  
 
La segona, en nom propi, en qualitat de propietària del Fons Rafael Ramis 
Romans, manifestant tenir plena capacitat per obrar i per a l’atorgament 
d’aquest conveni. 
 
MANIFESTEN 
 
Primer. Isabel Ramis Bardem, neta de Rafael Ramis Romans, és propietària 
del Fons Rafael Ramis Romans, que conté documentació generada i rebuda 
per Rafael Ramis Romans: documents personals; escrits vinculats a seva 
activitat professional, política, i associativa; correspondència i fotografies. 
 
I, per tal que aquests fons siguin conservats i posats a l’abast dels 
investigadors, vol fer-ne donació a la Biblioteca Fages de Climent de Figueres.  
 
Segon. La Biblioteca Fages de Climent, que té la funció de conservació, 
preservació i difusió del patrimoni bibliogràfic de Figueres i l’Alt Empordà, atesa 
la importància d’aquests documents, manifesta el seu interès de poder 
incorporar aquests fons. 
 
Per fer efectiva aquesta voluntat comuna, ambdues parts signen aquest acord, 
que ha de ser validat per la Junta de Govern Local, i que s’atorga d’acord amb 
els següents:   
 
PACTES 
 
Primer.  Isabel Ramis Bardem fa donació a la Biblioteca Fages de Climent de 
Figueres del Fons Rafael Ramis Romans, segons es descriu en la relació 
sumària de l’Annex núm. I que s’acompanya a aquest acord. 
 
 
Segon. Aquesta donació formarà part dels fons i col·leccions de la Biblioteca 
Fages de Climent de Figueres i podrà ser consultada pels investigadors d’acord 
amb la normativa de la Biblioteca. Constarà al catàleg amb el nom de Fons 
Rafael Ramis Romans.  
La Biblioteca Fages de Climent realitzarà la classificació, descripció i 
informatització del fons. Com a resultat dels esmentats treballs, la Biblioteca 
Fages de Climent lliurarà a la part donant una còpia de l’inventari. 
 
Pel que fa a la reproducció del fons, segons estableix la legislació vigent en 
matèria de propietat intel·lectual: 
 

 La Biblioteca Fages de Climent podrà lliurement fer reproduccions del 
fons a efectes de preservació i conservació; quan les reproduccions 
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siguin amb finalitats de difusió, la Biblioteca Fages de Climent haurà 
d’obtenir l’autorització prèvia i per escrit del titular dels drets. 

 
 Els usuaris que sol·licitin una reproducció del fons per a finalitats d’ús 

públic o comercial, hauran d’adreçar a la Biblioteca Fages de Climent un 
escrit firmat conforme es comprometen a respectar els drets morals de 
l’autor i a obtenir el permís del titular dels drets i abonar-li l’import que 
correspongui. En el cas d’ús d’investigació, els usuaris no estaran 
obligats a obtenir cap autorització del titular dels drets. 
 

El donant autoritza la Biblioteca Fages de Climent la divulgació dels documents 
dels quals n’és el titular dels drets d’explotació, sempre que aquesta divulgació 
es faci sense ànim de lucre a partir de digitalitzacions dels esmentats 
documents, es limiti a repositoris de la Biblioteca o Ajuntament de Figueres, 
repositoris consorciats on participi la institució o portals digitals similars i altres 
perfils institucionals., respentant en tot moment els drets morals, especialment 
el dret de reconeixement d’autoria i el d’integritat i se citi els fons d’on 
provenen.  
 
Tercer. En cas que el fons donat estigui subjecte a drets de propietat 
intel·lectual i aquests siguin de titularitat de la persona donant, aquesta última 
es reserva el seu exercici. 
Les persones donants es comprometen a mantenir actualitzades les dades de 
contacte amb la Biblioteca Fages de Climent de Figueres.  
 
Quart. La Biblioteca Fages de Climent de Figueres, cas que hi haguessin 
triplicats entre els documents que rebrà, es reserva el dret de distribuir-los entre 
d’altres institucions i es compromet a fer constar –en forma d’inventari- que 
Isabel Ramis Romans n’ha fet donació per la totalitat, s’ingressi o no tot el fons 
a la Biblioteca Fages de Climent.  
 
Cinquè. La part donant podrà ampliar el fons en el futur amb nova 
documentació que consideri aportar.  
 
Sisè Les despeses que es puguin derivar d’aquest acte, així com la recollida 
del fons, són a càrrec de la Biblioteca Fages de Climent de Figueres.  
 
Setè. La Biblioteca Fages de Climent de Figueres es compromet a organitzar 
una exposició representativa de la donació.  
 
Vuitè. La Biblioteca Fages de Climent de Figueres es compromet a lliurar a 
Isabel Ramis Bardem una còpia digital dels documents del fons Rafael Ramis 
Romans que, de comú acord, es determinin. 
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I, en prova de conformitat i aprovació, ambdues parts signen el present 
document, per duplicat, en el lloc i la data indicats a l’encapçalament. 
 
L’alcaldessa presidenta    La donant  
Marta Felip Torres     Isabel Ramis Bardem”" 
 
----4. Aportacions i subvencions. S'aprova un conveni amb Joventuts Musicals 
de Figueres per a l'organització de l'activitat anomenada "Cantània 2018". 
Després de llegir-la i debatre-la s’ACORDA, per unanimitat dels membres 
presents amb dret a vot, d’aprovar la proposta següent: 
 
"Amb registres generals d’entrada números E2018006882 de data 19 de març 
2018 i E201813612 de 1 de juny de 2018, Joventuts Musicals de Figueres, amb 
NIF G17105081, sol·licita una subvenció per a l’organització de l’activitat 
anomenada “Cantània 2018”, celebrada el 27 de maig de 2018 a Figueres.  
La subvenció nominativa a Joventuts Musicals de Figueres 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 18.000 euros a Joventuts Musicals de per a l’organització de 
l’activitat anomenada “Cantània 2018”. D’acord amb el pressupost presentat, 
31.541,78 euros, la subvenció que s’atorga correspon al 57% de l’activitat 
subvencionada.  
La despesa es realitzarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
2018.202.32600.48010 Joventuts Musicals-Cantània.  
Pel que fa al pagament de la subvenció aquesta es pagarà una vegada s’hagi 
presentat el compte justificatiu.  
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.  
L’entitat no és deutora per resolució de procedència de reintegrament i el 
conveni regulador de la subvenció atorgada no preveu que el beneficiari hagi 
de presentar garanties. 
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions disposa en el 
seu article 22.2 que podran concedir-se de forma directa, amb caràcter 
excepcional, aquelles subvencions que estiguin previstes en els Pressupostos 
Generals de les Entitats locals, aquelles l’atorgament o quantia de les quals 
vingui imposada a l’Administració per una norma de rang legal o aquelles altres 
subvencions en què s’acreditin raons d’interès públic, social, econòmic o 
humanitari, o altres degudament justificades que dificultin la seva convocatòria 
pública.  
Pel que fa a la seva concessió l’article 28 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre estableix que els convenis són l’instrument habitual per a canalitzar 
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les subvencions directes i que en ells s’han d’establir les condicions i 
compromisos aplicables de conformitat amb allò disposat a la llei.  
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 l’alcaldessa presidenta proposa a la Junta de Govern Local 
que, per delegació de l’Alcaldia Presidència, s’adoptin els acords següents: 
1.- Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Figueres i Joventuts Musicals de 
Figueres, amb NIF. G17105081, per a l’organització de l’activitat anomenada 
“Cantània 2018” i que es transcriu literament com l’annex dels presents acords. 
2.- Autoritzar i disposar la quantitat de divuit mil Euros (18.000,00 Euros) amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 2018.202.32600.48010 Joventuts Musicals-
Cantània.  
3.- Notificar la present resolució als interessats. 
4.- Facultar a l’alcaldia presidència per a la realització de tants actes i gestions 
com calguin per a l’execució dels acords anteriors. 
 
ANNEX: 
 
“CONVENI REGULADOR DE LA SUBVENCIÓ DIRECTA A L’ENTITAT 
JOVENTUTS MUSICALS DE FIGUERES AMB MOTIU DE L’ORGANITZACIÓ 
DELS ESPECTACLES QUE PORTEN PER NOM CANTÀNIA 
 
Figueres,     de            de 2018 
 
REUNITS 
 
D’una part, la Il·lustríssima senyora Marta Felip Torres, amb DNI XXXXXXX, 
alcaldessa de l’Ajuntament de  Figueres, en exercici de les facultats que li 
confereix l’article 53.1.a del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, amb 
domicili a la Plaça de l’Ajuntament número 12, 17600 Figueres i NIF P-
1707200J. 
 
I d'altra part, Gerard Valverde Ros, amb DNI XXXXXXX en representació de 
Joventuts Musicals de Figueres, amb NIF núm G-17105081, amb domicili a 
Plaça Josep Pla, núm. 2, 17600 Figueres.  
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per a 
aquest acte i  
 
MANIFESTEN 
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I. Que l’Ajuntament de Figueres en el marc de les competències en matèria 

de promoció de la cultura dóna suport a les activitats que s’organitzen a la 
ciutat de Figueres relatives a la divulgació de la música pels infants. 

II. Que Joventuts Musicals de Figueres és una entitat que organitza diverses 
activitats musicals a la ciutat, entre ells l’espectacle Cantània. 

III. Que Cantània és una cantata en què els nens i nenes de 5è i 6è de primària 
de les escoles de la ciutat i comarca actuen acompanyats d’una petita 
orquesta i dos cantants professionals. En el cas de Figueres es van 
programar 2 espectacles, el dia 27 de maig de 2018 amb la participació de 
37 escoles de la comarca ( 10 d’elles de Figueres) 

IV. Que Joventuts Musicals va sol·licitar una subvenció a l’Ajuntament de 
Figueres per tal de finançar una part de les despeses proporcionals als 
concerts en què hi havia participació de les escoles de Figueres (Registre 
d’entrada número 6882, de 19 de març de 2018) 

V. Que posteriorment va demanar una subvenció addicional per a fer front a 
les despeses extraordinàries relacionades amb l’obligat canvi d’ubicació 
dels concerts, degut a les obres del Teatre El Jardí. (Registre d’entrada 
número 13612, d’1 de juny de 2018) 

VI. L’Ajuntament de Figueres disposava d’una aplicació pressupostària inicial 
de 16.000 euros per a concedir una subvenció nominativa a Joventuts 
Musicals de Figueres però es va propiciar una modificació de crèdit per a 
suplementar aquesta aplicació pressupostària amb 2.000 euros. 

VII. 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. 

VIII. 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. 

IX. 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 Joventuts 
Musicals 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 Joventuts Musicals de Figueres per a la 
celebració de la cantata Cantània, d’acord amb el programa/projecte presentat, 
que aquest any va portar per nom “Partícules” i  va tenir lloc a Figueres el dia 
27 de maig de 2018. 
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Segon. Compromisos de l’entitat Joventuts Musicals de Figueres 
Joventuts Musicals de Figueres és l’entitat organitzadora d’aquesta activitat i 
com a tal és la responsable de totes aquelles actuacions necessàries per a 
portar-la a terme així com l’edició dels corresponents díptics i cartells per a fer-
ne difusió. 
 
Tercer. Compromisos de l’Ajuntament de Figueres i quantia de la subvenció 
L’Ajuntament de Figueres vol afavorir la màxima participació per part de les 
escoles de la ciutat per aquest motiu vol col·laborar-hi econòmicament d’una 
forma que permeti que als escolars de Figueres no els suposi cap despesa, per 
aquest motiu se subvenciona l’entitat Joventuts Musicals de Figueres amb una 
aportació de 18.000 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària 18 202 
32600 48010 Joventuts Musicals-Cantània. 
 
Quart. Forma de pagament  
D’acord amb els pressupost presentat per l’entitat (31.541,78 euros) la 
subvenció que s’atorga correspon al 57,06 % de l’activitat subvencionada. 
Pel que fa al pagament de la subvenció es pagarà el 100% de la quantitat 
atorgada en el moment de la presentació del compte justificatiu, en els termes 
que s’estableixen en el punt sisè. 
 
Cinquè.  Conceptes de les despeses subvencionables 
Es consideren despeses subvencionables aquelles que de manera indubtable 
responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada, que resultin 
estrictament necessàries i que es realitzin en el termini que estableix el present 
conveni.  
 
Sisè. Forma i termini de justificació 
La documentació a presentar és la següent: 
 

a. Memòria justificativa de l’activitat, signada pel representant legal del 
promotor, que acrediti que s’ha dut a terme l’activitat prevista. En aquest 
informe s’hi ha d’incorporar la relació d’activitats desenvolupades, els 
resultats obtinguts i l’impacte assolit.  

b. Compte justificatiu, signat pel representant legal del promotor, que 
constarà de la següent documentació: 

- Relació classificada de les despeses efectuades, amb identificació del 
proveïdor, número de document, import, concepte i data d’emissió de la 
factura. 
- Factures originals, fotocòpies compulsades o documents de valor probatori 
equivalent que constin en la relació a la qual es fa referència al paràgraf 
anterior.  
- Detall del finançament final de les despeses del concepte subvencionat, 
amb indicació de la procedència dels ingressos i subvencions. 

Les despeses de personal propi s’acreditaran mitjançant un certificat signat i 
segellat pel representant legal de l’entitat, on figuri la relació del personal, el 
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període, les funcions i el percentatge de dedicació al projecte subvencionat de 
cadascun d’ells; aquesta relació haurà d’anar acompanyada dels corresponents 
justificants originals que avalin el contingut del certificat. Resten exclosos els 
salaris i les retribucions professionals que no resultin substancials i/o 
directament relacionades amb el desenvolupament del projecte subvencionat. 
L’entitat beneficiària ha de presentar el compte justificatiu juntament amb la 
memòria d’activitats i l’informe final de l’actuació a l’Ajuntament de Figueres en 
el termini de 3 mesos des de la finalització de l’activitat subvencionada.  
 
Setè. Comprovació de les justificacions 
El centre gestor haurà de comprovar que la documentació justificativa es 
presenti en els terminis fixats, l’haurà de verificar formalment i, si escau, haurà 
de requerir al beneficiari que dins del termini de 15 dies esmeni els defectes, 
completi la documentació o ampliï la informació. 
L’incompliment de l’objecte de la subvenció per causes directament imputables 
al beneficiari, així com la resta de les causes previstes a l’article 37 de la Llei 
General de Subvencions, podrà donar lloc a la revocació de la subvenció. 
 
Vuitè. Responsabilitats 
El present conveni no podrà considerar-se com a constitució de societat o 
associació entre les parts, les quals assumeixen només les obligacions que 
se'n deriven, limitant-se la responsabilitat de cadascuna de les parts al que 
resulti del que s'estableix en les seves clàusules.  
Els acords presos per cadascuna de les parts amb tercers seran absolutament 
aliens a l'altra part. 
Entre les parts no existeix cap relació de solidaritat, ni de subsidiarietat, de 
manera que cadascuna respondrà de manera individual per la seva actuació. 
 
Novè. Vigència i pròrroga del conveni 
Aquest conveni s’ha establert únicament per a la realització de l’espectacle 
Cantània 2018. 
 
Desè. Certificats i declaracions responsables 
Joventuts Musicals de Figueres ha acreditat el compliment dels requisits 
necessaris per a ser beneficiària d’una subvenció, mitjançant la presentació 
dels documents i declaracions previstes a la normativa aplicable en matèria de 
subvencions. 
 
Onzè. Divergències 
Per a qualsevol divergència que pugui sorgir en ordre a la interpretació, 
modificació, aplicació i execució del present conveni s’intentarà resoldre de 
mutu acord de les parts. 
 
Dotzè. Causes de resolució 
Seran causes de resolució del conveni: 
Mutu acord de les parts, que es manifestarà per escrit. 
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Denúncia d’una de les parts, amb un preavís en cap cas inferior a 3 mesos. 
L’incompliment manifest de les seves clàusules. 
La impossibilitat manifesta, legal o material, de dur a terme el compliment de 
les seves previsions. 
Les generals establertes en la legislació vigent. 
 
Tretzè. Naturalesa del conveni 
Aquest conveni té naturalesa administrativa i es regirà per allò establert a la Llei 
38/2007, de 17 de novembre, general de subvencions, el reglament que la 
desenvolupa aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol i la resta de 
normativa d’aplicació.  
La jurisdicció contenciosa administrativa és la competent per resoldre les 
qüestions litigioses que puguin suscitar-se entre les parts en el transcurs 
d’aquest conveni i que no hagin pogut resoldre’s prèviament per les parts.  
 
I en prova de conformitat, les parts interessades signen aquest conveni per 
duplicat, en el lloc i en la data esmentats en l’encapçalament. 
 
Per l’Ajuntament de Figueres,  Per Joventuts Musicals de 

Figueres, 
L’alcaldessa presidenta    El representant   
Marta Felip Torres     Gerard Valverde Ros”" 
 
----5. Assumptes urgents. No es produeixen declaracions d'urgència. 
 
----6. 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 onze minuts, de la qual cosa dono fe. 
 
 


