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JUNTA DE GOVERN LOCAL         Núm.07 

--------------------- 

 

Acta de la sessió ordinària del dia 22 de febrer de 2016 

 

---- A la Casa de la Vila de la ciutat de Figueres, el dia 

22 de febrer 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, autoritzat per la Presidència, segons 

allò que disposa l'article 59.2 del Reglament Orgànic 

Municipal, hi assisteix amb veu però sense vot el regidor 

no membre de la Junta de Govern Local Diego Borrego Torres. 

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 15 de febrer de 2016, repartida 

amb la convocatòria. 

 

----2. Obres-llicències. Es concedeix al senyor Antonio 

Moreno Mingorance una llicència de primera utilització i 

ocupació parcial  de la primera fase que correspon a 

l'estructura, tots els accessos verticals, els serveis i 

les zones comunes i condicionar els habitatges 2B, 2C, 2D, 

3B, 3C i 3D de l'edifici situat al carrer Peralada, 19-21,  

cantonada amb el carrer Sant Domènec, 1-3. Després de 

llegir-la i debatre-la s’ACORDA, per unanimitat, d’aprovar 

la proposta següent: 

 "En data 8 de gener de 2013 i número de registre 

d’entrada E2013000317,  el senyor antonio Moreno 

Mingorance, sol.licita la llicència  de primera utilització  

i ocupació parcial  de la primera fase de l’edifici situat 

al carrer Peralada 19-21, construït a l’empara de les 

llicències números 086/07 i 043/12. En data 3 de desembre 

de 2015 l’arquitecte tècnic municipal emet l’informe 

següent: “Antecedents. En data 22 de maig de 2007 la Junta 

de Govern Local acorda concedir al senyor Antonio Moreno 

Mingorance llicència municipal d'obres per ampliació i 

redistribució interior en edifici entre mitgeres al carrer 
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Peralada, 19-21 cantonada amb el carrer Sant Domènec, 1-3, 

expedient número 086/07. En data 27 d'agost de 2012 la 

Junta de Govern Local acorda concedir al senyor Antonio 

Moreno Mingorance la modificació de la llicència municipal 

d'obres per ampliació i redistribució interior en edifici 

entre mitgeres al carrer Peralada, 19-21 cantonada amb el 

carrer Sant Domènec, 1-3, expedient número 086/07, per a 

executar en dues fases l'esmentat projecte d'ampliació i 

redistribució interior, la primera de les quals consistirà 

en realitzar l'estructura, tots els accessos verticals, els 

serveis i les zones comunes i condicionar els habitatges 

2B, 2C, 2D, 3B, 3C i 3D, i la segona consistirà en 

condicionar interiorment els habitatges 2A i 3A, expedient 

número 043/12. En data 8 de gener de 2013 (registre 

d'entrada E2013000317) senyor Antonio Moreno Mingorance 

sol�licita la llicència de primera ocupació de la primera 

fase de les obres per ampliació i redistribució interior en 

edifici entre mitgeres al carrer Peralada, 19-21 cantonada 

amb el carrer Sant Domènec, 1-3, expedients número 086/07 i 

043/12. En data 21 de gener de 2013 s'emet Decret 

d'Alcaldia per requerir als interessats l'esmena 

d'anomalies/mancances per tal de poder concedir la 

llicència de primera ocupació i utilització sol�licitada.  

En data 21 de febrer de 2013 (registre d'entrada 

E2013002855) senyor Antonio Moreno Mingorance presenta un 

escrit per informar que s'han subsanat les mancances 

requerides i per sol�licitar novament la llicència de 

primera ocupació en tràmit. En data 9 de maig de 2013 

s'emet Decret d'Alcaldia per requerir novament als 

interessats l'esmena d'anomalies/mancances per tal de poder 

concedir la llicència de primera ocupació i utilització 

sol�licitada. En data 23 d'octubre de 2014 (registre 

d'entrada E2014017285) els senyor Jacint Peiris Pagès, en 

representació del senyor Antonio Moreno Mingorance, 

presenta un escrit per informar que s'han subsanat les 

mancances requerides i per sol�licitar novament la 

llicència de primera ocupació en tràmit. Realitzada visita 

d'inspecció a l'immoble del Peralada, 19-21 cantonada amb 

el carrer Sant Domènec, 1-3 en data 13 de maig de 2013, 

s'observa: - als habitatges porta B s'ha substituït la 

banyera per un plat de dutxa, i el taulell/barra del final 

de la cuina no consta grafiat als plànols. - als habitatges 

portes C i D s'hi accedeix baixant dos graons -a l'entrada 

de l'habitatge- en relació al nivell del replà, s'ha 

modificat la distribució del banys, s'ha anul�lat l'armari 

del rebedor i s'ha canviat la ubicació de la sala-menjador-

cuina i de l'habitació, de manera que és l'habitació la 
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peça que dona a la façana al carrer Peralada. En data 30 de 

juny de 2015 (registre d'entrada E2015014549) els senyor 

Jacint Peiris Pagès, en representació del senyor Antonio 

Moreno Mingorance, presenta la comunicació d'obres que no 

s'ajusten al projecte autoritzat, que no comporten una 

alteració substancial del projecte autoritzat. Fets. En 

data 27 d'octubre de 2015 s'emet Decret d'Alcaldia per 

entendre comunicades les obres que no s'ajusten al projecte 

autoritzat (expedients números 086/07 i 043/12) de la 

primera fase per l'ampliació i redistribució interior de 

l'edifici entre mitgeres al carrer Peralada número 19-21 

cantonada amb el carrer Sant Domènec número 1-3. En data 6 

de novembre de 2015 el Cap de Servei Xarxes Aigua i 

Clavegueram de Fisersa emet informe en relació a les 

escomeses d'aigua i de clavegueram de l'immoble del 

Peralada, 19-21 cantonada amb el carrer Sant Domènec, 1-3, 

en el qual consta que no s'observen anomalies. Conclusions. 

Procedeix informar favorablement la primera utilització i 

ocupació parcial de les obres per ampliació i redistribució 

interior en edifici entre mitgeres al carrer Peralada, 19-

21 cantonada amb el carrer Sant Domènec, 1-3, i en concret 

de la primera fase, corresponent a l'estructura, tots els 

accessos verticals, els serveis i les zones comunes i 

condicionar els habitatges 2B, 2C, 2D, 3B, 3C i 3D. Això és 

tot el que el sotasignat pot informar segons el seus 

coneixements, que sotmet a raonament tècnic més ben 

fonamentat, als informes dels serveis jurídics i al millor 

criteri de la Corporació." Consta a l'expedient de 

referència que la data de finalització de les obres és la 

de 12 de novembre de 2014 (certificat de finalització de 

les obres aportat per la direcció facultativa d’aquestes).  

Atès l’anterior exposat, i el que disposa l’article 187 del 

Decret Legislatiu 1/2010,  de 3 d'agost, modificat per 

l'article 22.2 de 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, i l'article 43  del Decret 

64/2014, de de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament 

sobre protecció de la legalitat urbanística, la Llei 

30/1992, de 26 de novembre, modificada per la Llei 4/1999, 

de 13 de gener, de règim jurídic de les administracions 

públiques i del procediment administratiu comú, s’emet la 

proposta de resolució següent: Primer Concedir al senyor 

Antonio Moreno Mingorance, la llicència sol.licitada de 

primera utilització i ocupació parcial  de la primera fase 

que correspon a l'estructura, tots els accessos verticals, 

els serveis i les zones comunes i condicionar els 
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habitatges 2B, 2C, 2D, 3B, 3C i 3D de l'edifici situat al 

carrer Peralada 19-21  cantonada amb el carrer Sant Domènec 

1-3, construït a l’empara de les  llicències  d’obra major 

número 086/07 i 043/12. Segon.- Notificar la present 

resolució als interessats." 

 

----3. Obres-llicències. Es concedeix a la senyora 

Margarita Giró Aranda una llicència municipal d'obres per a 

la rehabilitació de la façana i de 61,70 metres quadrats de 

coberta al carrer Col.legi, 45. Després de llegir-la i 

debatre-la s’ACORDA, per unanimitat, d’aprovar la proposta 

següent: 

 "En data 25 de novembre de 2015 i registre d’entrada 

número E2015023834, la senyora  Margarita Giró Aranda, 

sol.licita llicència municipal d'obres per a la 

rehabilitació de la façana i de 61,70 metres quadrats de 

coberta al carrer Col.legi 45 de Figueres; En data  4 de 

febrer de 2016 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. Publicat al Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya. núm. 4408, del dia 17 de Juny de 

2005. Tipus de Sòl: Urbà. a.14. Us preferent del sòl: 

Habitatge. Tipologia: D.2. Nombre d'habitatges: 0.   

Característiques del projecte. 1.El projecte de 

rehabilitació de la façana i de 61,70 metres quadrats de 

coberta 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 cost real 

i efectiu de les obres vist que el projecte no l’acredita 

amb aplicació de preus unitaris justificats sobre estat 

d’amidaments s’estima inicialment en 54.072,48 euros segons 

el detall seguent: 61,70 m2 de rehabilitació de coberta x 

372,40 (490 x 0,95 x 2,00 x 0,40) euros/m2 + 66,80 m2 de 

rehabilitació de façana x 465,50 (490 x 0,95 x 2,00 x 0,50) 

euros/m2. 4.La fiança a dipositar per a la gestió dels 

residus de construcció i runes es calcula d’acord amb la 

fitxa del projecte en 782,54 euros. 5.La fiança per a 

garantir la reposició de l’espai públic es calcula d’acord 

amb les ordenances en el mínim de 500 euros, atès el detall 

següent: 6,30 m x 1 m x 30 euros /m2 = 189. Condicions. 

Aquesta llicència de rehabilitació parcial de coberta i de 

la façana no empara cap transformació de l’interior de 

l’edifici preexistent, la qual requerirà la tramitació 

prèvia de l’expedient d’obres, i si s’escau activitats, amb 
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el projecte corresponent, on s’acrediti el compliment de la 

normativa tècnica de l’edificació, la d’habitabilitat i 

altres sectorials pertinents d’acord amb els usos 

admissibles urbanísticament que s’hi vulguin implantar. Les 

obres de rehabilitació comporten simultàniament el pas 

ordenat de les línies adossades de serveis preexistents amb 

canalitzacions encastades o motllures especialment 

dissenyades i que es desafectin les xarxes de serveis que 

si s’escau incideixin impròpiament en la façana amb rases 

de soterrament de creuaments, arquetes i muntants de 

conversions, i reposicions de paviments. A càrrec del 

promotor, prèviament a l’inici de les obres, es 

senyalitzaran i protegiran adequadament els recorreguts 

alternatius dels vianants interceptats per la tanca d’obra 

mitjançant les mesures que indiqui la policia local 

(voreres complementàries annexes, túnels protegits,...). En 

el cas que s'hagi d'instal�lar 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 

Guàrdia Urbana. Abans de la primera utilització es 

comprovarà l’execució i/o bon estat de conservació de la 

vorera, la vorada i si s’escau el gual de pedra normalitzat 

que correspongui per a entrada de vehicles. 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. 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." 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, i 

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 Margarita Giró Aranda per a la rehabilitació de 

la façana i de 61,70 metres quadrats de coberta al carrer 

Col.legi 45, de Figueres, d'acord amb les condicions 

generals que s'adjunten en el full annex i amb les 

particulars següents: a) Aquesta llicència de rehabilitació 

parcial de coberta i de la façana no empara cap 
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transformació de l’interior de l’edifici preexistent, la 

qual requerirà la tramitació prèvia de l’expedient d’obres, 

i si s’escau activitats, amb el projecte corresponent, on 

s’acrediti el compliment de la normativa tècnica de 

l’edificació, la d’habitabilitat i altres sectorials 

pertinents d’acord amb els usos admissibles urbanísticament 

que s’hi vulguin implantar. b) Les obres de rehabilitació 

comporten simultàniament el pas ordenat de les línies 

adossades de serveis preexistents amb canalitzacions 

encastades o motllures especialment dissenyades i que es 

desafectin les xarxes de serveis que si s’escau incideixin 

impròpiament en la façana amb rases de soterrament de 

creuaments, arquetes i muntants de conversions, i 

reposicions de paviments. c) A càrrec del promotor, 

prèviament a l’inici de les obres, es senyalitzaran i 

protegiran adequadament els recorreguts alternatius dels 

vianants interceptats per la tanca d’obra mitjançant les 

mesures que indiqui la policia local (voreres 

complementàries annexes, túnels protegits,...). En el cas 

que s'hagi d'instal�lar 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 Guàrdia Urbana. d) 

Abans de la primera utilització es comprovarà l’execució 

i/o bon estat de conservació de la vorera, la vorada i si 

s’escau el gual de pedra normalitzat que correspongui per a 

entrada de vehicles. e) S'haurà d'acreditar haver signat 

amb un gestor autoritzat un document d'acceptació que 

garanteixi la correcta destinació dels residus separats per 

tipus. En aquest document es farà constar el codi de gestor 

i el domicili de l'obra. En el termini d'un mes a comptar 

des de la finalització de l'obra, s'haurà de presentar un 

certificat del gestor de residus contractat referent a la 

quantitat i tipus de residus lliurats. f) Abans d’iniciar 

les obres s’haurà d’aportar la documentació del 

contractista. 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 els condicionants establert 
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per Figueres de Serveis SA. Segon.- Comunicar a la senyora 

Margarita Giró Aranda 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 gravàmen 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 54.072,48€. També s’haurà d’ingressar la taxa 

corresponent per l’atorgament d’aquesta llicència 

urbanística. Aquestes quanties hauran de ser ingressades en 

via voluntària de pagament a l’hisenda pública d’aquesta 

administració local, en els llocs indicats i dins dels 

terminis assenyalats a la notificació de la corresponent 

liquidació." 

 

---- Seguidament, essent les catorze hores i set minuts, fa 

ús de la paraula la Presidència que diu que els dos 

expedients que es tractaran a continuació es refereixen a 

matèries delegades pel Ple de l'Ajuntament en la Junta de 

Govern Local per la qual cosa, a partir d'aquest moment i 

per debatre'ls i resoldre'ls, la sessió de la Junta de 

Govern Local passa a tenir el caràcter de pública i anuncia 

verbalment aquesta circumstància després d'obrir la porta 

de la sala de sessions als efectes que pugui accedir-hi el 

públic que ho desitgi. 

 

----4. 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: 

 

---- Ensenyament. S'aprova l’establiment d'un conveni de 

cooperació educativa per a la realització de pràctiques 

acadèmiques externes amb la Universitat de Girona, Escola 

Politècnica Superior, per tal d’acollir un estudiant. 

Després de llegir-lo i debatre'l s'ACORDA, per unanimitat, 

d'aprovar el dictamen següent: 

 "La Universitat de Girona, Escola Politècnica 

Superior, proposa l'estudiant Federico Luque Carrillo 

perquè dugui a terme les pràctiques externes relacionades 

amb els seus estudis de Màster Universitari en Ciutats 

Intel�ligents (Smart Cities), dins l’àrea d' d'Urbanisme, 

concretament al Servei de Planificació Urbanística i Medi 

Ambient,  durant els mesos de febrer, març i abril de 2016. 

Vist que existeix un conveni marc de col�laboració entre 

l’Ajuntament de Figueres i la Universitat de Girona que 

possibilita establir convenis de col�laboració de 
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pràctiques individualment amb cada alumne interessat i atès 

que el responsable de la Universitat de Girona, Escola 

Politècnica Superios, ja ha fet arribar a l'Ajuntament el 

conveni de pràctiques de l'estudiant seleccionat, aquesta 

Comissió Informativa General proposa a la Junta de Govern 

Local que, per delegació del Ple de l’Ajuntament de 

Figueres, adopti els següents acords: 1r Aprovar 

l’establiment del conveni de cooperació educativa per a la 

realització de pràctiques acadèmiques externes entre la 

Universitat de Girona, Escola Politècnica Superior i 

l’Ajuntament de Figueres, per tal d’acollir l’estudiant de 

Màster Universitari, Federico Luque Carrillo. Les 

pràctiques es duran a terme al Servei de Planificació 

Urbanística i Medi Ambient. La durada de les pràctiques 

serà de de l'1 de febrer al 29 d'abril de 2016 , amb un 

toal de 360 hores.  El seguiment i tutoria de les 

pràctiques per part de l’Ajuntament el farà el Sr. Josep 

Caimel Benítez. 2n Autoritzar a l’Alcaldessa-Presidenta per 

a dictar i fer tants actes i gestions com calguin per dur a 

terme l’acord anterior." 

 

---- Aportacions i subvencions. Se sol.licita al 

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya una 

subvenció exclosa de concurrència pública  per a la 

programació d’arts escèniques i musicals 2016-2017.  

Després de llegir-lo i debatre'l s'ACORDA, per unanimitat, 

d'aprovar el dictamen següent: 

 "Vist l'informe del coordinador del Servei de Cultura 

de l'Ajuntament de Figueres, on exposa que la Direcció 

General de Creació i Empreses Culturals del Departament de 

Cultura de la Generalitat va comunicar a l’Ajuntament de 

Figueres el 8 de gener de 2014 (RE 252) la resolució de la 

integració de l’Ajuntament al Sistema Públic d’Equipaments 

Escènics i Musicals de Catalunya, classificant el Patronat 

de la Catequística, espai La Cate i el Teatre Municipal el 

Jardí en la tipologia equipaments escènics i musicals 

locals multifuncionals E3. Els avantatges que suposa 

aquesta integració és l’establiment d’un conveni de 

col�laboració entre el Departament de Cultura de la 

Generalitat de Catalunya, l’Oficina de Suport a la 

Iniciativa Cultural i l’Ajuntament de Figueres en relació 

amb els equipaments Teatre Municipal el Jardí i Sala la 

Cate per al suport a la seva programació d’arts escèniques 

i música. El 27 de gener de 2015 la Direcció General de 

Creació i Empreses Culturals del Departament de Cultura de 

la Generalitat va comunicar a l’Ajuntament de Figueres que 

calia fer arribar la documentació per preparar el conveni 
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de col�laboració pluriennal 2016 – 2017 pel suport a la 

programació municipal d’arts escèniques i musicals de la 

ciutat de Figueres. La sol�licitud a presentar és en una 

línia de subvencions i convenis exclosos de concurrència 

pública, i la documentació a presentar és el Pla d’Actuació 

2016-2017 i la  documentació justificativa del conveni 

2015, aquesta segona part de la documentació ja s’ha 

entregat a l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural ja 

que ha de servir per rebre la segona part de la subvenció 

atorgada en el conveni 2015. Per tot això es considera 

convenient la tramitació de la sol�licitud a l’Oficina de 

Suport a la Iniciativa Cultural de la subvenció/conveni  

per donar suport a la programació d’arts escèniques i 

musicals  2016-2017 a Figueres. D’acord amb la delegació de 

competències feta pel Ple el 4 de juliol de 2011, és la 

Junta de Govern, per delegació del ple, l’òrgan competent 

per sol�licitar i acceptar la subvenció. 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: 1r.-Sol.licitar al 

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya una 

subvenció exclosa de concurrència pública  per a la 

programació d’arts escèniques i musicals 2016-2017 a 

Figueres. 2n.- Autoritzar a l’Alcaldia Presidència perquè 

realitzi tants actes i gestions com calguin per a 

l’execució de l'acord anterior." 

 

---- Aportacions i subvencions. Se sol.licita a la 

Diputació de Girona prendre part en la convocatòria de 

subvencions  per al foment de projectes culturals als 

museus de les comarques gironines i concretament pel 

Projecte cultural del Museu de l'Empordà 2016. Després de 

llegir-lo i debatre'l s'ACORDA, per unanimitat, d'aprovar 

el dictamen següent: 

 "Vist l'informe del coordinador del Servei de Cultura 

de l'Ajuntament de Figueres, on exposa que la Diputació de 

Girona ha aprovat la convocatòria de subvencions per al 

foment de projectes culturals als museus de les comarques 

de Girona en l’anualitat de 2016 publicades en un edicte el 

16 de febrer de 2016, que segueixen les bases específiques  

reguladores de subvencions per al foment de projectes 

culturals als museus de les comarques gironines publicades 

en l’edicte de 21 d’octubre de la Diputació de Girona i 

publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona 

del 28 d’octubre de 2015. L’objecte d’aquestes bases és 

regular les subvencions que concedeix la Diputació de 

Girona per al foment de projectes culturals als museus de 
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les comarques gironines que figuren inscrits al “Registre 

de museus de Catalunya” i formalment adherits a la Xarxa 

Territorial de Museus de les comarques de Girona. La 

finalitat d’aquestes subvencions és afavorir la realització 

de projectes culturals que incideixin en les línies 

estratègiques següents: − Accions destinades al foment del 

coneixement i la difusió del patrimoni cultural (moble i 

immoble), natural i immaterial gestionat pel museu. − 

Actuacions la finalitat de les quals és l’acostament del 

museu a la societat, mitjançant mètodes didàctics i de 

qualitat, programant l’oferta d’activitats culturals i de 

lleure que permetin generar canals de comunicació més 

fluids. − Accions d’innovació per atreure nous segments de 

població i fomentar nous públics en els museus (població 

nouvinguda; activitats d’integració a la comunitat, a 

l’entorn de l’equipament cultural: joves, tercera edat, 

etc.). − Desenvolupament de projectes que tinguin com a 

objectiu posicionar el museu com a institució rellevant en 

l’expansió del turisme cultural. − Accions dutes a terme 

cooperativament amb altres museus de les comarques 

gironines i que no són gestionades per la Xarxa Territorial 

de Museus de les comarques gironines. El programa 

d’activitats amb el que treballa el museu de l’Empordà de 

l’Ajuntament de Figueres per a l’any 2016 permet acollir-se 

a aquesta convocatòria sol�licitant la quantitat màxima de 

35.000 euros ja que els àmbits subvencionables coincideixen 

plenament amb el programa. Per aquest motiu es considera 

convenient sol.licitar  pendre part en la convocatòria 

abans esmentada concretament amb el Projecte cultural del 

Museu de l'Empordà 2016. D’acord amb la delegació de 

competències feta pel Ple el 4 de juliol de 2011, és la 

Junta de Govern, per delegació del ple, l’òrgan competent 

per sol�licitar i acceptar la subvenció. 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: 1r.-Sol.licitar a la 

Diputació de Girona pedre part en la convocatòria de 

subvencions  per al foment de projectes culturals als 

museus de les comarques gironines i concretament pel 

Projecte cultural del Museu de l'Empordà 2016. 2n.- 

Autoritzar a l’Alcaldia Presidència perquè realitzi tants 

actes i gestions com calguin per a l’execució de l'acord 

anterior." 

 

---- A continuació, essent les catorze hores i deu minuts, 

torna a fer ús de la paraula la Presidència que diu que a 

partir d'aquest moment la sessió de la Junta de Govern 
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Local torna a tenir el caràcter de no pública, ja que no hi 

ha més expedients que es refereixin a matèries delegades 

pel Ple de l'Ajuntament en la Junta de Govern Local i que, 

en conseqüència, el públic present ha d'abandonar la sala 

de sessions.   

 

----5. Precs i preguntes. A l'extrem de Precs i preguntes 

no es produeixen intervencions. 

 

---- No havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la 

sessió a les catorze hores i deu minuts, de la qual cosa 

dono fe. 

 

 


