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Acta de la sessió ordinària del dia 20 de febrer de 2017
---- A la Casa de la Vila de la ciutat de Figueres, el dia 20 de febrer de 2017
de 2017, sota la Presidència del primer tinent d'alcalde Francesc Cruanyes
Zafra,, es reuneixen els membres de la Junta de Govern Local: Jordi Masquef
Creus, Dolors Pujol Matas i Joaquim Felip Gayolà amb l’assistència de la
secretària, Cristina Pou Molinet, i de la interventora, Anna Morell Arimany, per
tal de dur a terme la sessió ordinària en primera convocatòria.
Excusa la seva absència l’alcaldessa Marta Felip Torres.
A les catorze hores i vint-i-cinc minuts, la Presidència declara oberta la
sessió.
----1. S'aprova sense rectificacions l'acta de la sessió anterior, ordinària del dia
13 de febrer de 2017, repartida amb la convocatòria.
----2. Obres municipals. S'encarrega a Figueres de Serveis, SA. l’execució de
l’obra que es descriu en el “Projecte executiu. Desviament del collector
d’entrada a l’EDAR i una línia elèctrica de MT per poder realitzar les obres de
millora de l’EDAR de Figueres”. Després de llegir-la i debatre-la s’ACORDA,
per unanimitat dels membres presents amb dret a vot, d’aprovar la proposta
següent:
" Relació de fets.
1.- La Junta de Govern Local en sessió del dia 30 de gener de 2017 va aprovar
definitivament el projecte d’obra municipal ordinària denominat “Projecte
executiu. Desviament del collector d’entrada a l’EDAR i una línia elèctrica de
MT per poder realitzar les obres de millora de l’EDAR de Figueres.” El
pressupost d’execució d’aquest projecte és de 96.806,47 euros, inclòs IVA.
2.- Per raó de la matèria aquesta obra participa de la naturalesa d’una obra
d’infraestructura de sanejament en alta, encara que es plasmi o s’articuli la
seva aprovació sota la forma d’un projecte d’obra municipal ordinària. Per
aquest motiu resulta essencial la validació o autorització del projecte per part
de l’Agència Catalana de l’Aigua, que és qui ostenta la competència pel que fa
a les obres de sanejament en alta, encara que pugui delegar la seva execució a
l’Ajuntament de Figueres o a l’empresa municipal Figueres de Serveis, SA. El
mateix s’ha de dir de l’assumpció de costos, que correspon a l’ACA.
3.- L’Agència Catalana de l’Aigua ha informat favorablement el document
“Projecte executiu. Desviament del collector d’entrada a l’EDAR i una línia
elèctrica de MT per poder realitzar les obres de millora de l’EDAR de Figueres”,
subscrit per l’enginyer industrial Sr. Narcís Serra Font de data maig 2016 dient
però que l’informe favorable presentat no és una autorització d’obres i que per
tal de dur a terme les obres contemplades en l’esmentat projecte, el promotor
de les obres, haurà de demanar la corresponent autorització d’obres en Domini
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Públic Hidràulic i Zona de Policia a l’Agència Catalana de l’Aigua, aportant el
projecte executiu.
4.- En data 18 de gener de 2017 l’Agència Catalana de l’Aigua ha resolt atribuir
a l’Ajuntament de Figueres recursos destinats a varies actuacions (reposicions i
millores 2017), entre les quals es troba la del desviament del collector entrada
EDAR i línia elèctrica. Per aquesta actuació es concedeixen 80.000 €, més IVA.
5. En data 14 de febrer de 2017, mitjançant instància registrada d’entrada amb
el número E2017003504, Figueres de Serveis, S.A sollicita l’encàrrec de les
obres que es descriuen en el “Projecte executiu. Desviament del collector
d’entrada a l’EDAR i una línia elèctrica de MT per poder realitzar les obres de
millora de l’EDAR de Figueres”. En la mateixa es posa de manifest que l’estudi
bàsic de seguretat i salut està inclòs en el projecte aprovat i que proposen la
designació del Sr. Javier Martínez Márquez com a director i coordinador de
seguretat i salut, adjuntant l’assumeix de la direcció tècnica així com l’assumeix
de coordinació de seguretat i salut del mateix.
6. Vist l’informe emès en data 15 de febrer de 2017 pel Cap de servei
d’enginyeria i medi ambient favorable a adjudicar les obres del “Projecte
executiu. Desviament del collector d’entrada a l’EDAR i una línia elèctrica de
MT per poder realitzar les obres de millora de l’EDAR de Figueres” a Figueres
de Serveis, S.A.
7. Vist que la societat plurimunicipal Figueres de Serveis, SA. té la condició de
mitjà propi de l’Ajuntament de Figueres als efectes previstos als articles 4.1.n) i
24.6 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat per
RDLeg 3/2011, de 14 de novembre, per poder executar les obres abans
esmentades
Fonaments de dret.
1. La llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local,
modificada, entre d’altres per la llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l’administració local així com el Decret
Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel que s’aprova el Text Refós de la Llei
Municipal i de règim local de Catalunya.
2. El Reglament Orgànic Municipal.
3. L’acord de l’Alcaldia Presidència de data 30 de juny de 2015 pel qual
s’aproven les delegacions de l’alcaldessa en la Junta de Govern Local.
4. Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret
179/1995, de 13 de juny.
5. El Real Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les
condicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.
6. La Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de l’Edificació.
7. Per raó de la matèria, es d’aplicació el Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la legislació en matèria d’aigües de
Catalunya.
8. Articles 4.1.n) i 24.6 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic
aprovat per RDLeg 3/2011, de 14 de novembre.
Resolució.
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Per tot l’anterior, la Junta de Govern Local, per delegació de l’Alcaldessa
Presidenta, resol:
1r.- Encarregar a Figueres de Serveis, SA. l’execució de l’obra que es descriu
en el “Projecte executiu. Desviament del collector d’entrada a l’EDAR i una
línia elèctrica de MT per poder realitzar les obres de millora de l’EDAR de
Figueres”. El pressupost d’execució d’aquest projecte és de 96.806,47 euros,
inclòs IVA. Fer constar que aquesta actuació ve finançada per l’Agència
Catalana de l’Aigua, que per acord de data 18 de gener de 2017 ha resolt
atribuir a l’Ajuntament de Figueres per aquesta actuació un import de 80.000 €,
més IVA.
2n.- Determinar que per a l’execució de les obres Figueres de Serveis, SA.
haurà de complir, en allò que li sigui d’aplicació, allò previst en el Text Refós de
la Llei de Contractes del Sector Públic que va ser aprovat per Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
3r.- Nomenar al Sr. Javier Martínez Márquez com a director de l'obra. Aquest
assumirà també la coordinació de seguretat i salut.
4rt.-Requerir a Figueres de Serveis, SA. a fi que presenti certificacions d’obra
per a la seva aprovació i abonament. En la certificació d’obra, s’haurà de
justificar la situació i emplaçament concret de cada actuació.
5è.- Facultar l’alcaldia presidència per a l’adopció de tants actes i gestions com
calguin per a l’execució dels acords anteriors."
----3. Assumptes urgents. No es produeixen declaracions d'urgència.
----4. 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 trenta minuts, de la qual cosa dono fe.
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