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Registre d'entrada: 
Número d’expedient: X2016017963   

Laia  Oliver  Pastoret,  llicenciada  en  dret  i  funcionària  d'administració  local, 
secretària accidental de l’Ajuntament de Figueres (Girona)

CERTIFICO: Que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament, en la seva sessió 
del  dia  19  de desembre de 2016,  va  prendre l’acord  que literalment  diu  el  
següent:

‘’La Junta de Govern Local, en sessió de 21 de novembre de 2016 va adoptar 
els acords següents:

“La Junta de Govern Local en sessió de 29 d’agost d’enguany va adoptar la 
proposta següent, que en la seva part resolutiva és com segueix:
“(..)1r.- Aprovar inicialment la modificació del projecte d’urbanització continguda 
al document “Modificació del projecte Modificació del projecte d’urbanització del 
carrer Joan Arderius” redactat per l’arquitecte director de les obres, segons el  
document adjunt i registrat d’entrada a l’Ajuntament amb el núm. 17313 del 22 
d’agost  d’enguany  i  que  ha  estat  informat  favorablement  per  l’arquitecte 
municipal.
2n.-  Sotmetre  a  informació  pública  aquesta  modificació  del  projecte 
d’urbanització  i  l’expedient  per  termini  d’un  mes mitjançant  la  publicació  de 
l’edicte  corresponent  al  Butlletí  Oficial  de  la  Província  i  publicar  al  web 
municipal el document tècnic modificat, per a facilitar-ne la seva consulta.
3r.-  Notificar aquests acords als propietaris registrals de les unitats d’actuació 
UA1, UA2 i UA3 del carrer Joan Arderius i obrir un període d’audiència d’un 
mes,  als  efectes  de  que  puguin  plantejar  les  al·legacions  que  considerin 
adients, tot posant de manifest, per a la seva consulta, aquest expedient i els 
documents tècnics als que es refereix aquest acord i aquells altres expedients 
que hi guarden relació i que poden afectar llurs legítims interessos.
4r.- Notificar aquests acords al contractista de les obres Rubau Tarrés, S.A.U i  
a  ADIF  (Administrador  de  Infraestructuras  Ferroviarias)  i  obrir  un  període 
d’audiència d’un mes, als efectes de que puguin plantejar les al·legacions que 
considerin adients, en els mateixos termes anteriors. 
5è.- Facultar l’Alcaldia presidència per a l’adopció de tants actes i gestions com 
calguin per a l’execució dels acords anteriors.(...)”
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L’expedient  s’ha  sotmès  a  informació  pública  per  termini  d’un  mes  i  a  la 
notificació  dels  interessats,  per  igual  termini,  sense  que  s’hagin  formulat 
al·legació.
L’informe de l’arquitecte municipal de 30 de setembre d’enguany, aclareix  els 
aspectes tècnics relacionats amb l’evacuació de les aigües plujanes en aquest 
àmbit. 
I, amb escrit registrat d’entrada núm. 20641 de l’11 d’octubre d’enguany ADIF 
emet informe sobre el projecte d’urbanització modificat en el que assenyala que 
no formula al·legacions, tot i així demana que es complimentin les observacions 
fetes i que es demani la preceptiva autorització administrativa de les obres que 
afectin la zona d’influència del ferrocarril.
D’acord amb l’anterior, atès el que disposa el Decret 305/2006, de 18 de juliol,  
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme (articles 96 a 98 i 110) 
que desenvolupa  el règim previst al Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel  
qual s’aprova el Text  refós de la Llei  d’urbanisme (bàsicament a l’article 89 
apartat 6 i a article 91, apartats 7 i 8) aquesta alcaldia presidència proposa a la 
Junta de Govern Local, que per delegació de l’alcaldia presidència, adopti els 
acords següents:

1r.- Aprovar definitivament la modificació del projecte d’urbanització continguda 
al document “Modificació del projecte Modificació del projecte d’urbanització del 
carrer Joan Arderius” redactat per l’arquitecte director de les obres, segons el  
document adjunt i registrat d’entrada a l’Ajuntament amb el núm. 17313 del 22 
d’agost d’enguany

2n.-  Acordar  sol·licitar  l’autorització  a  l’Administrador  de  Infraestructuras 
Ferroviarias  (ADIF)  complimentant  les  observacions  contingudes  a  l’informe 
registrat d’entrada de l’11 d’octubre d’enguany.

3r.- Notificar en legal forma l’anterior als interessats i a l’empresa contractista 
de  les  obres  i  publicar  l’acord  d’aprovació  definitiva  mitjançant  l’edicte 
corresponent al Butlletí Oficial de la Provincia de Girona.

4rt.- Publicar aquest projecte al portal de la transparència, per al seu accés i 
consulta pública, d’acord amb el que disposa l’article 10,1,d) de la Llei 19/2014 
del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern.”

Amb l’escrit registrat d’entrada núm. 25307 del dia 13 de desembre d’enguany, 
l’arquitecte  redactor  del  projecte  d’urbanització,  Sr.  Angel-Luís  Fernández-
Liedo, porta dos exemplars del projecte i un informe en el que s’assenyala que: 

‘’Com a resultat  de la presentació de la documentació per l’aprovació de la 
modificació  de:  ‘’Modificació  del  Projecte  d’Urbanització  del  carrer  Joan 
Arderius’’  es  van  detectar  vàries  qüestions  que  és  oportú  corregir,  ja  que 
afecten a documents que seran molt utilitzats durant l’execució de l’obra per a 
certificacions, relacions valorades, etc.
Així, es va veure que la partida de Seguretat i Salut laboral estava duplicada, al 
pressupost  del  Projecte  d’Urbanització  constava  la  partida  1.12.1  (Partida 
alçada d’abonament íntegre per la seguretat i salut en obra) amb un valor de 



6.000’00 €; i a la separata de l’Estudi de Seguretat i Salut com a pressupost  
total del mateix amb un valor de 9.321’76 €.
Per  tal  d’eliminar  aquesta  duplicitat,  mantenim  la  quantitat  de  9.321’76  € 
(corresponents al pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut) i la incloem com 
a valor a la partida 1.12.1 del Projecte d’Urbanització, modificant els 6.000’00 € 
inicials d’aquesta partida.
Amb totes les dades a l’abast, també s’ha detectat que la baixa de subhasta 
presentada per l’empresa adjudicatària no era del 31’21 %, sinó del 31’20 %. 
Aquesta diferència es regularitza a la Certificació d’Obra núm. 3.
Així mateix, s’han observat errors informàtics i errades de sintaxis: el text del 
preu  contradictori  P.C.  11,  que  estava  inclòs  al  capítol  1.5.  Xarxa  de 
Sanejament de Plujanes, es va esborrar a tots els apartats però el seu import 
es va mantenir, i per evitar confusions amb el document, es torna a incloure el  
text allà on s’havia esborrat; i es fa una nova redacció recollint i eliminant totes 
les errades detectades.
Tot això és el que s’informa, segons el meu criteri i lleial saber i entendre, als  
efectes oportuns, a Figueres, a dos de desembre de dos mil setze.’’

D’acord amb l’anterior, l’arquitecte municipal informa favorablement l’aprovació 
de les correccions d’errors i del projecte aportat per l’arquitecte Sr. Fernández-
Liedo.

Vist l’informe jurídic i atès el que disposa l’article 74.2 de la Llei 26/ 2010, del 3 
d’agost  de  règim  jurídic  i  procediment  de  les  administracions  públiques  de 
Catalunya,  en  relació  amb  el  que  disposa  també  l’article  109.2  de  la  Llei 
39/2015  de  l’1  d’octubre,  del  procediment  administratiu  comú  de  les 
administracions públiques, i atès el que disposa el Decret 305/2006, de 18 de 
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme (articles 96 a 98 i 
110)  que  desenvolupa   el  règim  previst  al  Decret  Legislatiu  1/2010,  de  3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme (bàsicament a 
l’article 89 apartat 6 i a article 91, apartats 7 i 8) aquesta alcaldia presidència 
proposa  a  la  Junta  de  Govern  Local,  que  per  delegació  de  l’alcaldia 
presidència, adopti els acords següents:

1r.- Aprovar definitivament la modificació del projecte d’urbanització continguda 
al document modificació del projecte “Modificació del projecte d’urbanització del 
carrer Joan Arderius” redactat per l’arquitecte Sr. Angel-Luis Fernández –Liedo 
segons el document adjunt a aquesta proposta i aportat amb l’escrit registrat 
d’entrada a l’Ajuntament amb el núm. 25307 del dia 13 de desembre d’enguany 
i  que  incorpora  les  correccions  d’errors  al  document  tècnic  aprovat 
definitivament en sessió de la Junta de Govern Local el dia 21 de novembre de 
2016.

2n.-  Acordar  sol·licitar  l’autorització  a  l’Administrador  de  Infraestructuras 
Ferroviarias  (ADIF)  complimentant  les  observacions  contingudes  a  l’informe 
registrat d’entrada de l’11 d’octubre d’enguany.

3r.- Notificar en legal forma l’anterior als interessats i a l’empresa contractista 
de  les  obres  i  publicar  l’acord  d’aprovació  definitiva  mitjançant  l’edicte 
corresponent al Butlletí Oficial de la Província de Girona.



4rt.- Publicar aquest projecte al portal de la transparència, per al seu accés i 
consulta pública, d’acord amb el que disposa l’article 10,1,d) de la Llei 19/2014 
del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern.‘’

Figueres, el dia que signem aquest document,

Vist i plau

L'alcaldessa presidenta
[Firma01-01] [Firma02-01]
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