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

Núm.12

Acta de la sessió ordinària del dia 4 d'abril de 2016
---- A la Casa de la Vila de la ciutat de Figueres, el dia
4 d'abril 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 del secretari, Fernando González Cebrián, 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 Maria del
Mar Casas Honrado i César Luis Barrenechea Montero.
A les catorze hores i trenta minuts, la Presidència
declara oberta la sessió.
----1. S'aprova sense rectificacions l'acta de la sessió
anterior, ordinària del dia 21 de març de 2016, repartida
amb la convocatòria.
----2. Obres-llicències. Es concedeix a l’entitat Figueres
Crisda SL una llicència municipal d'obres
per a reforç
estructural parcial de l'edifici del carrer Muralla, 7.
Després de llegir-la i debatre-la s’ACORDA, per unanimitat,
d’aprovar la proposta següent:
"En data 10 de març de 2016 i registre d’entrada
número E2016005163, l’entitat
Figueres
Crisda SL,
representada pel senyor Martí Armadà Pujol, sol.licita
llicència municipal d'obres per a reforç estructural
parcial de l'edifici del carrer Muralla 7 de Figueres; En
data
18 de març de 2016 l’arquitecte municipal emet
l’informe
següent:
“Característiques
urbanístiques.
Planejament: Text refòs de les Normes urbanístiques del Pla
general de Figueres. Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya de 17 de Juny de 2005. Text refós del Pla
Especial de Protecció del Centre Històric. Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya de 29 de maig de 2007. Tipus de
Sòl: Urbà. Zonificació: Zona 1h2. Edificació per definició
volumètrica i per alineació de vial. Zona perimetral del
Centre històric. Nivell de protecció: 3 Ambiental /
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Categoria d’Intervenció: Rehabilitació RH / Model Tipològic
IIa. La intervenció edificatòria sobre aquests edificis
podrà consistir en: - Consolidació de l'estructura de
l'edifici, amb possibilitat de reformes de la mateixa. Restitució i establiment dels valors arquitectònics de
l'edifici,
en
especial
de
la
façana,
reparant
o
reconstruint els elements originals, eliminant les parts i
els
elements
impropis.
Renovació
de
les
parts
irrecuperables i de les que es demostri que no tenen cap
interès ni valor arquitectònic. - Ampliació de volum, si
així s'estableix en els Plànols Normatius, seguint les
determinacions
fixades
normativament.
Superfícies
del
reforç:
197,05
m2
Tipologia
estadística:E.3.
Característiques
del
projecte.
1.La
finca
té
la
consideració de solar i no està inclosa en cap unitat
d'actuació urbanística. 2.Els paràmetres del projecte de
reforç estructural parcial s'ajusten al que disposa la
normativa urbanística vigent. 3.El cost real i efectiu de
les obres vist que no s’acredita amb aplicació de preus
unitaris justificats sobre estat d’amidaments s’estima
inicialment en 27.811,64 euros segons el detall seguent:
197,05 m2 x 141,14 (490 x 0,95 x 1,40 x 0,2) euros/m2 de
reforç estructural. 4.La fiança a dipositar per a la gestió
dels residus de construcció i runes es calcula en el mínim
de 150 euros. 5.La fiança a dipositar per a garantir la
reposició de l’espai públic que pugui resultar afectat per
l’execució de les obres es calcula en 990 euros segons les
ordenances. (11 x 3 x 30 euros/m2). Condicions de
l’execució. 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 la tanca d’obra. En el cas que s'hagi
d'installar 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. Abans de qualsevol utilització de l’edifici,
caldrà, més enllà del reforç estructural parcial que
s’autoritza, tramitar les llicències d’obres que es
corresponguin als nous usos que es vulguin implantar
mitjançant el projecte que acrediti el compliment de les
normatives sectorials i d’habitabilitat, si s’escau, i del
codi tècnic de l’edificació en allò que hi sigui
d’aplicació. Conclusions. Es proposa concedir la llicència
d'obra sollicitada, en els termes en que se sollicita i
amb les condicions particulars exposades i les generals
annexes." Atès el que disposa l'article 89 i concordants
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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 l’entitat Figueres Crisda SL, representada
pel senyor Martí Armadà Pujol,
per a reforç estructural
parcial de l'edifici del carrer Muralla 7, 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 la tanca d’obra.
En el cas que s'hagi d'installar 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) Abans de qualsevol
utilització de l’edifici, caldrà, més enllà del reforç
estructural
parcial
que
s’autoritza,
tramitar
les
llicències d’obres que es corresponguin als nous usos que
es vulguin implantar mitjançant el projecte que acrediti el
compliment de les normatives sectorials i d’habitabilitat,
si s’escau, i del codi tècnic de l’edificació en allò que
hi sigui d’aplicació. c) S'haurà d'acreditar haver signat
amb un gestor autoritzat un document d'acceptació que
garanteixi la correcta destinació dels residus separats per
tipus. En aquest document es farà constar el codi de gestor
i el domicili de l'obra. En el termini d'un mes a comptar
des de la finalització de l'obra, s'haurà de presentar un
certificat del gestor de residus contractat referent a la
quantitat i tipus de residus lliurats. c) Quan als serveis
municipals s’hauran de complir els condicionants establert
per Figueres de Serveis SA. Segon.- Comunicar a l’entitat
Figueres Crisda SL, representada pel senyor Martí Armadà
Pujol,
que pel concepte impost sobre construccions,
installacions 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, installació i/o obra per import 27.811,64€.
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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."
----3.
Obres-llicències. Es concedeix a la Comunitat de
Propietaris Rec Arnau 11 una llicència municipal d'obres
per a la instal.lació d'un ascensor a l'edifici situat al
carrer Rec Arnau, 11. Després de llegir-la i debatre-la
s’ACORDA, per unanimitat, d’aprovar la proposta següent:
"En data 10 de febrer de 2016 i registre d’entrada
número E2016002671, la Comunitat de propietaris Rec Arnau
11, representada pel senyor Joan Company Agustí, sol.licita
llicència municipal d'obres per a la instal.lació d'un
ascensor a l'edifici del carrer Rec Arnau 11 de Figueres;
En data 18 de febrer de 2016 l’arquitecte municipal emet
l’informe
següent:
“Característiques
urbanístiques.
Planejament: 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: Habitatge.
Tipologia
D.2.
Habitatges
0.
Superfície
34,88
m2.
Característiques del projecte. 1.El projecte d’installació
d’un ascensor 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 s’estima inicialment per
part del projectista amb aplicació de preus sobre un estat
d’amidaments en 45.000 euros. 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 238,56 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. (>10,30 x 1,50 x 30). Condicions. 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'installar 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. Conclusions. Es pot concedir la llicència
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d'obra major sollicitada, en els termes en que se
sollicita i amb les condicions particulars exposades i les
generals annexes." 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 Comunitat de Propietaris Rec Arnau 11,
representada pel senyor Joan Company Agustí, per a la
instal.lació d'un ascensor a l'edifici situat al carrer Rec
Arnau 11, de Figueres, d'acord amb les condicions generals
que s'adjunten en el full annex i amb les particulars
següents: a) 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'installar 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. b) S'haurà d'acreditar
haver signat amb un gestor autoritzat un document
d'acceptació que garanteixi la correcta destinació dels
residus separats per tipus. En aquest document es farà
constar el codi de gestor i el domicili de l'obra. En el
termini d'un mes a comptar des de la finalització de
l'obra, s'haurà de presentar un certificat del gestor de
residus contractat referent a la quantitat i tipus de
residus lliurats. c) Abans d’iniciar les obres s’haurà
d’aportar la documentació del contractista. d) Abans
d’iniciar les obres s’haurà d’aportar el projecte executiu
visat. e) 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. f) 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
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hagi manifestat la disconformitat de les obres executades
amb el projecte tècnic autoritzat i les condicions de la
llicència urbanística atorgada. g) Quan als serveis
municipals s’hauran de complir els condicionants establert
per Figueres de Serveis SA. Segon.- Comunicar a la
Comunitat de propietaris Rec Arnau 11, representada pel
senyor Joan Company Agustí, que pel concepte impost sobre
construccions, installacions 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, installació i/o obra per
import
45.000€.
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."
----4. Obres-llicències. Es concedeix al senyor Jean Joseph
Germá Hervé una pròrroga per a l'acabament de les obres de
la llicència expedient 105/08. Després de llegir-la i
debatre-la s’ACORDA, per unanimitat, d’aprovar la proposta
següent:
"En data 3 de novembre de 2008, la Junta de Govern
Local va acordar concedir llicència d'obra major al senyor
Jean Joseph Germá Hervé per a la reforma de la distribució
interior d'un habitatge
a l'Avinguda Salvador Dalí 94
àtic. En data 25 d'agost de 2014, la Junta de Govern Local
va acordar concedir al senyor Jean Joseph Germà Hervé, una
prórroga per a l'acabament de les obres de reforma de la
distribució interior d'un habitatge a l'Avinguda Salvador
Dalí 94 àtic. El termini per a l'acabament de les obres era
el 31 de desembre de 2014. En data 18 de març de 2016 i
número de registre d'entrada E2016005855, el senyor Joan
Dolset Monsó que actua en representació del senyor Jean
Joseph Germá Hervé, sollicita una prorroga de la llicència
d'obres número 105/08,
en base al que disposa la
Disposició modificativa cinquena de la Llei 14/2015, del 21
de juliol, de l'impost sobre habitatges buits i de
modificació de normes tributàries. En el DOGC del dia 23 de
juliol de 2015, es va publicar la Llei 14/2015, del 21 de
juliol, de l'impost sobre els habitatges buits, i de
modificació de normes tributàries i de la Llei 3/2012, on a
la Disposició Modificativa cinquena, es modifica l'apartat
3 de la disposició transitòria primera del Text Refós de la
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Llei d'Urbanisme, Llei 3/2012, de modificació del text
refós de la Llei d’urbanisme, la qual va establir la
pròrroga general de llicències, fins el 31 de desembre de
2014. Posteriorment, a l'agost del 2014, es va allargar
aquest termini fins el 31 de desembre de 2015 amb la Llei
9/2014, de 31 de juliol, de la seguretat industrial dels
establiments, les installacions i els productes. Ara, amb
la Llei 14/2015, l'esmentat apartat 3 de la disposició
transitòria primera del Text Refós de la Llei d'Urbanisme,
Llei 3/2012, queda redactat de la següent forma: "3. El
termini màxim de pròrroga de les llicències d'obres a les
quals fan referència els apartats 1 i 2 és el 31 de
desembre de 2016." Atès l'anterior exposat, l’alcaldessa
presidenta
proposa a la Junta de Govern Local que, per
delegació de l'Alcaldia-Presidència, adopti els acords
següents: Primer.- Concedir la prórroga per a l'acabament
de les obres
de la llicència, expedient 105/08,
sol.licitada pel senyor Joan Dolset Monsó que actua en
representació del senyor Jean Joseph Germá Hervé. Segon.Establir que el termini màxim per a l'acabament de les
obres de la llicència, expedient número 105/08, és el 31
de desembre de 2016. Segon.- Advertir al
senyor Joan
Dolset Monsó que actua en representació del senyor Jean
Joseph Germá Hervé, que en el cas de no acabar les obres en
el termini indicat, la llicència caducarà i caldrà demanarne i obtenir-ne una de nova."
----5. Obres-llicències. Es concedeix a la Comunitat de
Veïns Casa Guillamet una llicència municipal d'obres per a
reforç de forjat en un edifici d'habitatges
al carrer
Ample, 14. Després de llegir-la i debatre-la s’ACORDA, per
unanimitat, d’aprovar la proposta següent:
"En data 13 de novembre de 2015 i registre d’entrada
número E2015023094, la Comunitat de Veïns Casa Guillamet,
representada pel senyor Joan Company Agustí de l'entitat
Immoserveis J. Company SL, sol.licita llicència municipal
d'obres per a reforç de forjat en un edifici d'habitatges
al carrer Ample 14 de Figueres; En data 18 de febrer de
2016
l’arquitecte
municipal
emet
l’informe
següent:
“Característiques urbanístiques. Tipus de Sòl: Urbà. a.1h.
Us
preferent
del
sòl:
Habitatge.
Tipologia
D.2.
Habitatges 0. Superfície 15 m2. Planejament: 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. Text refós del Pla
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Especial de Protecció del Centre Històric. Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya de 28 de Març de 2007.
Categoria d’Intervenció: Rehabilitació ( RH / Model Propi)
Article 23.3. La intervenció edificatòria sobre aquests
edificis podrà consistir en: Consolidació de l'estructura
de l'edifici, amb possibilitat de reformes de la mateixa.
Restitució i establiment dels valors arquitectònics de
l'edifici,
en
especial
de
la
façana,
reparant
o
reconstruint els elements originals, eliminant les parts i
els elements impropis.Renovació de les parts irrecuperables
i de les que es demostri que no tenen cap interès ni valor
arquitectònic. Ampliació de volum, si així s'estableix en
els Plànols Normatius, seguint les determinacions fixades
normativament. Informacions públiques: Art 18.1.Totes les
actuacions públiques o privades que s'hagin de realitzar en
l'àmbit d'aquest Pla Especial, ...en els edificis amb
Categoria d'Intervenció Edificatòria de ...rehabilitació
amb Model Propi (RH/P), s'exposaran, prèvia aprovació,
concessió o execució, en el tauler d'anuncis de la
Corporació, s'anunciaran en un Diari Local, i s'advertirà
de la seva exposició a aquelles entitats ciutadanes i
persones interessades, que el Ple de l'Ajuntament acordi
prèviament, a fi de que durant el termini de deu dies, els
ciutadans
i
entitats
puguin
opinar
sobre
elles.
Característiques del projecte. 1.El projecte de reforç
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 s’estima inicialment per part del projectista
en 2.420 euros. 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 el mínim de 150 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.
Condicions. 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'installar 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. Conclusions. 1.Procedeix
exposar les actuacions que s’han de realitzar en el tauler
d'anuncis de la Corporació, i anunciar-les en un diari
local a fi de que durant el termini de deu dies, els
ciutadans i entitats puguin opinar sobre elles. 2.Es pot
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concedir la llicència d'obra major sollicitada, en els
termes en que se sollicita i amb les condicions
particulars exposades i les generals annexes." Consultat
l’expedient de referència, consta que, en data 1 de març de
2016, es va publicar als diaris locals L’Empordà i Hora
Nova l’anunci d’informació pública per aquesta obra major
pel termini de deu dies hàbils. No havent-se presentat
allegacions al respecte. 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 Comunitat de Veïns Casa Guillamet,
representada pel senyor Joan Company Agustí de l'entitat
Immoserveis J. Company SL, per a reforç de forjat en un
edifici d'habitatges
al carrer Ample 14, de Figueres,
d'acord amb les condicions generals que s'adjunten en el
full annex i amb les particulars següents: a) 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'installar 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. b) S'haurà d'acreditar haver signat amb un
gestor autoritzat un document d'acceptació que garanteixi
la correcta destinació dels residus separats per tipus. En
aquest document es farà constar el codi de gestor i el
domicili de l'obra. En el termini d'un mes a comptar des de
la finalització de l'obra, s'haurà de presentar un
certificat del gestor de residus contractat referent a la
quantitat i tipus de residus lliurats. c) Abans d’iniciar
les
obres
s’haurà
d’aportar
la
documentació
del
contractista. d) Un cop iniciades les obres, caldrà lliurar
a l’Ajuntament una còpia de l’acta d’inici d’obres estesa
per la direcció facultativa d’aquestes. e) Només es podrà
utilitzar i ocupar l’edifici o construcció de que es tracti
després que hagi transcorregut el termini d’un mes des de
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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. f) Quan als serveis
municipals s’hauran de complir els condicionants establert
per Figueres de Serveis SA. Segon.- Comunicar a la
Comunitat de Veïns Casa Guillamet, representada pel senyor
Joan Company Agustí de l'entitat Immoserveis J. Company SL,
que pel concepte impost sobre construccions, installacions
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,
installació i/o obra per import 2.420€. 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."
----6. Obres-llicències. Es concedeix a l’entitat Mbatfer
12 Pizzeries SL una llicència municipal d'obres per a
l'adequació d'un local destinat a bar-restaurant a
l’immoble situat al carrer Peralada, 48 i La Marca, 4-6.
Després de llegir-la i debatre-la s’ACORDA, per unanimitat,
d’aprovar la proposta següent:
"En data 29 de gener de 2016 i registre d’entrada
número E2016001778, l’entitat Mbatfer 12 Pizzeries SL,
representada pel senyor Lluís Sánchez Reina, sol.licita
llicència municipal d'obres per a l'adequació d'un local
destinat a bar-restaurant al carrer Peralada 48 i La Marca
4-6 de Figueres; En data 10 de març de 2016 l’arquitecte
municipal
emet
l’informe
següent:
“Característiques
urbanístiques. Planejament Text refòs de les Normes
urbanístiques del Pla general de Figueres. Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya de 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 de 9 de març de 2007. Text
refós del Pla Especial de Protecció del Catàleg. Publicat
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 29 de
maig de 2007. Tipus de Sòl Urbà. Zonificació Zona 14.
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Edificació per definició volumètrica i per alineació de
vial. Conjunt Catalogat D del carrer de Peralada. Categoria
d’IntervencióRehabilitació (RH), segons Model Propi (P).
Normativa
d’aplicació:
Rehabilitació.
Art
23.3.
La
intervenció edificatòria sobre aquests edificis podrà
consistir en: a) Consolidació de l'estructura de l'edifici,
amb possibilitat de reformes de la mateixa. b)Restitució i
establiment dels valors arquitectònics de l'edifici, en
especial de la façana, reparant o reconstruint els elements
originals, eliminant les parts i els elements impropis. c)
Renovació de les parts irrecuperables i de les que es
demostri que no tenen cap interès ni valor arquitectònic.
d) Ampliació de volum, si així s'estableix en els Plànols
Normatius,
seguint
les
determinacions
fixades
normativament. 23.4. Els restabliments tipològics, i/o la
renovació de parts de l'edifici, o la seva ampliació, ha de
fer-se de manera coherent amb l'estructura originària de
l'edifici, i/o amb la correcta interpretació i aplicació
del model de referència que els corresponen; de tal manera
que l'actuació reforci les característiques tipològiques
estructurals (sistema portant), funcionals (qualificació de
recorreguts
i
comunicacions),
i/o
formals
(façanes
exteriors i interiors, ambients dels espais interiors i
anàlogues). 23.5. Pels edificis amb model de referència
propi (P), el Nivell 2: Protecció Estructural, comporta que
la Categoria de Rehabilitació (RH) ha de garantir el
respecte i la millora, no sols de les façanes, sinó també
dels espais i elements interior que, pels seus valors
arquitectònics i ambientals, així ho mereixin. Informacions
públiques. Art 18.1.Totes les actuacions públiques o
privades que s'hagin de realitzar en l'àmbit d'aquest Pla
Especial, ...en els edificis amb Categoria d'Intervenció
Edificatòria de Restauració (R) i rehabilitació amb Model
Propi (RH/P), s'exposaran, prèvia aprovació, concessió o
execució, en el tauler d'anuncis de la Corporació,
s'anunciaran en un Diari Local, i s'advertirà de la seva
exposició a aquelles entitats ciutadanes i persones
interessades, que el Ple de l'Ajuntament acordi prèviament,
a fi de que durant el termini de deu dies, els ciutadans i
entitats puguin opinar sobre elles. Característiques de
l’activitat. El 19 de febrer l’enginyer tècnic municipal ha
emès informe referent a condicionants d’activitats i
coincidència d’installacions en la tramitació de permisos
d’obres on determina els seguents condicionants: Les
mesures de seguretat contra incendis i accessibilitat que
consten en projecte. Caldrà disposar d’una superfície
d’absorció acústica d’acord amb l’article 3.2, document
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bàsic
DB-HR
del
Codi
Tècnic
de
l’Edificació.
Característiques
del
projecte.
1.La
finca
té
la
consideració de solar i no està inclosa en cap unitat
d'actuació urbanística. 2.Els paràmetres del projecte
s'ajusten al que disposa la normativa urbanística vigent.
3.El cost real i efectiu de les obres es justifica amb
aplicació de preus unitaris sobre l’estat d’amidaments en
45.559,44 euros. 4.La fiança a dipositar per a la gestió
dels residus de construcció i runes s’estima d’acord amb la
fitxa del projecte en 214,69 euros. 5.La fiança a dipositar
per a la reposició de la via pública que pugui resultar
afectada es calcula en 900 euros segons el detall: 30 m x 1
m x 30 €/m2. Condicions. 1.Prèviament a l’inici de les
obres, a càrrec del promotor, es senyalitzaran i protegiran
adequadament els recorreguts alternatius dels vianants
interceptats per la tanca d’obra mitjançant les mesures que
indiqui la Guàrdia Urbana. En el cas que
s'hagi
d'installar 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 Guàrdia Urbana.
2.L’actuació d’adequació del local quan es trobi amb
elements,
sostres,
paraments
o
paviments
que
fins
l’actualitat hagin quedat ocults ha de garantir el respecte
i la millora, no sols de les façanes, sinó també dels
espais i elements interiors que, pels seus valors
arquitectònics i ambientals, així ho mereixin. 3.En el cas
que durant els treballs d’adequació del local apareguessin
runes o elements que puguessin tenir d’acord amb la Llei
del Patrimoni
Cultural Català
naturalesa de
restes
arqueològiques, els treballs hauran de fer-se amb control
arqueològic, que s’haurà de realitzar sota la direcció d’un
arqueòleg, amb la corresponent autorització de la Direcció
General de Patrimoni. Conclusions. Es proposa d’acord amb
l’article 18 del Pla Especial l’exposició durant el termini
de 10 dies, i en el benentès que no es produeixin novetats
que puguin afectar l’expedient, es proposa concedir la
llicència d'obra major sollicitada, en els termes en que
se sollicita amb les condicions particulars exposades i
les generals annexes. I perquè consti als efectes oportuns
signo aquest informe, redactat segons el meu saber i ofici
que sotmeto a raonament tècnicament més ben fonamentat i
als
informes
jurídics."
Consultat
l’expedient
de
referència, consta que en data 15 de març de 2016, es va
publicar, als diaris locals L’Empordà i Hora Nova, l’anunci
d’informació pública per aquesta obra major pel termini de
deu dies hàbils. No havent-se presentat allegacions al
respecte. Atès el que disposa l'article 89 i concordants
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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 l’entitat Mbatfer 12 Pizzeries SL,
representada pel senyor Lluís Sánchez Reina,
per a
l'adequació d'un local destinat a bar-restaurant a
l’immoble situat al carrer Peralada 48 i La Marca 4-6, de
Figueres,
d'acord
amb
les
condicions
generals
que
s'adjunten en el full annex i amb les particulars següents:
a) Prèviament a l’inici de les obres, a càrrec del
promotor, es senyalitzaran i protegiran adequadament els
recorreguts alternatius dels vianants interceptats per la
tanca d’obra mitjançant les mesures que indiqui la Guàrdia
Urbana. En el cas que s'hagi d'installar 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 Guàrdia Urbana. b) L’actuació d’adequació
del local quan es trobi amb elements, sostres, paraments o
paviments que fins l’actualitat hagin quedat ocults ha de
garantir el respecte i la millora, no sols de les façanes,
sinó també dels espais i elements interiors que, pels seus
valors arquitectònics i ambientals, així ho mereixin. c)
Caldrà disposar d’una superfície d’absorció acústica
d’acord amb l’article 3.2, document bàsic DB-HR del Codi
Tècnic de l’Edificació. d) En el cas que durant els
treballs d’adequació del local apareguessin runes o
elements que puguessin tenir d’acord amb la Llei del
Patrimoni
Cultural
Català
naturalesa
de
restes
arqueològiques, els treballs hauran de fer-se amb control
arqueològic, que s’haurà de realitzar sota la direcció d’un
arqueòleg, amb la corresponent autorització de la Direcció
General de Patrimoni. 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
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les
obres
s’haurà
d’aportar
la
documentació
del
contractista. g) Abans d’iniciar les obres
s’haurà
d’aportar el projecte executiu. h) 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. i) 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. j) Quan als serveis municipals
s’hauran de complir els condicionants establert per
Figueres de Serveis SA. Segon.- Comunicar a l’entitat
Mbatfer 12 Pizzeries SL, representada pel senyor Lluís
Sánchez Reina, que pel concepte impost sobre construccions,
installacions 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, installació i/o obra per import 45.559,44€.
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."
----7. Obres municipals. S'aprova inicialment el projecte
d’obra municipal ordinària denominat “Projecte de cobriment
de pista a l’escola Joaquim Cusí”. Després de llegir-la i
debatre-la s’ACORDA, per unanimitat, d’aprovar la proposta
següent:
"El serveis tècnics municipals han redactat un
projecte denominat “Projecte de cobriment de pista a
l’escola Joaquim Cusí” amb un import total d’execució per
contracte, que inclou l’IVA, de dos cents trenta-nou mil
nou-cents
quaranta-vuit
euros
amb
noranta
cèntims
(239.948,90 €). Vist l’informe jurídic que consta a
l’expedient i atès l’establert al Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret
Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril; la llei 7/1985, de 2
d’abril reguladora de les bases de règim local, modificada,
entre d’altres per la llei 27/20013, de 27 de desembre, de
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racionalització i sostenibilitat de l’administració local,
i el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals,
l’alcadia-presidència proposa a la Junta de Govern Local
que, per delegació de l’alcaldia-presidència, adopti els
acords següents: 1r.- Aprovar inicialment el projecte
d’obra municipal ordinària denominat “Projecte de cobriment
de pista a l’escola Joaquim Cusí” amb un import total
d’execució per contracte, que inclou l’IVA, de dos cents
trenta-nou mil nou-cents quaranta-vuit euros amb noranta
cèntims (239.948,90 €). 2n.- Exposar al públic l’expedient,
per termini de trenta dies als efectes de la presentació
d’allegacions. Obrir el tràmit d’audiència davant la
direcció del centre escolar i davant dels serveis
territorials del Departament d’Ensenyament de Girona, amb
el trasllat d’una còpia del projecte, per a que, en el
mateix termini d’exposició pública, manifestin el que
tinguin per convenient al respecte. Sollicitar informe,
amb la tramesa d’una còpia del projecte, als serveis
territorials de la Direcció General de Prevenció, Extinció
d’incendis
i
Salvaments.
3r.Facultar
l’alcaldia
presidència per a l’adopció de tants actes i gestions com
calguin per a l’execució dels acords anteriors."
---- Seguidament, a les catorze hores i trenta-set minuts,
prèviament autoritzada per la Presidència, s'absenta de la
sessió la regidora membre de la Junta de Govern Local
Dolors Pujol Matas.
----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 el document
titulat "Conveni de collaboració entre l’Ajuntament de
Figueres i L’Associació per a la Formació Professional a
l’Alt Empordà". Després de llegir-la i debatre-la s’ACORDA,
per unanimitat, d’aprovar la proposta següent:
"Que l’Associació per a la Formació Professional a
l’Alt Empordà està formada per la Cambra de Comerç de
Girona, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, l’Ajuntament
de Figueres, la Fundació Privada Miquel, l’Associació
d’Hostaleria de l’Alt Empordà, el Gremi de Pastissers i el
Gremi de Flequers de les Comarques Gironines i la DO
Empordà. Que l’Associació per a la Formació Professional a
l’Alt Empordà gestiona l’Escola d’Hostaleria de l’Alt
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Empordà ubicat a l’avinguda M. Àngels Anglada, 11, de
Figueres. L'Escola d'Hostaleria de l'Alt Empordà és un
centre
formatiu
multi
disciplinar,
acull
múltiples
possibilitats formatives dins de l'àmbit de la hostaleria i
pastisseria actual: des de cursos bàsics per a particulars
fins a formació reglada de llarga durada, passant per
cursos d'especialització per a professionals, màsters, etc.
L'Escola d'Hostaleria de l'Alt Empordà té com a principals
objectius la formació d'alumnes interessats en el ram de
l'hostaleria i ajudar a millorar la capacitació dels
professionals en actiu, per així cobrir la mancança de
personal professional d'aquest sector dins la comarca de
l'Alt Empordà. D'aquesta manera facilitem la recerca de
personal a tots els empresaris del sector hoteler. També
actua com a punt de trobada d'institucions, associacions,
collectius i particulars. I és un centre impulsador de la
cultura, el territori i la gastronomia de l'Alt Empordà.
Així mateix, el centre organitza activitats relacionades
amb
l’hostaleria,
destinades
a
fomentar
l’ofici
i
professionalitzar el sector, com: Restaurant d’aplicació
obert al públic cada dia, oferint productes del territori i
de
temporada.
Trimestralment
es
realitzen
Seminaris
sectorials
d’hostaleria
i
restauració
destinats
als
hotelers i restauradors. Aquest seminaris tractaran sobre
nous sistemes de cuinar, noves eines de restauració.
Presentació de productes innovadors. Mensualment, actes de
promoció de productes del territori (Ceba de figueres, vins
DO Empordà, poma, calçots,...). Garnatxa i les seves
varietats (celler La Vinyeta). Brunyols de l'Empordà (Mia
Font). Poma de Girona i les seves varietats (Girona fruits
SCCL). Sidra de l'Empordà (Momma). Formatges (Mas Marcé).
Mel (Abellaires Empordanesos). Melmelades i confitures (El
rebost de l'Empordanet). Foie (Collverd). Botifarra dolça
(El Graner- artesania de l'embotit). Poma de relleno
(Promotors fira Vilabertan). Pa de Tramuntana (Maia
Flequers). Oli DOP Empordà (Masetplana). Entrevistes
personalitzades a empreses per a copsar les demandes
d’ocupació dels sector i realització d’una borsa de
treball. Semestralment, xerrades sectorials de restauració
i hostaleria entre empreses i treballadors per a la
realització de contactes entre ells. Tallers temàtics
oberts al públic per a promocionar la cultura de
l’alimentació saludable. Sucs BIO.
Taller d'arrossos.
Taller de tapes.
Taller "platillos de l'Empordà". Taller
postres amb xocolata.
Taller de sushi. Cursos a mida de
les mancances formatives dels treballadors sota demanda
dels empresaris del sector. Diploma d’especialització dual
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en cuina i serveis de restauració. Tècnics en cuina i
gastronomia. Tècnics en servei de restauració. Operacions
bàsiques de servei d'àpats (càtering). Operacions bàsiques
de cuina. Auxiliar de cuina. Operacions bàsiques de
restaurant i bar. Fleca i Brioixeria. Pagina web com a punt
de consulta d’activitats de l’escola i noticies referents a
la formació, ocupació i reinserció. www.ehae.cat. Punt de
trobada entre empresaris i productors del territori. Els
productors fan presentacions dels seus productes realitzant
showcokings. Punt de referència per qualsevol dubte sobre
hostaleria
i
restauració
que
pot
tenir
qualsevol
persona,empresa o treballador, amb inquietuds sobre el tema
de restauració.
També es
objecte d’aquest
conveni:
L’organització de les activitats que l’Ajuntament proposi a
l’Associació, que siguin adequades a les característiques
del Centre. Collaborar mútuament en la realització de
seminaris, ponències,cursos i reunions. Cessió dels espais
esmentats
anteriorment. Fomentar la collaboració entre
les dues entitats per a aprofundir en la formació i el
desenvolupament d’activitats relacionades amb la seva
activitat dins el municipi i la comarcal de l’Alt Empordà ,
amb les activitats abans esmentades i especificades.
Qualsevol altra activitat que en l'àmbit d'aquest Conveni
repercuteixi en benefici mutu. Restaurant d’aplicació obert
al públic cada dia, oferint productes del territori.
Trimestralment es realitzen Seminaris sectorials destinats
als hotelers i restauradors. Mensualment, actes de promoció
de productes del territori (Ceba de figueres, vins DO
Empordà, poma, calçots,...). Entrevistes a empreses per a
copsar les demandes d’ocupació dels sector i realització
d’una borsa de treball. Semestralment, xerrades sectorials
per a posar en contacte empreses i treballadors. Tallers
temàtics oberts al públic per a promocionar la cultura de
l’alimentació saludable. Cursos a mida de les mancances
formatives dels treballadors sota demanda dels empresaris
del sector. Gestió de la pagina web com a punt de consulta
d’activitats de l’escola i noticies referents a la formació
i ocupació juvenil. Punt de trobada entre empresaris i
productors del territori. Segons demanda dels empresaris i
productors. Punt de referència per qualsevol dubte sobre
hostaleria i restauració. Que és voluntat ferma del
Ajuntament de Figueres collaborar estretament en la posta
en marxa i desenvolupament de les activitats abans
esmentades, ja que, l’Escola d’Hostaleria de l’Alt Empordà
es un centre únic al municipi i a la comarca de l’Alt
Empordà amb una antiguitat de 18 anys i l’única en tot
Girona que esta gestionada per una entitat provada sense
17

ànim
de
lucre.
L’Escola
disposa
de
la
següents
installacions susceptibles de ser utilitzades en aquest
conveni: Aula demostració Ferran Adrià. Sala de Juntes.
Aula de cata i aules teòriques. Cuines i Aula restaurant.
Aula de fleca i brioxeria. L’Ajuntament
disposa de la
següents installacions susceptibles de ser utilitzades en
aquest conveni: Aula informàtica de l’Àrea de promoció
econòmica. Per tot això, ambdues parts, consideren adient
la formalització d’aquest conveni mitjançant l’adopció de
les següents compromisos: L’Associació per a la Formació
Professional a l’Alt Empordà es compromet a: Acollir en el
seu Centre de Formació Professional de l’Alt Empordà les
activitats que l’Ajuntament de Figueres proposi organitzar
a l’Escola d’Hostaleria i que siguin adequades a les
característiques del Centre i viable en disponibilitat
d’espais i horaris. Reconèixer un dret d’ús preferent,
durant l’any 2016, en la utilització de les installacions
de l’Escola, abans esmentades, per a les activitats
organitzades per l’Ajuntament de Figueres que son: Durant
els procés de selecció dels premis emprenedors, el jurat es
reuneix a l’Escola per a l’exposició, deliberació i
pronunciament dels guanyadors. Dues vegades a l’any es
realitzaran
Fòrums
d’oportunitats
empresarials
que
utilitzaran la sala Ferran Adrià. L’Ajuntament realitza
estudis econòmics durant tot l’any i s’utilitzaran les
installacions de l’Escola per la presentació d’aquests.
Esta previst que durant l’any 2016 es facin sis
presentacions. Vuit reunions operatives a la sala de juntes
de l’Escola. Trimestralment es fan conferencies temàtiques
sobre temes d’actualitat referents a la promoció dels
productes del territori, novetats economiques del ram de
l’hosteleria i problematiques concretes. Aportar els
serveis administratius i de gestió de l’Escola per a
collaborar en aquestes activitats. Segons la llei de la
transparència, (llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació i bon govern) i
concretament en el seu article 15, l’Escola es compromet a
fer públic, en aplicació del principi de transparència, els
objectius, a efectes d’utilitat pública i social, i
comunicar, als subjectes obligats, la informació relativa a
les
retribucions
dels
seus
òrgans
de
direcció
o
administració, el efecte de fer-les públiques. L’Ajuntament
de Figueres es compromet a: Fer una aportació anual de
60.000 euros durant l’any 2016, en concepte de subvenció a
les
activitats
de
l’Associació
per
a
la
Formació
Professional a l’Alt Empordà, imputats en les partides 16
401 43300 48003 i 16 401 43300 48004
del pressupost del
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2016. Aquesta aportació es de 60.000 euros sobre un
pressupost total de l’Escola que puja 640.000 euros.
Reconèixer un dret d’ús, en funció d’horaris disponibles,
durant l’any 2016, en la utilització de les installacions
de l’Ajuntament, abans esmentades, per a les activitats
organitzades per l’Escola que son: Cursos del programa
integral y cualificación y empleo (PICE). Assignatura
troncal
d’informàtica.
Per
a
la
realització
dels
compromisos previstos en el conveni l’Ajuntament de
Figueres abonarà l’aportació anual de 60.000 € amb els
següents terminis: 50 % a signatura el conveni. 30 %
un
cop s’ha superat el 80 % de despeses. 20 % al final de la
vigència del conveni previ presentació de la justificació
de les despeses i compte de pèrdues i guanys. Per tot
l'exposat 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
collaboració
entre
l’Ajuntament
de
Figueres
i
L’Associació per a la Formació Professional a l’Alt
Empordà". 2n.- Autoritzar i disposar la quantitat de 60.000
euros durant l’any
2016, en concepte de subvenció a les
activitats de l’Associació per a la Formació Professional a
l’Alt Empordà, imputats en les partides 16 401 43300 48003
i 16 401 43300 48004 del pressupost del 2016 que s'abonarà
amb els següents terminis: 50 % a signatura el conveni. 30
% un cop s’ha superat el 80 % de despeses. 20 % al final
de la vigència del conveni previ presentació de la
justificació de les despeses i compte de pèrdues i guanys.
3r.- Autoritzar l’Alcaldia Presidència perquè realitzi els
actes i gestions que calguin perquè s’executin els acords
anteriors."
---- Seguidament, essent les catorze hores i trenta-vuit
minuts, fa ús de la paraula la Presidència que diu que els
nou 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.
---- Aportacions i subvencions. Se sol.licita a la
Diputació de Girona una subvenció en concepte d’ajut per a
organitzar la IV Fira de la Gent Gran 2016. Després de
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llegir-lo i debatre'l s'ACORDA, per unanimitat, d'aprovar
el dictamen següent:
"Atès l'ofici de la Diputació de Girona, número
3.379/2016
d’entrada
en
el
Registre
general
de
l’Ajuntament, de data 19 de febrer de 2016, relatiu a la
publicació de les bases específiques reguladores de les
subvencions als ajuntaments i entitats sense ànim de lucre
de
la
demarcació
de
Girona
per
a
l’organització
d’esdeveniments de caràcter firal (BOP núm. 27, de 10 de
febrer de 2016) i així mateix, la publicació de la
convocàtòria per aquest exercici (BOP núm. 32, de 17 de
febrer de 2016). Atès que l’activitat anomenada “IV Fira de
la Gent Gran”, organitzada per l’Ajuntament de Figueres,
que tindrà lloc a la Rambla de Figueres, els dies 10, 11 i
12 de juny de 2016, reuneix els requisits a que fa
referència el punt 4, objecte de la convocatòria. 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 una subvenció de 9.000 (nou mil) euros,
en concepte d’ajut per a organitzar la IV Fira de la Gent
Gran
2016,
actuació
subvencionable
segons
l'edicte
d’aprovació de la convocatòria per a l’atorgament de
subvencions a ajuntaments i entitats per a l’organització
d’esdeveniments de caràcter firal. (BOP, núm. 27, de 10 de
febrer de 2016). 2n.- Traslladar a la Diputació de Girona
la voluntat expressa d’aquest Ajuntament de sollicitar i
acceptar una subvenció de 9.000 (nou mil) euros, en
concepte d’ajut per a organitzar la IV Fira de la Gent Gran
2016, actuació subvencionable segons l'edicte d’aprovació
de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions a
ajuntaments i entitats per a l’organització d’esdeveniments
de caràcter firal. (BOP, núm. 27, de 10 de febrer de 2016).
3n.- Autoritzar l’Alcaldia Presidència perquè realitzi els
actes i gestions que calguin perquè s’executin els acords
anteriors."
---- Aportacions i subvencions. Se sol.licita a la
Diputació de Girona una subvenció en concepte d’ajut per a
organitzar la 23a edició de la Festa del Joguet 2016.
Després de llegir-lo i debatre'l s'ACORDA, per unanimitat,
d'aprovar el dictamen següent:
"Atès l'ofici de la Diputació de Girona, número
3.379/2016
d’entrada
en
el
Registre
general
de
l’Ajuntament, de data 19 de febrer de 2016, relatiu a la
publicació de les bases específiques reguladores de les
subvencions als ajuntaments i entitats sense ànim de lucre
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de
la
demarcació
de
Girona
per
a
l’organització
d’esdeveniments de caràcter firal (BOP núm. 27, de 10 de
febrer de 2016) i així mateix, la publicació de la
convocàtòria per aquest exercici (BOP núm. 32, de 17 de
febrer de 2016). Atès que l’activitat anomenada “23a Festa
del Joguet 2016”, organitzada per l’Ajuntament de Figueres,
que tindrà lloc a la Plaça Catalunya de Figueres, el dia 15
de maig de 2016, reuneix els requisits a que fa referència
el punt 4, objecte de la convocatòria. 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.Aprovar
la
sollicitud Sol.licitar a la Diputació de Girona una
subvenció de 3.500 (tres mil cinc-cents euros) euros, en
concepte d’ajut per a organitzar la 23a edició de la Festa
del Joguet 2016, actuació subvencionable segons l'edicte
d’aprovació de la convocatòria per a l’atorgament de
subvencions a ajuntaments i entitats per a l’organització
d’esdeveniments de caràcter firal. (BOP, núm. 27, de 10 de
febrer de 2016). 2n.- Traslladar a la Diputació de Girona
la voluntat expressa d’aquest Ajuntament de sollicitar i
acceptar una subvenció de 3.500 (tres mil cinc-cents euros)
euros, en concepte d’ajut per a organitzar la 23a edició de
la Festa del Joguet 2016, actuació subvencionable segons
l'edicte d’aprovació de la convocatòria per a l’atorgament
de
subvencions
a
ajuntaments
i
entitats
per
a
l’organització d’esdeveniments de caràcter firal. (BOP,
núm. 27, de 10 de febrer de 2016). 3n.- Autoritzar
l’Alcaldia Presidència perquè realitzi els actes i gestions
que calguin perquè s’executin els acords anteriors."
---- Aportacions i subvencions. Se sol.licita a la
Diputació de Girona una subvenció en concepte d’ajut per a
organitzar la 32a edició de la Mostra del Vi de l’ Empordà
2016. Després de llegir-lo i debatre'l s'ACORDA, per
unanimitat, d'aprovar el dictamen següent:
"Atès l'ofici de la Diputació de Girona, número
3.379/2016
d’entrada
en
el
Registre
general
de
l’Ajuntament, de data 19 de febrer de 2016, relatiu a la
publicació de les bases específiques reguladores de les
subvencions als ajuntaments i entitats sense ànim de lucre
de
la
demarcació
de
Girona
per
a
l’organització
d’esdeveniments de caràcter firal (BOP núm. 27, de 10 de
febrer de 2016) i així mateix, la publicació de la
convocàtòria per aquest exercici (BOP núm. 32, de 17 de
febrer de 2016). Atès que l’activitat anomenada “32a Mostra
del Vi de l’Empordà”, organitzada per l’Ajuntament de
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Figueres, que tindrà lloc a la Rambla de Figueres, els dies
8, 9,10 i 11 de setembre de 2016, reuneix els requisits a
que fa referència el punt 4, objecte de la convocatòria. 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 una subvenció de
12.000 (dotze mil) euros, en concepte d’ajut per a
organitzar la 32a edició de la Mostra del Vi de l’ Empordà
2016, actuació subvencionable segons l'edicte d’aprovació
de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions a
ajuntaments i entitats per a l’organització d’esdeveniments
de caràcter firal. (BOP, núm. 27, de 10 de febrer de 2016).
2n.- Traslladar a la Diputació de Girona la voluntat
expressa d’aquest Ajuntament de sollicitar i acceptar una
subvenció de 12.000 (dotze mil) euros, en concepte d’ajut
per a organitzar la 32a edició de la Mostra del Vi de l’
Empordà 2016, actuació subvencionable segons l'edicte
d’aprovació de la convocatòria per a l’atorgament de
subvencions a ajuntaments i entitats per a l’organització
d’esdeveniments de caràcter firal. (BOP, núm. 27, de 10 de
febrer de 2016). 3n.- Autoritzar l’Alcaldia Presidència
perquè realitzi els actes i gestions que calguin perquè
s’executin els acords anteriors."
---- Aportacions i subvencions. Se sol.licita a la
Diputació de Girona prendre part en la convocatòria de
subvencions per a polítiques d'habitatge per a l'any 2016.
Després de llegir-lo i debatre'l s'ACORDA, per unanimitat,
d'aprovar el dictamen següent:
"En data 19 de gener del 2016 el Ple de la Diputació
va aprovar inicialment les bases específiques reguladores
de subvencions als ajuntaments per polítiques d'habitatge,
per a l'any 2016. En data 29 de gener del 2016 es publica
en el BOP (Butlletí Oficial de la Província de Girona),
núm.19, l'Edicte 701 d'aprovació inicial d'aquestes bases.
L'Ajuntament de Figueres és conscient de l'augment constant
i progressiu de persones i famílies en situació d'exclusió
residencial al municipi de Figueres. Davant d'aquesta
realitzat es fa evident la necessitat d'oferir recursos de
mediació en lloguer i hipoteca que facilitin el manteniment
a l'habitatge i alhora un programa de captació d'habitatges
procedents del parc vacant privat, utilitzant el cens
d'habitatges buits del municipi. 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
22

Girona prendre part en la convocatòria de subvencions
destinades als ajuntaments per a polítiques d'habitatge,
per a l'any 2016. 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 pedre part en la convocatòria de
subvencions de suport a l’acció de promoció i foment de
l’activitat
fisicoesportiva.
Després
de
llegir-lo
i
debatre'l s'ACORDA, per unanimitat, d'aprovar el dictamen
següent:
"Vist l'informe del Cap del Servei d’Esports de
l'Ajuntament de Figueres, on exposa que la Diputació de
Girona ha aprovat la convocatòria de subvencions per a
l'any 2016
destinades al suport a l’acció de promoció i
foment de l’activitat fisicoesportiva, publicades en
l’edicte d’1 de març de 2016 de la Diputació de Girona i
publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona
del 8 de març de 2016. Es considera convenient sollicitar
prendre part en la convocatòria abans esmentada i
concretament en els següents programes: Programa A,
subprograma A1: Suport a l'activitat fisicoesportiva
municipal, i en el subprograma A4: Suport als programes
municipals d'ajuts als esportistes amateurs gironins,
menors de 25 anys i no professionals, que prèvia
classificació, han participat en competicions esportives de
nivell estatal o superior; Programa C, subprograma
C1
suport a l'organització d'esdeveniments esportius. 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 sollicitar 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 de suport a l’acció de promoció
i foment de l’activitat fisicoesportiva i concretament en
els següents programes: Programa A, subprograma A1: Suport
a
l'activitat
fisicoesportiva
municipal,
i
en
el
subprograma A4: Suport als programes municipals d'ajuts als
esportistes amateurs gironins, menors de 25 anys i no
professionals, que prèvia classificació, han participat en
competicions esportives de nivell estatal o superior;
Programa C, subprograma C1 suport a l'organització
d'esdeveniments esportius. 2n.- Autoritzar a l’Alcaldia
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Presidència perquè realitzi tants actes i gestions
calguin per a l’execució de l'acord anterior."

com

---- Aportacions i subvencions. Se sol.licita a la
Diputació de Girona pedre part en la convocatòria de
subvencions per per als centres de conservació, difusió i
interpretació
del
patrimoni
cultural
i
la
memòria
històrica. 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 als
centres de conservació, difusió i interpretació del
patrimoni cultural i la memòria històrica, en el marc del
programa Indika de recursos educatius de la Diputació de
Girona
(curs
2016-2017),
la
convocatòria
ha
estat
publicada en un edicte de 2 de febrer de 2016 de la
Diputació de Girona i publicada al Butlletí Oficial de la
Província de Girona del 17 de febrer de 2016. L’objecte de
les bases d’aquesta convocatòria és regular les subvencions
que concedeix la Diputació de Girona per als centres de
conservació, difusió i interpretació del patrimoni cultural
i la memòria històrica de la demarcació de Girona,
mitjançant les activitats educatives i de formació que
s’ofereixen a grups escolars d’educació infantil, educació
primària, educació secundària obligatòria, batxillerat i
cicles formatius de grau mitjà i superior. A l’expedient
consta informe del Cap del Servei de Cultura en què exposa
la conveniència de concòrrer a l’esmentada convocatòria amb
el programa d’activitats educatives del Museu de l’Empordà.
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 sollicitar 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 per als centres de
conservació, difusió i interpretació del patrimoni cultural
i la memòria històrica, en el marc del programa Indika de
recursos educatius i concretament per les activitats
educatives del
Museu de l'Empordà durant el curs 20162017. 2n.- Autoritzar a l’Alcaldia Presidència perquè
realitzi tants actes i gestions com calguin per a
l’execució de l'acord anterior."
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---- Exaccions municipals. S'aproven els preus públics
relatius a la quota d’inscripció a activitats, serveis
esportius i serveis dels Casals de LLeure 2016. Després de
llegir-lo i debatre'l s'ACORDA, per unanimitat, d'aprovar
el dictamen següent:
"L’Ajuntament
de
Figueres
organitza
diferents
activitats esportives i de lleure durant els mesos de juny,
juliol i agost. A l’expedient consta informe del Cap del
Servei d’Esports en què exposa que les activitats que es
detallen a continuació requereixen que els participants
facin efectiva una quota d’inscripció i per tant establir
uns preus públics. 1. Lligues recreatives de Futbol 7,
quota per equip participant 240,00 €, el càlcul del preu
d'inscripció per a cada equip a aquesta activitat correspon
al cost real del servei. 2. Casals esportius i Campus
Olympia. quota per persona participant 175,00€/mes El cost
per participant oscil.la dins un interval de 180,00 i
200,00 €. L'import dels preus públics proposats, resulta
inferior al cost del servei a prestar atès que hi concorren
raons socials i d'interés públic de conformitat amb allò
que estableix l'article 25.2 de la Llei 8/1989, de taxes i
preus públics. Es considera que cal posar un preu topall
unitari per a tots els casals municipals, siguin de lleure
o esportius i que 175,00€ per jornada completa és un preu
de conscens entre els serveis de l'Ajuntament que respon
també a un criteri social, ja que assumeix una part del
cost del servei. 3. Curs d’iniació a Tècnic Esportiu
(CIATE), quota per persona participant 175,00 € el càlcul
del preu d'inscripció a aquesta activitat correspon al cost
real del servei. 4. Servei de menjador dels Casals
Esportius i Campus Olympia, quota servei fix: 6,50
€/persona/dia, quota servei eventual: 6’80 €/persona/ dia,
quota menjador picnic eventual: 2,50 euros/dia, quota
menjador picnic diari: 2,00 €/dia. 5. Servei d’acollida
matinal, 1,5€ i per fraccions superiors o iguals a 1
setmana, es cobrarà a raó d’1,00 € per dia i nen/nena. Els
preus del servei de menjador i de l'hora d'acollida
matinal, s'han calculat en base al cost real del servei.
Els preus públics corresponents a les quotes d’inscripció a
les activitats abans esmentades no consten a les ordenances
municipals ni han estat aprovats prèviament. Els ingressos
que es generin de les lligues de futbol 7 i el Curs
d'Iniciació a Tècnic Esportiu, s’ingressaran al compte de
referència de “La Caixa” ES83 2100 0013 7502 0083 1997, i
es comptabilitzaran a les partides d’ingressos del servei
d’Esports. Les quotes d'inscripció dels casals esportius,
del Campus Olympia, del servei de menjador i del servei
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d'acollida, (en cas que l'empresa adjudicatària de la
licitació
de
l'activitat,
ofereixi
aquest
servei)
s'ingressaran al número de compte que ens faciliti
l'empresa una vegada resolt el contracte per l'organització
dels casals. A l’expedient també consta l’informe del
Coordinador del Servei de Joventut en què exposa que
l’Ajuntament de Figueres porta anys oferint a l’estiu el
servei de casals de lleure, que té per objecte dotar les
famílies d’una oferta en educació no formal pública i de
qualitat i que faciliti la planificació de les vacances
estivals dels infants. El servei de casal de lleure
s’ofereix als usuaris amb dues modalitats que són a)
jornada completa tot un mes, o b) fracció de la jornada
completa (només matins o només tardes) o fracció del mes
(només una quinzena). A més a més, s’ofereix servei de
menjador fixe o eventual. Cal estipular per a aquestes dues
modalitats i per al servei de menjador uns preus públics
tenint en compte que 1) el preu que s’estableixi no
assumeix la totalitat del cost del servei, i 2) a la ciutat
de Figueres actualment hi ha altra oferta tant pública com
privada de casals de lleure. El càlcul d’aquest preu es
realitza en base als costos derivats de la gestió de 10
usuaris a jornada completa ja que tal com ve regulat al
decret 137/2003 que regula les activitats de lleure on hi
participen
menors
de
18
anys,
hi
ha
d’haver
un
dirigent/monitor cada deu usuaris o fracció i, per tant, el
que determina finalment els costos d’explotació d’un casal
és el pagament dels honoraris del dirigent/monitor ja que
aquest és el cost principal a sufragar. El cost per usuari
a jornada completa oscilla dins l’interval 180-200 euros.
El cost per fracció no pot calcular-se proporcionalment
perquè els costos fixos derivats de matricular un usuari
són els mateixos tant si fa jornada completa com si no.
L'import dels preus públics proposats resulta inferior al
cost del servei a prestar atès que hi concórren raons
socials i d'interès públic de conformitat amb allò que
estableix l'article 25.2 de la Llei 8/1989, de taxes i
preus públics. Es considera que cal posar un preu topall
unitari per a tots els casals municipals, siguin de lleure,
siguin esportius i que 175 euros per jornada completa és un
preu de conscens entre els serveis de l’ajuntament que
respon també a un criteri social ja que l’ajuntament
assumeix una part del cost del servei. El preu del menjador
s’ha calculat en base al cost real del servei. Tenen la
consideració de preus públics les prestacions pecuniàries
que s’han de satisfer per la prestació de serveis o la
realització d’activitats de competència municipal en règim
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de dret públic quan, prestant-se també aquests serveis o
activitats
per
part
del
sector
privat,
siguin
de
sollicitud voluntària per part dels interessats. Són
obligats al pagament els qui es beneficiïn dels serveis o
activitats pels quals s’hagin de satisfer aquells. L’import
dels preus públics ha de cobrir, com a mínim, el cost del
servei prestat o de l’activitat realitzada. Quan existeixin
raons socials, benèfiques, culturals o d’interés públic que
així ho aconsellin podran assenyalar-se preus públics que
resultin inferiors als del cost del servei prestat o
l’activitat realitzada prèvia adopció de les previsions
pressupostàries oportunes per a la cobertura de la part del
preu subvencionat. Són d’aplicació el capítol VI del títol
I del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals; els articles 24 a 27 de la Llei 8/1989, de
13 d’abril, de taxes i preus públics, l’article 49 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local, les
Ordenances Fiscals i la resta de normativa d’aplicació.
L’establiment i la fixació dels preus públics correspon a
la Junta de Govern Local, per delegació del ple, d’acord
amb l’acord de delegació aprovat pel ple municipal en
sessió ordinària de 4 de juliol de 2011. 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: 1.- Aprovar els preus
públics relatius a la quota d’inscripció a les activitats i
serveis esportius, pels imports que consten a continuació:
- Lligues recreatives de Futbol 7, quota per equip
participant 240 €. - Casals esportius i Campus Olympia.
quota per persona participant 175€/mes. - Curs d’iniació a
Tècnic Esportiu (CIATE), quota per persona participant 175
€. - Servei de menjador dels Casals Esportius i Campus
Olympia, quota servei fix: 6,50 €/persona/dia, quota servei
eventual: 6’80 €/persona/ dia, quota menjador picnic
eventual: 2,50 euros/dia, quota menjador picnic diari: 2,00
euros/dia. - Servei d’acollida matinal, 1,5€ i per
fraccions superiors o iguals a 1 setmana, es cobrarà a raó
d’1,00 € per dia i nen/nena. 2.- Aprovar els preus públics
relatius a la quota d’inscripció a les activitats i serveis
dels Casals de Lleure 2016 que consten a continuació: Jornada completa tot un mes: 175 euros. - Fracció: 120
euros. - Servei de menjador: diari, 5,75 euros; eventual,
6,50 euros. Carmanyola, 2 euros. 3.- Sotmetre a informació
pública el present acord durant un termini de trenta dies
mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al
Butlletí Oficicial de la província, al Diari Oficial de la
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Generalitat de de Catalunya, i en el tauler d’anuncis de la
corporació. El termini d’informació pública començarà a
comptar des del dia de la publicació en l’últim butlletí
oficial en el qual surti publicat. Si l’últim dia del
termini fos dissabte aquest quedarà prorrogat fins al dia
següent hàbil inclòs. 4.- Facultar a l’alcaldia presidència
per a la realització de tants actes i gestions com calguin
per a l’execució els acords anteriors."
---- Aportacions i subvencions. S'aprova el conveni de
collaboració entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i
l’Ajuntament de Figueres per a la prestació del servei de
transport escolar no obligatori de l’alumnat del barri de
Sant Joan/ Figueres municipi de Figueres per al curs 20152016. Després de llegir-lo i debatre'l s'ACORDA, per
unanimitat, d'aprovar el dictamen següent:
"Atès que la Generalitat de Catalunya va delegar al
Consell
Comarcal
de
l’Alt
Empordà,
entre
d’altres
competències, la de gestió del transport escolar obligatori
en l’àmbit de la comarca. Vist que els alumnes de
secundària del barri de Sant de Figueres s’escolaritzen als
diversos instituts de la ciutat i se’ls proporciona el
servei de transport. Aquest servei es dóna de mutu acord
entre les diferents administracions i sota el control
d’equitat per part de les Comissions de Garanties
d’Escolarització. Vist que en cursos anteriors la despesa
d’aquest transport no obligatori l’ha assumida el Consell
Comarcal de l’Alt Empordà. Atès que aquest transport es
realitza dins del terme municipal de Figueres, i ja que és
un transport que té la consideració de NO obligatori i vist
la situació financera de la Generalitat (que és qui
finalment dota al Consell Comarcal dels recursos per oferir
el servei), l’administració de la Generalitat ha proposat a
l’Ajuntament de Figueres que participi en el finançament
d’aquest servei, cosa que la regidoria d’Educació accepta.
S’ha calculat que l’Ajuntament hauria d’aportar 0,60 Euros
per alumne/dia i que aquest curs poden sollicitar el
servei uns 55 alumnes, com a màxim. Així que, havent-hi 176
dies lectius per curs, resulta que pel curs 2015/2016
l’Ajuntament hi haurà de destinar 5.808,00 Euros. El
Consell Comarcal va aprovar en Junta de Govern de data 20
d’octubre de 2015 el document anomenat “Conveni de
collaboració entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà de
l’Ajuntament de Figueres per a la prestació del servei de
transport escolar no obligatori de l’alumnat del barri de
Sant Joan/Figueres Oest municipi de Figueres” pel curs
2014-2015 i es considera oportú aprovar un nou conveni pel
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curs 2015-2016. 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.- Aprovar el conveni de collaboració entre el
Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de
Figueres per a la prestació del servei de transport escolar
no obligatori de l’alumnat del barri de Sant Joan/ Figueres
municipi de Figueres per al curs 2015-2016, segons el text
que s’adjunta a aquest acord. 2n.- Autoritzar i disposar de
la quantitat total de cinc mil vuit cents vuit Euros
(5.808,00 Euros), amb càrrec de la partida 16 202 32600
46500 "Conveni CCAE transport escolar Pous i Pagès" i a
favor del Consell Comarcal de l’Alt Empordà. El primer
pagament s’efectuarà en el moment de la signatura del
conveni i serà de 2.277,00 Euros i el segon pagament
d’import 3.531,00 Euros s’efectuarà quan el Consell
Comarcal justifiqui la despesa a final de curs. 3r.Ordenar el primer pagament de dos mil dos cents setanta-set
Euros (2.277,00 Euros)
a favor del Consell Comarcal de
l’Alt Empordà amb CIF núm. P6700008C
amb càrrec a la
partida 16 202 32600 46500 "Conveni CCAE transport escolar
Pous i Pagès". 4t.- Notificar els presents acords al
Consell Comarcal de l’Alt
Empordà. 5è.- Autoritzar
l’Alcaldia Presidència perquè realitzi tants actes i
gestions com calguin per a l’execució dels acords
anteriors."
---- Esports.
S'aprova un conveni de collaboració
l’Ajuntament de Biure per regular la utilització per part
dels clubs esportius de Figueres de les installacions del
Pavelló municipal de Biure. Després de llegir-lo i
debatre'l s'ACORDA, per unanimitat, d'aprovar el dictamen
següent:
"L’Ajuntament de Figueres no disposa actualment
d’espais suficients per desenvolupar totes les activitats i
competicions
esportives
dels
clubs
de
la
ciutat.
L’Ajuntament de Biure és propietari del Pavelló Municipal,
situal al C/ Lluís companys, 2 d’aquest municipi i té la
voluntat de donar suport a les activitats públiques
de
l’Ajuntament de Figueres, per la qual cosa considera oprotú
cedir al seu
favor l’ús de l’immoble, sempre i quan les
activitats organitzades per l’Ajuntament de Figueres
siguin compatibles, pel que fa a l’horari o contingut amb
les activitats organitzades per l’Ajuntament de Biure i que
l’Ajuntament de Figueres col.labori amb les despeses de
manteniment del Pavelló. Des de la regidoria d’Esports es
creu oportú establir un conveni entre ambdòs ajuntaments
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per tal que les entitats de Figueres puguin disposar d’un
altre espai d’entrenaments per desenvolupar les seves
activitats. El pressupost municipal de l’Ajuntament de
Figueres per l’any 2016 contempa la partida 16 203 34200
48003 “Pavelló Biure”.
A l’expedient consta informe del
Cap del Servei d’Esports en què exposa la necessitat
d’establir un conveni entre l’Ajuntament de Figueres i
l’Ajuntament de Biure per l’ús del Pavelló esportiu de
Biure per part de les entitats esportives de Figueres, així
com els blocs d’entrenaments
previstos inicialment pel
Servei d’Esports de l’Ajuntament de Figueres. En base als
antecedents exposats; la Comissió Informativa General
proposa que la Junta de Govern Local, per delegació del Ple
de l'Ajuntament, adopti els acords següents: 1r.- Aprovar
el conveni de collaboració entre l'Ajuntament de Figueres
i l’Ajuntament de Biure, per regular la utilització, per
part
dels
clubs
esportius
de
Figueres,
de
les
installacions del Pavelló municipal de Biure, segons el
text que s’adjunta a aquest acord. 2n.- Aprovar el
pressupost total de l'activitat per l’any 2016 per import
de dotze mil Euros (12.000,00 €), que aniran amb càrrec de
la partida 2016 203 34200 48003 "Pavelló Biure", en
concepte de repercussió de costos derivats de la cessió de
l’espai. El pagament es realitzarà a l'Ajuntament de Biure,
el 50% com a bestreta a la signatura del conveni i la resta
prèvia justificació de l’ajut, que es portarà a terme amb
l’aportació de la justificació de les despeses realitzades.
3r.- Notificar el present acord a l’ Ajuntament de Biure.
4t.- Autoritzar l’Alcaldia Presidència perquè realitzi
tants actes i gestions com calguin per a l’execució dels
acords anteriors."
--- A continuació, essent les catorze hores i quaranta-cinc
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 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.
----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 quaranta-cinc minuts, de la
qual cosa dono fe.
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