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JUNTA DE GOVERN LOCAL         Núm.24 
--------------------- 
 
Acta de la sessió ordinària del dia 11 de juliol de 2016 
 
---- A la Casa de la Vila de la ciutat de Figueres, el dia 
11 de juliol de 2016, sota la Presidència de l’alcaldessa  
Marta Felip Torres, es reuneixen els membres de la Junta de 
Govern Local: Pere Casellas Borrell, Francesc Cruanyes 
Zafra, Manuel Toro Coll, Jordi Masquef Creus, Dolors Pujol 
Matas, Joaquim Felip Gayolà i Alfons Martínez Puig amb 
l’assistència de la secretària accidental, Laia Oliver 
Pastoret, i de la interventora, Anna Morell Arimany, per 
tal de dur a terme la sessió ordinària en primera 
convocatòria. 
 Així mateix, autoritzats per la Presidència, segons 
allò que disposa l'article 59.2 del Reglament Orgànic 
Municipal, hi assisteixen amb veu però sense vot els 
regidors no membres de la Junta de Govern Local César Luis 
Barrenechea Montero i Núria Galimany Granés. 

A les catorze hores i cinc minuts, la Presidència 
declara oberta la sessió. 
 
----1. S'aprova sense rectificacions l'acta de la sessió 
anterior, ordinària del dia 4 de juliol de 2016, repartida 
amb la convocatòria. 
 
----2. Treball. Es ratifica el decret de l'Alcaldia de 27 
de juny de 2016 pel qual es va aprovar un conveni de 
col.laboració per a pràctiques no laborals amb el Servei 
d'Ocupació de Catalunya i l'empresa Llebrer Art 2002 SL 
relatiu al Projecte Treball als Barris. A la seva lectura, 
la Junta de Govern Local ACORDA, per unanimitat, ratificar 
el decret següent: 
 "El programa Treball als barris  és un programa de 
suport a territoris amb majors necessitats de reequilibri 
territorial i social que contempla programes de formació i 
orientació per la millora de la ocupabilitat. A l'ordre 
EMO/225/2014 de 22 de juliol, s'estableixen les bases 
reguladores dels ajuts destinats al Programa de suport a 
territoris amb majors necessitats de reequilibri 
territorial i social: projecte Treball als barris i a la 
Resolució EMO/758/2015 s’obre la convocatòria per a l’any 
2015. En data 21 d'octubre de 2015 va tenir lloc la 
signatura de la resolució per la convocatòria d'aquest any, 
amb resultat  favorable per part de l'Ajuntament de 
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Figueres. Es comunica, entre altres, l’atorgament dels 
següents programes: Programa A, acció A1-02, Dispositiu 
d'inserció laboral per a col�lectius amb especials 
dificultats del barri del Centre Històric de Figueres, amb 
un total atorgat de 92.450,79 €. Aquests programes 
contemplen la possibilitat de signar "convenis de 
col�laboració per a pràctiques en empreses externes, en el 
marc del programa A del Projecte "Treball als barris" tal i 
com indica la Base 6.1. apartat c) mesures ocupacionals, de 
l'ordre abans esmentada. Aquestes pràctiques no suposen cap 
cost econòmic per part de l'Ajuntament. La realització de 
les pràctiques serà precedida per la formalització d'un 
conveni de col�laboració entre la nostra entitat, l'empresa 
interessada i el SOC. En aquesta ocasió es signarà un 
conveni amb l'empresa Llebrer Art, 2002 S.L. i les 
participants XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Realitzaran 60h de 
pràctiques repartides en un total de 10 dies. Les 
pràctiques seran del 18/07/16 al 29/07/16 i treballaran 6 
hores diàries de 8:30h a 14:30h com indica el conveni 
adjunt. L'empresa designarà un tutor/a que serà 
l'encarregat/da de facilitar l'aprenentatge de les 
participants per mitjà de les pràctiques i d'informar sobre 
les mesures de prevenció de riscos laborals. La tècnica, 
tutora del dispositiu d'inserció sociolaboral de l’acció 
A1-02, serà la persona encarregada de supervisar les 
pràctiques per part de l'Ajuntament de Figueres. 
L'Ajuntament de Figueres té subscrites, per al Programa A. 
Acció A1-02 Dispositiu d'inserció laboral per a col�lectius 
amb dificultats del Centre Històric de Figueres unes 
assegurances d'accidents col�lectius amb la  companyia 
Mapfre Vida, pòlisses num. 055-1580530363 i num. 096-
1570037262, amb els requisits d'assegurança que exigeix el 
SOC per aquests tipus de programes. En base als antecedents 
exposats, i vist l’informe de la Tècnica prospectora 
d’empreses, adjunt a l’expedient. El regidor delegat del 
servei de Promoció Econòmica, per delegació de l’ Alcaldia-
Presidència resol: 1r. Aprovar el conveni de col.laboració 
entre l’Ajuntament de Figueres, El Llebrer Art 202 SL, i el 
Servei d’Ocupació de Catalunya, i les participants  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Realitzaran 60h de pràctiques 
repartides en un total de 10 dies. Les pràctiques seran del 
18/07/16 al 29/07/16 i treballaran 6 hores diàries de 8:30h 
a 14:30h com indica el conveni adjunt. 2n. Ratificar el 
present acord per la propera Junta de Govern Local." 
 
----3. Treball. Es ratifica el decret de l'Alcaldia de 27 
de juny de 2016 pel qual es va aprovar un conveni de 
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col.laboració per a pràctiques no laborals amb el Servei 
d'Ocupació de Catalunya i l'empresa Hotel Ronda Figueres SL 
relatiu al Projecte Treball als Barris. A la seva lectura, 
la Junta de Govern Local ACORDA, per unanimitat, ratificar 
el decret següent: 
 "El programa Treball als barris  és un programa de 
suport a territoris amb majors necessitats de reequilibri 
territorial i social que contempla programes de formació i 
orientació per la millora de la ocupabilitat. A l'ordre 
EMO/225/2014 de 22 de juliol, s'estableixen les bases 
reguladores dels ajuts destinats al Programa de suport a 
territoris amb majors necessitats de reequilibri 
territorial i social: projecte Treball als barris i a la 
Resolució EMO/758/2015 s’obre la convocatòria per a l’any 
2015. En data 21 d'octubre de 2015 va tenir lloc la 
signatura de la resolució per la convocatòria d'aquest any, 
amb resultat  favorable per part de l'Ajuntament de 
Figueres. Es comunica, entre altres, l’atorgament dels 
següents programes: Programa A, acció A1-02, Dispositiu 
d'inserció laboral per a  col�lectius amb especials 
dificultats del barri del Centre Històric de Figueres, amb 
un total atorgat de 92.450,79 €. Aquests programes 
contemplen la possibilitat de signar "convenis de 
col�laboració per a pràctiques en empreses externes, en el 
marc del programa A del Projecte "Treball als barris" tal i 
com indica la Base 6.1. apartat c) mesures ocupacionals, de 
l'ordre abans esmentada. Aquestes pràctiques no suposen cap 
cost econòmic per part de l'Ajuntament. La realització de 
les pràctiques serà precedida per la formalització d'un 
conveni de col�laboració entre la nostra entitat, l'empresa 
interessada i el SOC. En aquesta ocasió es signarà un 
conveni amb  l'empresa Hotel Ronda Figueres, S.L. i la 
participant XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Realitzarà 60h de 
pràctiques repartides en un total de 15 dies, treballant 4 
hores diàries del 19/07/16 al 08/08/16. L'horari serà de 
11h a 15h, tal i com indica el conveni adjunt. L'empresa 
designarà un tutor/a que serà l'encarregat/da de facilitar 
l'aprenentatge de la noia per mitjà de les pràctiques i 
d'informar sobre les mesures de prevenció de riscos 
laborals. La tècnica, tutora del dispositiu d'inserció 
sociolaboral de l'acció A1-02, serà la persona encarregada 
de supervisar les pràctiques per part de l'Ajuntament de 
Figueres. L'Ajuntament de Figueres té subscrites, per al 
Programa A. Acció A1-02 Dispostiu d'inserció laboral per a 
col�lectius amb dificultats del Centre Històric de Figueres 
unes assegurances d'accidents col�lectius amb la companyia 
Mapfre Vida, S.A., pòlisses num. 055-1580530363 i num. 096-
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1570037262, amb els requisits d'assegurança que exigeix el 
SOC per aquests tipus de programes. En base als antecedents 
exposats, i vist l’informe de la Tècnica prospectora 
d’empreses, adjunt a l’expedient. El regidor delegat del 
servei de Promoció Econòmica, per delegació de l’ Alcaldia-
Presidència resol: 1r. Aprovar el conveni de col.laboració 
entre l’Ajuntament de Figueres, l’Hotel Ronda Figueres SL, 
i el Servei d’Ocupació de Catalunya, i la participant 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, per la realització de 60h de 
pràctiques repartides en un total de 15 dies, treballant 4 
hores diàries del 19/07/16 al 08/08/16. L'horari serà de 
11h a 15h, tal i com indica el conveni adjunt. 2n. 
Ratificar el present acord a la propera Junta de Govern 
Local." 
 
----4. Treball. Es ratifica el de l'Alcaldia de 27 de juny 
de 2016 pel qual es va aprovar un conveni de col.laboració 
per a pràctiques no laborals amb el Servei d'Ocupació de 
Catalunya i l'empresa Torremirona Hotel SL relatiu al 
Projecte Treball als Barris. A la seva lectura, la Junta de 
Govern Local ACORDA, per unanimitat, ratificar el decret 
següent: 
 "El programa Treball als barris  és un programa de 
suport a territoris amb majors necessitats de reequilibri 
territorial i social que contempla programes de formació i 
orientació per la millora de la ocupabilitat. A l'ordre 
EMO/225/2014 de 22 de juliol, s'estableixen les bases 
reguladores dels ajuts destinats al Programa de suport a 
territoris amb majors necessitats de reequilibri 
territorial i social: projecte Treball als barris i a la 
Resolució EMO/758/2015 s’obre la convocatòria per a l’any 
2015. En data 21 d'octubre de 2015 va tenir lloc la 
signatura de la resolució per la convocatòria d'aquest any, 
amb resultat  favorable per part de l'Ajuntament de 
Figueres. Es comunica, entre altres, l’atorgament dels 
següents programes: Programa A, acció A1-02, Dispositiu 
d'inserció laboral per a  col�lectius amb especials 
dificultats del barri del Centre Històric de Figueres, amb 
un total atorgat de 92.450,79 €. Aquests programes 
contemplen la possibilitat de signar "convenis de 
col�laboració per a pràctiques en empreses externes, en el 
marc del programa A del Projecte "Treball als barris" tal i 
com indica la Base 6.1. apartat c) mesures ocupacionals, de 
l'ordre abans esmentada. Aquestes pràctiques no suposen cap 
cost econòmic per part de l'Ajuntament. La realització de 
les pràctiques serà precedida per la formalització d'un 
conveni de col�laboració entre la nostra entitat, l'empresa 



 5 

interessada i el SOC. En aquesta ocasió es signarà un 
conveni amb  l'empresa Navata Torremirona Hotel, S.L. i la 
participant XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Realitzarà 60h de 
pràctiques repartides en un total de 10 dies, treballant 6 
hores diàries del 18/07/16 al 29/07/16. L'horari serà de 
10h a 16h la 1ª setmana i de 16h a 22h, la 2ª setmana, tal 
i com indica el conveni adjunt. L'empresa designarà un 
tutor/a que serà l'encarregat/da de facilitar 
l'aprenentatge de la noia per mitjà de les pràctiques i 
d'informar sobre les mesures de prevenció de riscos 
laborals. La tècnica, tutora del dispositiu d'inserció 
sociolaboral de l'acció A1-02, serà la persona encarregada 
de supervisar les pràctiques per part de l'Ajuntament de 
Figueres. L'Ajuntament de Figueres té subscrites, per al 
Programa A. Acció A1-02 Dispostiu d'inserció laboral per a 
col�lectius amb dificultats del Centre Històric de Figueres 
unes assegurances d'accidents col�lectius amb la companyia 
Mapfre Vida, S.A., pòlisses num. 055-1580530363 i num. 096-
1570037262, amb els requisits d'assegurança que exigeix el 
SOC per aquests tipus de programes. En base als antecedents 
exposats, i vist l’informe de la Tècnica prospectora 
d’empreses, adjunt a l’expedient. El regidor delegat del 
servei de Promoció Econòmica, per delegació de l’ Alcaldia-
Presidència resol: 1r .Aprovar el conveni de col.laboració 
entre l’Ajuntament de Figueres, Torremirona Hotel SL, el 
Servei d’Ocupació de Catalunya, i la participant  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, per realitzar 60h de pràctiques 
repartides en un total de 10 dies, treballant 6 hores 
diàries del 18/07/16 al 29/07/16. L'horari serà de 10h a 
16h la 1ª setmana i de 16h a 22h, la 2ª setmana, tal i com 
indica el conveni adjunt. 2n. Ratificar el present acord a 
la propera Junta de Govern Local." 
 
----5. Ensenyament. Es ratifica del decret de l'Alcaldia de 
5 de juliol de 2016 pel qual es va aprovar l'establiment 
d'un conveni de cooperació educativa amb la Universitat de 
Girona, Facultat de Dret, per tal d'acollir una estudiant. 
A la seva lectura, la Junta de Govern Local ACORDA, per 
unanimitat, ratificar el decret següent: 
 "1. La Universitat de Girona i l'Ajuntament de 
Figueres, amb la voluntat d'intensificar les relacions 
entre el món universitari i la realitat  professional varen 
signar un conveni marc de col�laboració acadèmica amb 
l'objectiu que els estudiants desenvolupin de manera 
pràctica els coneixements que adquireixen a la Universitat. 
2. Atès que el responsable de la Universitat de Girona, 
Facultat de Dret, presenta un conveni de cooperació 
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educativa per tal que l’estudiant de Grau en Criminologia, 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, realitzi pràctiques del 4 de juliol 
fins al 3 d'agost de 2016, amb un total de 100 hores, al 
Departament de Benestar Social. Fonaments Jurídics:1.  La 
Universitat de Girona, és un centre d'ensenyament públic, 
el conveni de col�laboració amb l'Ajuntament té naturalesa 
de conveni interadministratiu. D'acord amb l'article 303 
del Reglament d'obres, activitats i serveis de les entitats 
locals, aprovat pel Decret 179/19995, de 13 de juny (ROAS), 
per conveni pot establir-se una relació de cooperació 
consensuada entre ens locals i altres administracions 
públiques per al desenvolupament de les competències 
legalment atribuïdes, en la satisfacció dels quals tinguin 
un interès comú. 2. El conveni s'ajusta pel que fa a 
objecte, contingut i elements, al que disposen els articles 
307 i 308 del ROAS, i l'òrgan competent per a l'aprovació 
de la celebració del conveni s'atribueix al Ple de 
l'Ajuntament ja que l'objecte dels convenis és la 
disposició o condicionament de l'exercici de competències 
municipals. Atès que no hi ha transferència de competències 
de la entitat, no es requereix la majoria absoluta en 
l'adopció d l'acord. El Ple va delegar aquesta atribució a 
la Junta de Govern Local mitjançant acord de data 
07/04/2016. 3. Atès que és urgent que l'estada de 
pràctiques comenci el dia 4 de juliol de 2016. Per tot 
això, l'alcaldessa presidenta resol: 1. Aprovar 
l’establiment d'un conveni de cooperació educativa entre la 
Universitat de Girona, Facultat de Dret i l’Ajuntament de 
Figueres per tal d’acollir l’estudiant de Grau en 
Criminologia, XXXXXXXXXXXXXXXXX. Les pràctiques es duran a 
terme al Departament de Benestar Social, amb un total de 
100 hores, del 4 de juliol al 3 d'agost, en horari de 
matins. La tutora de les pràctiques per part de 
l'Ajuntament serà la XXXXXXXXXXXXXXXXXX. 2. Sotmetre aquest 
decret a la ratificació de la Junta de Govern Local, per 
delegació del Ple, en la propera sessió que es celebri." 
 
----6. Treball. S'aprova un conveni de col�laboració per a 
pràctiques no laborals amb l'empresa Gastrònoms Chefs SL 
relatiu al Programa Joves per l'Ocupació. Després de 
llegir-la i debatre-la s’ACORDA, per unanimitat, d’aprovar 
la proposta següent: 
 "En data 24 de setembre de 2015 mitjançant aprovació 
per Decret de l’Alcaldia i ratificat pel Ple en la sessió 
de data 1 d’octubre de 2015, s’aprovà la sol�licitud 
adreçada al Servei d’ocupació de Catalunya (SOC) per a 
participar en el programa Joves per l’Ocupació (DOGC número 
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6933 de 12 d’agost de 2015, Ordre EMO/254/2015 de 5 
d'agost, de modificació de l’Ordre EMO/251/2014 de 4 
d’agost, DOGC número 6680 de 6 d’agost de 2014) en la que 
es preveu atendre 40 joves d'entre 16 i 25 anys desocupats, 
combinant accions d’orientació, tutorització i seguiment 
individualitzat, formació i adquisició d’experiència 
professional en empreses, a fi de facilitar la seva 
inserció laboral en empreses del territori i també fomentar 
el seu retorn al sistema educatiu. Atès l’escrit amb 
registre d’entrada número 24613 de 7 de desembre de 2015 
que signa la directora del Servei d’Ocupació de Catalunya, 
i que adjunta la Resolució relativa a l’atorgament del 
desenvolupament d’actuacions previstes en el Programa 
d’Experiència Professional per a l’ocupació juvenil a 
Catalunya (Programa Joves per l'Ocupació), expedient número 
JPO-84-2015 promogut per l’Ajuntament de Figueres per a 
millorar la formació i les perspectives d’ocupació de 40 
joves aturats d’entre 16 i 25 anys. L’àmbit territorial 
d’actuació del projecte és la Comarca de l'Alt Empordà. 
Atès que s’inicià l’execució del programa el dia 18 de 
desembre de 2015 i que haurà de finalitzar el 31 de març de 
2017, atenent a l’article 21 de l’Ordre EMO/254/2015 de 5 
d’agost. Vist que les empreses que tinguin la voluntat de 
participar en el programa Joves per l'ocupació mitjançant 
l'oferiment de pràctiques no laborals pels joves 
participants hauran de signar, prèviament, un conveni de 
col�laboració amb aquest Ajuntament (base 10.3 de l’Ordre 
EMO/251/2014, de 4 d’agost, per la qual s’estableixen les 
bases reguladores del programa). Atès que l’empresa haurà 
de designar un tutor/a que serà l’encarregat/da de 
facilitar l’aprenentatge als joves per mitjà de les 
pràctiques i d’informar als joves sobre les mesures de 
prevenció de riscos laborals. La XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tutora 
del grup de comerç (caixers) serà la persona encarregada de 
supervisar aquestes pràctiques per part de l’Ajuntament de 
Figueres de l’alumna XXXXXXXXXXXXXXXXXX. L’Ajuntament de 
Figueres té subscrites, per al Programa Joves per 
l’Ocupació, una pòlissa de responsabilitat civil número 
055-1680080861 amb la companyia Mapfre i una pòlissa 
d’accidents número 096-1670002857, incloent incidències in 
itinere també amb la companyia Mapfre. Vist que l’empresa 
Gastrònoms Chefs SL ha manifestat el seu interès pel 
programa i ha seleccionat una jove participant del programa 
Joves per l’Ocupació, i vist que l'interessa poder oferir-
li fer pràctiques no laborals el més aviat possible, i que 
no representa cap cost econòmic per l’Ajuntament. Vist 
l’informe emès per la Tècnica en Formació i Inserció 
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Laboral, el regidor delegat del Servei de Promoció 
Econòmica proposa que la Junta de Govern Local, per 
delegació de l’Alcaldia Presidència, adopti els acords 
següents: 1r.- Aprovar el document adjunt titulat “Conveni 
de col�laboració per a pràctiques no laborals en empreses – 
Programa d’experiència professional per a l’ocupació 
juvenil a Catalunya, Joves per l’Ocupació”. 2n.- Autoritzar 
l’Alcaldia Presidència perquè realitzi els actes i gestions 
que calguin perquè s’executin els acords anteriors." 
 
----7. Serveis municipals. S'aprova l’expedient de 
contractació del contracte del servei de porteria, 
acomodació i taquilla del Teatre Municipal El Jardí, la 
Sala la Cate, l’Auditori Caputxins i d’altres espais. 
Després de llegir-la i debatre-la s’ACORDA, per unanimitat, 
d’aprovar la proposta següent: 
 "Atès l’informe emès per el Director d’Espais Escènics 
de l’Ajuntament de Figueres de data 14 de gener de 2016 
referent a la necessitat de disposar de personal de control 
d’accessos, informació, acomodació del públic assistent i 
servei de taquilla als espais escènics de la ciutat de 
Figueres. Vist el que disposa l’article 10 del Text Refós 
de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat per Real 
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, el Regidor 
delegat del Servei de Cultura, Alfonso Jesús Martínez Puig, 
proposa que la Junta de Govern Local, per delegació de 
l’Alcaldia Presidència, adopti els acords següents: 1er.- 
Aprovar l’expedient de contractació del contracte del 
servei de porteria, acomodació i taquilla del Teatre 
Municipal El Jardí, la Sala la Cate, l’Auditori Caputxins i 
d’altres espais on l’Ajuntament de Figueres, directa o 
indirectament, organitzi activitats teatrals, musicals de 
dansa i d’altres. 2on.- Determinar que la licitació es 
dugui a terme mitjançant procediment obert i amb un sol 
criteri d’adjudicació. 3er.- Aprovar el Plec de Clàusules 
Administratives Particulars del contracte del “Servei de 
porteria, acomodació i taquilla del Teatre Municipal El 
Jardí, la Sala la Cate, l’Auditori de Caputxins i d’altres 
espais on l’Ajuntament de Figueres, directa o 
indirectament, organitzi activitats teatrals, musicals, de 
dansa i d’altres”. 4rt.-Aprovar el Plec de Prescripcions 
Tècniques. 5è.- Aprovar la despesa com a despesa 
plurianual, amb les anualitats següents: - 2017: 30.383,10 
€. - 2018: 30.383,10 €. 6è.- Convocar el procediment de 
licitació. 7è.- Autoritzar l’Alcaldia Presidència perquè 
realitzi els actes i gestions que calguin perquè s’executin 
els acords anteriors."  
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----8. Assumptes urgents. Prèvia la necessària declaració 
d'urgència, aprovada per unanimitat, es passa a deliberar 
sobre els assumptes que l'han motivada amb el resultat 
següent: 
 
---- Aportacions i subvencions. S'aprova un conveni  de 
col�laboració amb el Club Escacs Empordà per a la 
participació en el Campionat d'Espanya d'escacs per edats  
2016. Després de llegir-la i debatre-la s’ACORDA, per 
unanimitat, d’aprovar la proposta següent: 
 "L’Ajuntament de Figueres en el marc de les 
competències en matèria de promoció de l'esport dóna suport 
a les activitats de promoció, iniciació, tecnificació i 
competicions de les entitats esportives de Figueres. El 
Club Escacs Empordà ha classificat a quatre jugadors per 
participar en el Campionat d'Espanya d'escacs per edats  
2016 en les categories sub-8, sub-10, sub-12 i sub-18. El 
Campionat d'Espanya tindrà lloc a Salobreña del 22 de juny 
al 31 de juliol. El Club Escacs Empordà ha sol�licitat, amb 
número de registre d’entrada 12238 de data 3 de juny de 
2016, una subvenció extraordinària a l’Ajuntament de 
Figueres per tal de col�laborar en les despeses 
extraordinàries de l'entitat per a participar en aquesta 
competició. El Cap del Servei d’Esports ha emès Club Escacs 
Empordà, amb NIF XXXXXXXXXXXXXXXXX per la participació en 
el Campionat d'Espanya d'escacs per edats  2016  i 
Subvencionar al Club Escacs Empordà amb una aportació de 
875,00 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària de 
referència 2016 203   34100 48000. 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 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 
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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. Per tot això el regidor delegat  del Servei 
d’Esports  proposa a la Junta de Govern Local que, per 
delegació de l’alcaldia presidència, s’adoptin els acords 
següents: 1.- Aprovar el conveni  de col�laboració entre el 
Club Escacs Empordà, amb NIF XXXXXXXXXXXXXXXXXX, i 
l’Ajuntament de Figueres  per la participació en el 
Campionat d'Espanya d'escacs per edats  2016 , segons el 
text que s’adjunta a aquest acord. 2.- Atorgar al Club 
Escacs Empordà, amb NIF XXXXXXXXXXXXXXX, una aportació de  
vuit-cents setanta-cinc Euros (875,00 €) amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària de referència 2016 203   34100 
48000 en concepte de participació en el Campionat d'Espanya 
d'escacs per edats  2016. La subvenció es pagarà una vegada 
s'hagi presentat el compte justificatiu, d’acord amb allò 
establert al pacte sisè del conveni de col.laboració. Només 
s’acceptaran com a documents justificatius de les despeses 
els originals o fotocòpies compulsades de les factures, amb 
els requisits legals que estableix la normativa vigent 
lliurades a l’entitat beneficiària de la subvenció 
acreditatives que s’ha efectuat la despesa. 3.- Notificar 
la present resolució a l’interessat." 
 
---- Aportacions i subvencions. S'aprova un conveni  de 
col�laboració amb l'Associació Atlètica Mitja Marató de 
Figueres per a la realització de la Mitja Marató de 
Figueres prevista pel dia 4 de desembre de 2016. Després de 
llegir-la i debatre-la s’ACORDA, per unanimitat, d’aprovar 
la proposta següent: 
 "L’Ajuntament de Figueres en el marc de les 
competències en matèria esportiva i de promoció de la 
ciutat dóna suport a les activitats que s’organitzen a la 
ciutat de Figueres en matèria de promoció esportiva, 
promoció econòmica i projecció de la ciutat. L'Associació 
Atlètica Mitja Marató de Figueres s'ha constituït amb la 
finalitat de dur a terme l'organització de la Mitja Marató 
de Figueres, prevista pel dia 4 de desembre de 2016, i 
consolidar aquest esdeveniment esportiu a la ciutat com 
activitat de promoció de l'esport per a tothom, de l'esport 
de competició i com un factor de promoció econòmica i de 
projecció de la ciutat, mitjançant l'esport. L'Associació 
Atlètica Esportiva Mitja Marató de Figueres, representada 
pel Sr. Jaume Baraut Bach, ha presentat la instancia  amb 
registre d’entrada núm. 8831, de data 26 d'abril de 2016,  
sol�licitant una subvenció a l’Ajuntament de Figueres per 
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tal de finançar el projecte d'organització de la  Mitja 
Marató de Figueres. És voluntat de l'Ajuntament de Figueres 
promoure l'organització d'aquest esdeveniment esportiu i 
per això el pressupost municipal per l'any 2016 contempla 
l’aplicació pressupostària 16203341048002 anomenada "Mitja 
Marató". El Cap del Servei d’Esports ha emès informe 
favorable  a l’establiment d’un  conveni de col.laboració 
entre l’Ajuntament de Figueres i l'Associació Atlètica 
Mitja Marató de Figueres, NIF XXXXXXXXXXXXXXXXXX, per la 
realització de la Mitja Marató de Figueres  i subvencionar 
a l'associació  amb una aportació de 20.000,00 euros amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària  número 16203341048002 
"Conveni Mitja Marató". 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 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. Per tot això el regidor delegat  del Servei 
d’Esports  proposa a la Junta de Govern Local que, per 
delegació de l’alcaldia presidència, s’adoptin els acords 
següents: 1.- Aprovar el conveni  de col�laboració entre 
l'Associació Atlètica Mitja Marató de Figueres, NIF 
XXXXXXXXXXXXX, i l’Ajuntament de Figueres  per la 
realització de la Mitja Marató de Figueres prevista pel dia 
4 de desembre de 2016, segons el text que s’adjunta a 
aquest acord. 2.- Atorgar a l'Associació Atlètica Mitja 
Marató de Figueres, NIF XXXXXXXXXXXXXXX,  un ajut de vint 
mil Euros (20.000,00 €) amb càrrec a la partida 
16203341048002 "Conveni Mitja Marató"   en concepte de 
col�laboració per la Mitja Marató de Figueres prevista pel 
dia 4 de desembre de 2016,ó. El pagament s’ordenarà un 50% 
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de la quantitat atorgada (10.000,00 €) en el moment de la 
signatura del conveni regulador de la subvenció; el 30% de 
l'import (6.000,00 €) durant el mes d'octubre prèvia 
justificació del pagament inicial, i el 20% restant 
(4.000,00 €) una vegada s’hagi presentat el compte 
justificatiu, d’acord amb allò establert al pacte sisè del 
conveni, amb un termini màxim de tres mesos des de la data 
de finalització de l’activitat. Només s’acceptaran com a 
documents justificatius de les despeses els originals o 
fotocòpies compulsades de les factures, amb els requisits 
legals que estableix la normativa vigent lliurades a 
l’entitat beneficiària de la subvenció acreditatives que 
s’ha efectuat la despesa. 3.- Notificar la present 
resolució a l’interessat." 
 
----9. 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 nou minuts, de la qual cosa 
dono fe. 
 
 


