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

Núm.11

Acta de la sessió ordinària del dia 13 de març de 2017
---- A la Casa de la Vila de la ciutat de Figueres, el dia 13 de març de 2017,
sota la Presidència de l’alcaldessa Marta Felip Torres, es reuneixen els
membres de la Junta de Govern Local: Francesc Cruanyes Zafra, 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.
A les catorze hores i trenta-sis minuts, la Presidència declara oberta la
sessió.
----1. S'aprova sense rectificacions l'acta de la sessió anterior, ordinària del dia
6 de març de 2017, repartida amb la convocatòria.
----2. Obres-llicències. Es concedeix al senyor Jordi Rimblas Grau una llicència
municipal d'obres per a la reforma d'edifici plurifamiliar i local comercial al carrer
Nou, 54. Després de llegir-la i debatre-la s’ACORDA, per unanimitat dels
membres presents amb dret a vot, d’aprovar la proposta següent:
"En data 10 de novembre de 2016 i registre d’entrada número
E2106022866, el senyor Jordi Rimblas Grau, sol.licita llicència municipal
d'obres per a la reforma d'edifici plurifamiliar i local comercial al carrer Nou 54,
de Figueres;
En data 17 de gener de 2017, l’arquitecte municipal emet l’informe següent:
“Planejament vigent.
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 Catàleg. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
de 29 de maig de 2007.
Tipus de Sòl: Urbà.
Nivell de protecció: 3 Ambiental
Conjunt Catalogat del Carrer Nou (F). L’alçada reguladora màxima és la
corresponent a PB+3 dels models de referència.
Categoria d'intervenció edificatòria Substitució amb model tipològic de
referència IIa.
La intervenció edificatòria sobre aquests edificis podrà consistir en:
- Substitució de l'edifici, que es realitzarà d'acord amb el que es determina en
els Plànols Normatius (elements obligatoris i vinculants, elements indicatius i
opcionals, vinculacions de les edificacions veïnes - mitgeres, etc.), i en el Model
Tipològic de referència interpretat i adaptat al cas concret.
- Mentrestant no es produeixi la substitució de l'edificació, es podran autoritzar
obres, sota les condicions que es relacionen seguidament, sempre i quan es
demostri i justifiqui la necessitat de fer-les. a) En edificis tipològicament
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impropis, però en bon estat de conservació: - Obres de manteniment de
l'estructura suportant, installacions, tancaments i aïllaments de l'exterior. Obres per a la millora de les condicions d'habitabilitat. - Obres derivades de
canvis d'ús. - Obres de millora dels paraments de façana. - Tots els tipus
d'obres relacionats, sempre que puguin tenir una incidència en les façanes,
hauran d'aportar solucions arquitectòniques i constructives que es fonamentin
en el model de referència assignat per a la Substitució; així mateix estaran
vinculades a l'eliminació de les corresponents parts i elements impropis de
l'edifici, tal com es regula en aquestes Normes. b) En els edificis fora
d'ordenació només es podran autoritzar les estrictes obres imprescindibles per
al manteniment de: l'estabilitat estructural, l'aïllament de l'exterior, i el
funcionament de les installacions; i les obres de redistribució interior
imprescindibles pels possibles canvis d'usos. En cap cas s'autoritzarà cap tipus
d'obra que pugui significar augment de volum, o que tingui incidència en la
reforma de les façanes.
- En els edificis de Substitució Tipològica (ST), que no es trobin fora
d'ordenació, es podrà arribar a autoritzar llicències per a intervencions de
Rehabilitació (RH) o de Rehabilitació amb addició (RH(A)), sempre que es
demostri amb un projecte tècnic unitari de tot l'edifici, convenientment
documentat, que és possible i viable assolir el Model Tipològic de Referència
assignat sense necessitat d'enderrocar i substituir tot l'edifici preexistent.
Antecedents i dades
1. El 13 de Juliol de 2015 després de la preceptiva exposició al públic del
document aprovat inicialment es va aprovar definitivament un Estudi específic
per a precisar la intervenció en l’edifici. En resum l’estudi demostra que l’edifici
convenientment rehabilitat pot assolir el model tipològic segons els seguents
critris: a) La divisió de la façana de Sant Llàtzer en diferents façanes a fi i efecte
de poder integrar els eixos compositius, b) La proposta d’interpretació de les
ventalles tradicionals com a sòcol a fi i efecte de facilitar la integració dels
diferents buits, c) La proposta de tractament de la coronació de l’edifici
mitjançant diversos tipus de cornises, d) La proposta d’incorporar una gran
obertura en una part de l’útlima planta i l’estratègia d’utilitzar un tancament de
grans lamelles que tot establint una relació amb el sòcol puguin definir una
cornisa.
2. El 10 de novembre de 2016 s’ha presentat la sollicitud de llicència per a la
reforma de l’edifici que no esgota el denominat volum 3, en la part més a
ponent de la finca donant al carrer Sant Llàtzer, on tan sols preveu la
construcció del nucli d’escales en reculada i el volum en planta baixa alineat a
vial. L’immoble reformat allotjarà 2 habitatges (el mateix nombre que en
l’actualitat), un en planta primera i un en planta segona amb espais comunitaris,
passera, escala, ascensor i vestíbul d’accés pel pati de l’extrem de la finca en
el carrer Sant Llàtzer, i en planta baixa el local comercial existent en la
cantonada amb el carrer Nou que quedarà ampliat amb locals annexos al llarg
del carrer Sant Llàtzer.
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3. L’obra afectarà un total de superfícies construïdes de 444,50 m2 de les quals
200,19 m2 són d’obra nova, 106,91 són de reforma conservant façanes i
enderrocant sostres i 137,40 m2 són de reforma interior.
4. Els 444,50 m2 de superfície construïda de l’edifici reformat quedaran
distribuïts en 153,55 m2 construïts de local comercial, 107,20 m2 construïts de
cadascun dels dos habitatges, i 76,55 m2 construïts d’ accessos.
Característiques de la llicència.
1. La finca té la consideració de solar i no està inclosa en cap unitat d'actuació
urbanística.
2. Els paràmetres del projecte de reforma d’edifici 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
241.651,33 euros segons el detall seguent: 651,70 euros / m2 x 200,19 m2
d’obra nova + 586,53 euros / m2 x 106,91 m2 de reforma conservant façanes i
substituint sostres + 352,85 euros / m2 x 137,40 m2 de reforma interior
conservant façanes i sostre.
4. La fiança a dipositar per a la gestió dels residus de construcció i runes es
calcula en 2.244 euros segons la fitxa del projecte.
5. La fiança a dipositar per a garantir la reposició de l’espai públic perimetral
que pugui resultar afectat per l’execució de les obres es calcula en 1.230 euros
segons les ordenances. (( 26 x 1 + 7,5 x 2) x 30 euros / m2)
Condicions de l’execució.
. Caldrà aportar el projecte d’infraestructures comunes de telecomunicacions.
2. Abans de l’inici de les obres caldrà aportar el projecte d’execució.
3. El projecte d’execució haurà de concretar amb detall que les actuacions en la
pell de la façana de planta baixa no estrenyen en cap cas el ja molt reduït i
insuficient espai actual de pas de la vorera tot adoptant les solucions
estructurals i constructives necessàries per estalviar els conflictes en la
incorporació final dels gruixos dels acabats.
4. 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
bastides, tanca d’obra o contenidors per a la recollida de les runes, per als
quals en qualsevol cas s'haurà de demanar el puntual permís d'ocupació de la
via pública.
5. D’acord amb l’Ordenança de Civisme queda establert que al llarg de la
durada d’aquesta llicència, des del dia 23 de juny fins al dia 11 de setembre de
cada any no es podran dur a terme els treballs que puguin causar congestió de
la vialitat amb l’actuació o l’accés de maquinària i subministres, que comportin
l'ocupació temporal de la via pública amb mitjans auxiliars ( tanques, bastides,
grues, contenidors, etc...) i que generin emissions de pols i partícules que
incideixen de manera substancial en la qualitat de vida, protecció del medi
ambient i de la salut. Els tipus o fases d'obres que cal suspendre són, entre
d’altres, les següents compreses en aquest projecte: Les obertures de rases i
pous, excavacions i terraplenaments en les obres de dotació de serveis. Les
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obres d’estructura i tancament de façanes. Els repicats, sorrejats i revestiments
exteriors de façanes i mitgeres. I tot aquell tipus d’obra que, per les
característiques de la seva execució, comporti molèsties comprovables i
evidents de cara a l’activitat comercial i turística.
6. La promotora, la direcció de l’obra, i la coordinació de seguretat haurà de
vetllar en tot moment perquè la implantació de mitjans auxiliars i el mateix
desenvolupament dels treballs no suposi cap risc per les persones que utilitzin
o desenvolupin activitats ja existents en les parts baixes de l’immoble sigui
quina sigui la seva titularitat, ni per als bens a elles associats.
7. La posada en servei d’una part de l’immoble reformat requerirà el tràmit
corresponent de llicència de primera ocupació parcial tot acreditant que es
donen les condicions reglamentaries de seguretat.
8. La futura utilització del local reformat comportarà en el seu cas la tramitació
de l’expedient d’obres menors i activitat per l’adequació de revestiments,
paviments i instal.lacions, on s’acreditarà el compliment de la normativa
sectorial pertinent a l’ús definitiu.
Conclusions.
Es proposa concedir la llicència d'obra major de reforma sollicitada, en els
termes en que se sollicita i amb les condicions particulars exposades i les
generals annexes.
I perquè consti als efectes oportuns signo aquest informe, redactat segons el
meus coneixements que sotmeto a raonament tècnicament més ben
fonamentat i als informes jurídics."
Atès el que disposen els articles 75 bis del Text Refòs de l’Ordenança de
civisme i convivència ciutadana, 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, 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 pel senyor Jordi Rimblas Grau, per a la
reforma d'edifici plurifamiliar i local comercial al carrer Nou 54, de Figueres,
d'acord amb les condicions generals que s'adjunten en el full annex i amb les
particulars següents:
a) Caldrà aportar el projecte d’infraestructures comunes de telecomunicacions.
b) Abans de l’inici de les obres caldrà aportar el projecte d’execució.
c) El projecte d’execució haurà de concretar amb detall que les actuacions en la
pell de la façana de planta baixa no estrenyen en cap cas el ja molt reduït i
insuficient espai actual de pas de la vorera tot adoptant les solucions
estructurals i constructives necessàries per estalviar els conflictes en la
incorporació final dels gruixos dels acabats.
d) 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
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bastides, tanca d’obra o contenidors per a la recollida de les runes, per als
quals en qualsevol cas s'haurà de demanar el puntual permís d'ocupació de la
via pública.
e) D’acord amb l’Ordenança de Civisme queda establert que al llarg de la
durada d’aquesta llicència, des del dia 23 de juny fins al dia 11 de setembre de
cada any no es podran dur a terme els treballs que puguin causar congestió de
la vialitat amb l’actuació o l’accés de maquinària i subministres, que comportin
l'ocupació temporal de la via pública amb mitjans auxiliars ( tanques, bastides,
grues, contenidors, etc...) i que generin emissions de pols i partícules que
incideixen de manera substancial en la qualitat de vida, protecció del medi
ambient i de la salut. Els tipus o fases d'obres que cal suspendre són, entre
d’altres, les següents compreses en aquest projecte: Les obertures de rases i
pous, excavacions i terraplenaments en les obres de dotació de serveis. Les
obres d’estructura i tancament de façanes. Els repicats, sorrejats i revestiments
exteriors de façanes i mitgeres. I tot aquell tipus d’obra que, per les
característiques de la seva execució, comporti molèsties comprovables i
evidents de cara a l’activitat comercial i turística.
f) La promotora, la direcció de l’obra, i la coordinació de seguretat haurà de
vetllar en tot moment perquè la implantació de mitjans auxiliars i el mateix
desenvolupament dels treballs no suposi cap risc per les persones que utilitzin
o desenvolupin activitats ja existents en les parts baixes de l’immoble sigui
quina sigui la seva titularitat, ni per als bens a elles associats.
g) La posada en servei d’una part de l’immoble reformat requerirà el tràmit
corresponent de llicència de primera ocupació parcial tot acreditant que es
donen les condicions reglamentaries de seguretat.
h) La futura utilització del local reformat comportarà en el seu cas la tramitació
de l’expedient d’obres menors i activitat per l’adequació de revestiments,
paviments i instal.lacions, on s’acreditarà el compliment de la normativa
sectorial pertinent a l’ús definitiu.
i) 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.
j) Abans d’iniciar les obres s’haurà d’aportar la documentació del contractista.
k) 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.
l) 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.
ll) Quan als serveis municipals s’hauran de complir els condicionants següents:

5

Aigua
-Cal fer escomesa d'aigua i anul.lar l'escomesa vella existent. L'escomesa nova
s'ha de sol.licitar a Figueres de Serveis SA que definirà el punt de connexió.
-Cal deixar previst lloc per a la centralització dels comptadors segons informes
tècnics del servei i preveure el pas de la canonada d'alimentació per llocs
comuns.
Recollida d'aigües residuals
-Els edificis han de disposar d'una xarxa de sanejament que separi les aigües
pluvials de les residuals. Aquesta separació s'ha de mantenir, com a mínim, fins
a una arqueta situada a l'exterior de la propietat.
-Es desconeix l'estat de l'escomesa existent. Cal realitzar una arqueta de
registre a la vorera per tal de comprovar-la i deixar-la registrada pel seu
manteniment. En cas d'estar en males condicions, caldrà realitzar una
escomesa nova.
-No es permet desguassar directament i sense instal.lacions específiques,
espais que estiguin per sota del nivell de la calçada en el punt de connexió.
L'objecte d'aquesta condició es per evitar les sortides d'aigua de la claveguera
a l'interior.
-La instal.lació d'evacuació d'aigües residuals disposarà d'un sifó a l'interior de
la propietat, registrable per les dues bandes del segell hidràulic. Annex V punt
1.1 del Reglament dels serveis públics de sanejament de l'Ajuntament de
Figueres.
Segon.- Comunicar al senyor Jordi Rimblas Grau, 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 241.651,33€.
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 al senyor Miquel López Planella una
pròrroga per a l'acabament de les obres de la llicència, expedient 003/13.
Després de llegir-la i debatre-la s’ACORDA, per unanimitat dels membres
presents amb dret a vot, d’aprovar la proposta següent:
"En data 12 de gener.de 2017 i número de registre d’entrada
E2017000908 en senyor Miquel López Planella, comunica que té llicència
municipal d'obres concedida en data 28 de gener de 2013, expedient 003/13 i
sol.licita una prórroga per a l'acabament de les obres de la llicència esmentada;
La Junta de Govern Local en data 28 de gener de 2013 acorda concedir
llicència d'obres per a les de adequació d'aparcament i de façanes de planta
baixa al carrer Colom 18 al senyor Miquel López Planella. Aquesta llicència es
va notificar en data 13 de febrer de 2013;
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En data 1 de març de 2017, l'aparellador municipal emet l’informe que diu que
realitzada inspecció ocular es comprova que s'han portat a terme els treballs
corresponents al moviment de terres, fonamentació i estructura, la qual cosa
representa aproximadament un 50% de l'obra.
Atès el que disposen l'article 6, de l'ordenança de tramitació de llicències
urbanístiques i l'article 189 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, modificat
per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refòs de la Llei
d'Urbanisme: "Les persones titulars d'una llicència urbanística tenen dret a
obtenir una pròrroga tant del termini de començament com del termini
d'acabament de les obres, i l'obtenen, en virtut de la llei, per la meitat del
termini de què es tracti, si la solliciten d'una manera justificada abans
d'exhaurir-se els terminis establerts. La llicència prorrogada per aquest
procediment no queda afectada pels acords regulats per l'article 73";
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 003/13, sol.licitada pel senyor Miquel López Planella.
Segon.- Advertir al senyor Miquel López Planella que la durada d'aquesta
prórroga serà de 18 mesos a afegir sobre el període inicial de 36 mesos i que
en cas de no acabar les obres, la llicència caducarà transcorregut aquest
termini i caldrà demanar-ne i obtenir-ne una de nova."
----4. Obres-llicències. Es concedeix a l'entitat Inmobiliària Molí SL una llicència
municipal d'obres per a la reforma interior per canvi d'ús de 2 oficines a 2
habitatges a l'avinguda Vilallonga 5, 3ers A i D. Després de llegir-la i debatre-la
s’ACORDA, per unanimitat dels membres presents amb dret a vot, d’aprovar la
proposta següent:
"En data 11 de gener de 2017 i registre d’entrada número E2017000831,
l'entitat Inmobiliaria Molí SL, representada pel senyor Pere Lladó Grau, sol.licita
llicència municipal d'obres per a la reforma interior per canvi d'ús de 2 oficines a
2 habitatges a l'avinguda Vilallonga 5 3ers A i D, de Figueres;
En data 20 de gener de 2017, l’arquitecte municipal emet l’informe següent:
“Característiques urbanístiques.
Planejament vigent: Text refós de les Normes urbanístiques del Pla general al
terme municipal de Figueres. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 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 9 de Març
de 2007. Pla Especial de Protecció del Catàleg. Publicat al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, de 29 de maig de 2007
Tipus de sòlUrbà
Us del sòlPreferent: Habitatge Plurifamiliar.
Nivell de Protecció2 estructural
Categoria d’intervencióRehabilitació, model propi (RH/P)
Sup reformada: 113 m2
Antecedents

7

1. L’edifici Casa Dalfó fou rehabilitat integralment amb l’adequació de diverses
oficines i habitatges distribuides per una escala i ascensor comunitaris. En
l’actualitat segons la memòria redactada per l’arquitecte de la promotora es
planteja que dues de les entitats que fins ara havien tingut ús d’oficines passin
a tenir la consideració d’habitatges de manera que no es modifica la demanda
inicial de reserva d’aparcaments.
2. En l’annex de projecte redactat el desembre de 2016 l’arquitecte argumenta
a) que no hi ha elements d’interés a conservar, b) que la reforma distributiva es
cenyeix a uns pocs envans i mampares, c) que segons les cales practicades
l’estructura del sostre existent garanteix la resistència al foc, d) que en no
reformar-se integrament l’edifici ni canviar l’ús característic del mateix en lloc
d’aplicar l’HE4 i collocar plaques solars o aerotèrmia milloraran l’eficiència
energètica amb fals sostres i trasdossats amb aillament, i fusteries velles i
noves amb vidres amb càmara d’aire e) que es mantindran les fusteries de
l’avinguda Vilallonga incorporant vidre amb càmara, f) que en el carrer del Mar
es substituirà la fusteria existent per una nova d’alumini, g) que tenen accés a
la coberta per realitzar les obres i reparacions de les installacions de la
comunitat, en aquest cas per accedir a la zona on hi ha el RITU i a la coberta
on hi ha l’antena i les màquines de climatització exteriors, h) que les
ventilacions i extraccions es realitzaran aprofitant xunts existents fins a coberta,
i) que la conexió a la infraestructura de telecomunicacions i a les unitats
exteriors de les màquines de clima es farà através del fals sostre del passadís
comunitari fins al pati de llums per on pujaran a la coberta.
3. Pla Especial de Protecció del Catàleg Article 18. Informacions públiques.
18.1.Totes les actuacions públiques o privades que s'hagin de realitzar en
l'àmbit d'aquest Pla Especial, en els Espais Lliures (E.Ll), en els equipaments
(1h3), i/o en els edificis amb Categoria d'Intervenció Edificatòria de Restauració
(R) i rehabilitació amb Model Propi (RH/P), s'exposaran, prèvia la seva
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. La finca té la consideració de solar i no està inclosa en cap unitat d'actuació
urbanística.
2. El projecte de reforma interior s'ajusta al que disposa la normativa
urbanística vigent.
3. El cost real i efectiu de les obres, vist que el projecte no l’acredita amb un
pressupost justificat amb aplicació de preus unitaris sobre estat d’amidaments,
s’estima inicialment en 39.872,05 euros d’acord amb el següent detall: 113 m 2
de reforma x 352,85 euros / m2 de repercussió proporcionada.
4. La fiança a dipositar per a la gestió dels residus de construcció i runes
s’estima en el projecte en 150 euros.
5. La fiança a dipositar per garantir la reposició de l’espai públic que pugui
resultar afectat es calcula en el mínim de 500 euros d’acord amb l’ordenança.
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Condicions.
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
bastides, tanca d’obra o contenidors per a la recollida de les runes, per als
quals en qualsevol cas s'haurà de demanar el puntual permís d'ocupació de la
via pública.
2. La promotora haurà de garantir que amb l’execució de les obres de falsos
sostres i trasdossats amb aillament, i vidres amb càmara d’aire assoleix la
millora de l’eficiència energètica compensatòria de la no installació d’energies
renovables.
3. La promotora haurà de garantir que amb l’execució de les obres i
installacions s’assoleix fins a coberta la conexió de les ventilacions i
extraccions, la conexió a la infraestructura de telecomunicacions, i la situació
de les unitats exteriors de les màquines de clima sense que en cap cas es
puguin afectar les façanes de l’immoble catalogat.
4. Les noves fusteries del carrer del Mar hauran de tenir un cromatisme
adequat al conjunt de la façana.
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
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.
I perquè consti als efectes oportuns signo aquest informe, segons els meus
coneixements que sotmeto a raonament tècnicament més ben fonamentat, als
informes jurídics i al criteri de la corporació."
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 l'entitat Inmobiliària Molí SL,
representada pel senyor Pere Lladó Grau, per a la reforma interior per canvi
d'ús de 2 oficines a 2 habitatges a l'avinguda Vilallonga 5, 3ers A i D, 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
bastides, tanca d’obra o contenidors per a la recollida de les runes, per als
quals en qualsevol cas s'haurà de demanar el puntual permís d'ocupació de la
via pública.
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b) La promotora haurà de garantir que amb l’execució de les obres de falsos
sostres i trasdossats amb aillament, i vidres amb càmara d’aire assoleix la
millora de l’eficiència energètica compensatòria de la no installació d’energies
renovables.
c) La promotora haurà de garantir que amb l’execució de les obres i
installacions s’assoleix fins a coberta la conexió de les ventilacions i
extraccions, la conexió a la infraestructura de telecomunicacions, i la situació
de les unitats exteriors de les màquines de clima sense que en cap cas es
puguin afectar les façanes de l’immoble catalogat.
d) Les noves fusteries del carrer del Mar hauran de tenir un cromatisme
adequat al conjunt de la façana.
e) S'haurà d'acreditar haver signat amb un gestor autoritzat un document
d'acceptació que garanteixi la correcta destinació dels residus separats per
tipus. En aquest document es farà constar el codi de gestor i el domicili de
l'obra. En el termini d'un mes a comptar des de la finalització de l'obra, s'haurà
de presentar un certificat del gestor de residus contractat referent a la quantitat
i tipus de residus lliurats.
f) Abans d’iniciar les obres s’haurà d’aportar la documentació del contractista.
g) Un cop iniciades les obres, caldrà lliurar a l’Ajuntament una còpia de l’acta
d’inici d’obres estesa per la direcció facultativa d’aquestes.
h) Només es podrà utilitzar i ocupar l’edifici o construcció de que es tracti
després que hagi transcorregut el termini d’un mes des de la presentació de la
comunicació i certificat final d’obra expedit per la direcció facultativa de les
obres o, si s’escau, de l’esmena de la comunicació o l’aportació dels
documents requerits, sense que l’administració atorgant hagi manifestat la
disconformitat de les obres executades amb el projecte tècnic autoritzat i les
condicions de la llicència urbanística atorgada.
i) Quan als serveis municipals s’hauran de complir els condicionants següents:
Segon.- Comunicar a l'entitat Inmobiliària Molí SL, representada pel senyor
Pere Lladó Grau, 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 39.872,05€. 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."
----5. Aportacions i subvencions. S'aprova la “Convocatòria dels ajuts per a la
millora de l’accessibilitat (ascensors i altres) dels habitatges de l’àmbit del Pla
d’intervenció integral del centre històric de Figueres, any 2017”. Després de
llegir-la i debatre-la s’ACORDA, per unanimitat dels membres presents amb
dret a vot, d’aprovar la proposta següent:
"La Junta de Govern Local, en sessió del 23 de maig de 2011, per
delegació de l’Ajuntament Ple, va aprovar definitivament les bases reguladores
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per a la concessió de subvencions per a fomentar la promoció d'obres de
rehabilitació d'elements comuns per a la millora de l'accessibilitat als habitatges
en els immobles inclosos a l'àmbit del Pla d'Intervenció Integral que es
desenvolupa al Centre Històric de Figueres (BOP núm. 118, de data 21 de juny
de 2011).
D’acord amb les esmentades bases procedeix aprovar la convocatòria per a la
sollicitud d’aquestes subvencions, d’acord amb la disponibilitat pressupostària
per atendre aquesta finalitat i que és d’un import total de 100.000 €, per a l’any
2017.
Aquestes actuacions tendents a la millora dels edificis es porten a terme en
relació amb el desenvolupament de la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de
barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial,
desenvolupada pel Decret 369/2004, de 7 de setembre, i que dota les
administracions catalanes d’instruments per tal d’intervenir en les millores dels
barris, àrees urbanes i viles que, per les seves condicions, requereixen
d’atenció especial per part dels poders públics. Entre les actuacions finançades
hi ha aquesta actuació per a la rehabilitació i restauració de façanes a l’àmbit
del Pla d’intervenció integral del centre històric de Figueres.
Atès l’establert a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,
el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la
Llei 38/2003, així com el que disposa el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals en
relació amb el que disposa 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,
l’alcaldia presidència proposa a la Junta e Govern Local que, per delegació de
l’alcaldia presidència, adopti els acords següents:
Primer.- Aprovar la convocatòria oberta en règim de concurrència competitiva
corresponent a l’exercici de 2017, mitjançant el sistema de concurs i
convocatòria única, denominada “Convocatòria dels ajuts per a la millora de
l’accessibilitat (ascensors i altres) dels habitatges de l’àmbit del Pla
d’intervenció integral del centre històric de Figueres, any 2017” que s’adjunta,
en execució les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a
fomentar la promoció d'obres de rehabilitació d'elements comuns per a la
millora de l'accessibilitat als habitatges en els immobles inclosos a l'àmbit del
Pla d'Intervenció Integral que es desenvolupa al Centre Històric de Figueres
(BOP núm. 118, de data 21 de juny de 2011).
Segon.- La dotació màxima dels ajuts que preveu la present convocatòria per a
l’any 2017 és de cent mil euros (100.000 €) amb càrrec a la partida
pressupostària d’ajuts per a la millora de l’accessibilitat dels habitatges i la
collocació d’ascensors en els immobles del Centre Històric."
----6. Aportacions i subvencions. S'aprova la “Convocatòria dels ajuts per a la
rehabilitació i restauració de façanes a l’àmbit del Pla d’intervenció integral del
centre històric de Figueres, exercici de 2017”. Després de llegir-la i debatre-la
s’ACORDA, per unanimitat dels membres presents amb dret a vot, d’aprovar la
proposta següent:
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"La Junta de Govern Local, en sessió del 19 d’octubre de 2009, per
delegació de l’Ajuntament Ple, va aprovar definitivament les bases reguladores
per a la concessió de subvencions per a la rehabilitació i restauració de façanes
a l’àmbit del Pla d’intervenció integral del centre històric de Figueres (BOP de
Girona núm. 226 de 25 de novembre; DOGC núm. 5520, de 4 de desembre, de
2009).
D’acord amb les esmentades bases procedeix aprovar la convocatòria per a la
sollicitud d’aquestes subvencions, d’acord amb la disponibilitat pressupostària
per atendre aquesta finalitat i que és d’un import total de 130.000 €, per a l’any
2017.
Aquestes actuacions tendents a la millora dels edificis es porten a terme en
relació amb el desenvolupament de la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de
barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial,
desenvolupada pel Decret 369/2004, de 7 de setembre, i que dota les
administracions catalanes d’instruments per tal d’intervenir en les millores dels
barris, àrees urbanes i viles que, per les seves condicions, requereixen
d’atenció especial per part dels poders públics. Entre les actuacions finançades
hi ha aquesta actuació per a la rehabilitació i restauració de façanes a l’àmbit
del Pla d’intervenció integral del centre històric de Figueres.
Atès l’establert a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,
el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la
Llei 38/2003, així com el que disposa el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals en
relació amb el que disposa 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,
l’alcaldia presidència proposa a la Junta e Govern Local que, per delegació de
l’alcaldia presidència, adopti els acords següents:
Primer.- Aprovar la convocatòria oberta en règim de concurrència competitiva
corresponent a l’exercici de 2017, mitjançant el sistema de concurs i
convocatòria única, denominada “Convocatòria dels ajuts per a la rehabilitació i
restauració de façanes a l’àmbit del Pla d’intervenció integral del centre històric
de Figueres, exercici de 2017” que s’adjunta, en execució de les bases
reguladores per a la concessió de subvencions per a la rehabilitació i
restauració de façanes a l’àmbit del Pla d’intervenció integral del centre històric
de Figueres aprovades definitivament el 19 d’octubre de 2009 i publicades al
Butlletí oficial de la província de Girona, al núm. 226 de 25 de novembre i al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al núm. 5520, de 4 de desembre,
de 2009.
Segon.- La dotació màxima dels ajuts que preveu la present convocatòria per a
l’any 2017 és de cent trenta mil euros (130.000 €) amb càrrec a la partida
pressupostària d’ ajuts rehabilitació de façanes del Centre Històric,per a l’any
2017."
----7. Edificis municipals. S'adjudica a l’empresa Petrem Distribució, SA el
contracte administratiu de subministrament de gasolina i gasoil per a vehicles i
calefacció de l’Ajuntament de Figueres pel que fa al lot 1 “Gasoil calefacció”.
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Després de llegir-la i debatre-la s’ACORDA, per unanimitat dels membres
presents amb dret a vot, d’aprovar la proposta següent:
"Vist que mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 13 de
febrer de 2017 es va aprovar la classificació de les proposicions presentades
en el procediment convocat per l’adjudicació del contracte administratiu de
subministrament de gasolina i gasoil per a vehicles i calefacció de l’Ajuntament
de Figueres pel que fa al lot 1 “ Gasoil calefacció”.
Vistes les actes de les Meses de Contractació de data 18 de gener i 1 de febrer
d’enguany.
Vist que el licitador millor classificat Petrem Distribució, SA ha presentat la
documentació requerida.
La motivació de la classificació i, per tant de l’adjudicació, consta en dites actes
i a la notificació de l’acord de classificació que es va remetre als licitadors.
Vist el que disposa l’article 151 del Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic aprovat per RDLeg. 3/2011, de 14 de novembre, el regidor
delegat del Servei de Contractació, Jordi Masquef Creus, proposa que la Junta
de Govern Local, per delegació de l’Alcaldia Presidència, adopti els següents
acords:
1er.- Adjudicar a l’empresa Petrem Distribució, SA el contracte administratiu de
subministrament de gasolina i gasoil per a vehicles i calefacció de l’Ajuntament
de Figueres pel que fa al lot 1 “Gasoil calefacció” amb les següents condicions
de l’oferta:
- marge comercial 0,027 €/litre (abans d’IVA) damunt el preu de compra a
majorista del dia o dos dies hàbils anteriors al subministrament.
2on.- La formalització del contracte tindrà lloc d'acord amb l'establert a l'article
156.3 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat per RDL
3/2011, de 14 de novembre i el subministrament efectiu s'iniciarà d'acord amb
el previst al plec.
3er.- Autoritzar l'Alcaldia Presidència a fi que realitzi els actes i gestions que
calguin per a l'execució de l'anterior acord."
----8. Automòbils. S'adjudica a l’empresa Petrem Distribució, SA el contracte
administratiu de subministrament de gasolina i gasoil per a vehicles i calefacció
de l’Ajuntament de Figueres pel que fa al lot 2 “Combustible vehicles”. Després
de llegir-la i debatre-la s’ACORDA, per unanimitat dels membres presents amb
dret a vot, d’aprovar la proposta següent:
"Vist que mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 13 de
febrer de 2017 es va aprovar la classificació de les proposicions presentades
en el procediment convocat per l’adjudicació del contracte administratiu de
subministrament de gasolina i gasoil per a vehicles i calefacció de l’Ajuntament
de Figueres pel que fa al lot 2 “ Combustible vehicles”.
Vistes les actes de les Meses de Contractació de data 18 de gener i 1 de febrer
d’enguany.
Vist que el licitador millor classificat Petrem Distribució, SA ha presentat la
documentació requerida.
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La motivació de la classificació i, per tant de l’adjudicació, consta en dites actes
i a la notificació de l’acord de classificació que es va remetre als licitadors.
Vist el que disposa l’article 151 del Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic aprovat per RDLeg. 3/2011, de 14 de novembre, el regidor
delegat del Servei de Contractació, Jordi Masquef Creus, proposa que la Junta
de Govern Local, per delegació de l’Alcaldia Presidència, adopti els següents
acords:
1er.- Adjudicar a l’empresa Petrem Distribució, SA el contracte administratiu de
subministrament de gasolina i gasoil per a vehicles i calefacció de l’Ajuntament
de Figueres pel que fa al lot 2 “Combustible vehicles” amb les següents
condicions de l’oferta:
-un descompte de 0,0520 €/litre (IVA inclòs) damunt el preu per litre de
combustible de gasolina super SP/95 vigent a l’estació de servei i un
descompte de 0,0700 €/litre (IVA inclòs) damunt el preu per litre de combustible
gasoil A habitual vigent a l’estació de servei Petrem –Moli en el moment del
subministrament i ofereix el servei addicional d’un rentat gratuït anual exterior
per cada un dels cotxes de la flota municipal i disposa de més d’una estació de
servei al terme municipal de Figueres.
-L’empresa disposa de dues estacions de servei a Figueres amb
subministrament de 24 hores. Les estacions de servei estan obertes 24 hores
al dia 365 dies l’any, si bé desde les 06:00 del matí i fins les 22:00 el servei és
atès amb personal i desde les 22:00 i fins les 06:00 els subministres són amb
autoservei, amb targeta i codi PIN.
2n.- La formalització del contracte tindrà lloc d'acord amb l'establert a l'article
156.3 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat per RDL
3/2011, de 14 de novembre i el subministrament efectiu s'iniciarà d'acord amb
el previst al plec.
3r.- Autoritzar l'Alcaldia Presidència a fi que realitzi els actes i gestions que
calguin per a l'execució de l'anterior acord."
----9. Personal. Es rectifiquen les bases reguladores del procés de selecció per
a la constitució d’una borsa de treball per a places de subaltern. Després de
llegir-la i debatre-la s’ACORDA, per unanimitat dels membres presents amb
dret a vot, d’aprovar la proposta següent:
"Rectificació d’errades de les bases reguladores del procés de selecció
per a la constitució d’una borsa de treball per a la cobertura de possibles
vacants de places de subaltern.
Relació dels fets
1.- La Junta de Govern Local, en la seva sessió de data 5 de desembre de
2016, va aprovar les bases reguladores del procés de selecció per a la
constitució d’una borsa de treball per a la cobertura de possibles vacants de
places de subaltern.
2.- Consultat el text de les bases, s’hi ha detectat el següent error de
transcripció:
A la base Cinquena.- Tribunal qualificador, on diu:
« - President: el de la Corporació, o un membre d’aquesta en qui delegui.»
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Ha de dir: « - President: un membre del personal laboral fix de l’ajuntament.»
Fonaments jurídics
D’acord amb l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, les administracions
públiques podran rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels
interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.
Per tot això, el regidor delegat de Recursos Humans proposa que la Junta de
Govern Local, per delegació de l’Alcaldia Presidència, adopti l’ acord següent:
Únic.- Rectificar les bases reguladores del procés de selecció per a la
constitució d’una borsa de treball per a la cobertura de possibles vacants de
places de subaltern,aprovades per la Junta de Govern Local en la seva sessió
de data 5 de desembre de 2016, en el sentit següent:
A la base Cinquena.- Tribunal qualificador, on diu:
« - President: el de la Corporació, o un membre d’aquesta en qui delegui.»
Ha de dir: « - President: un membre del personal laboral fix de l’ajuntament.»"
----10. Personal. Es rectifiquen les bases reguladores del procés de selecció
per a la constitució d’una borsa de treball per a places de monitor socorrista.
Després de llegir-la i debatre-la s’ACORDA, per unanimitat dels membres
presents amb dret a vot, d’aprovar la proposta següent:
"Rectificació d’errades de les bases reguladores del procés de selecció
per a la constitució d’una borsa de treball per a la cobertura de possibles
vacants de places de monitor socorrista, en règim de personal laboral temporal.
Relació dels fets
1.- La Junta de Govern Local, en la seva sessió de data 5 de desembre de
2016, va aprovar les bases reguladores del procés de selecció per a la
constitució d’una borsa de treball per a la cobertura de possibles vacants de
places de monitor socorrista, en règim de personal laboral temporal.
2.- Consultat el text de les bases, s’hi ha detectat el següent error de
transcripció:
A la base Cinquena.- Tribunal qualificador, on diu:
« - President: el de la Corporació, o un membre d’aquesta en qui delegui.»
Ha de dir: « - President: un membre del personal laboral fix de l’ajuntament.»
Fonaments jurídics
D’acord amb l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, les administracions
públiques podran rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels
interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.
Per tot això, el regidor delegat de Recursos Humans proposa que la Junta de
Govern Local, per delegació de l’Alcaldia Presidència, adopti l’ acord següent:
Únic.- Rectificar les bases reguladores del procés de selecció per a la
constitució d’una borsa de treball per a la cobertura de possibles vacants de
places de monitor socorrista, en règim de personal laboral temporal,aprovades
per la Junta de Govern Local en la seva sessió de data 5 de desembre de
2016, en el sentit següent:
A la base Cinquena.- Tribunal qualificador, on diu: « - President: el de la
Corporació, o un membre d’aquesta en qui delegui.»
Ha de dir: « - President: un membre del personal laboral fix de l’ajuntament.»"
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----11. Personal. Es rectifiquen les bases reguladores del procés de selecció
per a la constitució d’una borsa de treball per a places d’educadors/ores de les
llars d’infants municipal. Després de llegir-la i debatre-la s’ACORDA, per
unanimitat dels membres presents amb dret a vot, d’aprovar la proposta
següent:
"Rectificació d’errades de les bases reguladores del procés de selecció
per a la constitució d’una borsa de treball per a la cobertura de possibles
vacants de places d’educadors/ores de les llars d’infants municipals.
Relació dels fets
1.- La Junta de Govern Local, en la seva sessió de data 5 de desembre de
2016, va aprovar les bases reguladores del procés de selecció per a la
constitució d’una borsa de treball per a la cobertura de possibles vacants de
places d’educadors/ores de les llars d’infants municipal.
2.- Consultat el text de les bases, s’hi ha detectat el següent error de
transcripció:
A la base Cinquena.- Tribunal qualificador, on diu: « - President: el de la
Corporació, o un membre d’aquesta en qui delegui.»
Ha de dir: « - President: un membre del personal laboral fix de l’ajuntament.»
Fonaments jurídics
D’acord amb l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, les administracions
públiques podran rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels
interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.
Per tot això, el regidor delegat de Recursos Humans proposa que la Junta de
Govern Local, per delegació de l’Alcaldia Presidència, adopti l’ acord següent:
Únic.- Rectificar les bases reguladores del procés de selecció per a la
constitució d’una borsa de treball per a la cobertura de possibles vacants de
places d’educadors/ores de les llars d’infants municipal, aprovades per la Junta
de Govern Local en la seva sessió de data 5 de desembre de 2016, en el sentit
següent:
A la base Cinquena.- Tribunal qualificador, on diu: « - President: el de la
Corporació, o un membre d’aquesta en qui delegui.»
Ha de dir: « - President: un membre del personal laboral fix de l’ajuntament.»"
----12. Personal. Es rectifiquen les bases reguladores del procés de selecció
d’una plaça de tècnic mig en educació. Després de llegir-la i debatre-la
s’ACORDA, per unanimitat dels membres presents amb dret a vot, d’aprovar la
proposta següent:
"Rectificació d’errades de les bases reguladores del procés de selecció
per promoció interna i mitjançant el sistema de concurs oposició, d’una plaça
de tècnic mig en educació, enquadrada dins l’escala d’administració especial,
subescala tècnica, vacant en la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de
Figueres.
Relació dels fets
1.- La Junta de Govern Local, en la seva sessió de data 29 d’agost de 2016, va
aprovar les bases reguladores del procés de selecció per promoció interna i
mitjançant el sistema de concurs oposició, d’una plaça de tècnic mig en
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educació, enquadrada dins l’escala d’administració especial, subescala tècnica,
vacant en la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Figueres.
2.- Consultat el text de les bases, s’hi ha detectat el següent error de
transcripció:
A la base Cinquena.- Tribunal qualificador, on diu:
« - President: el de la Corporació, o un membre d’aquesta en qui delegui.»
Ha de dir:
« - President: un membre del personal laboral fix de l’ajuntament.»
Fonaments jurídics
D’acord amb l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, les administracions
públiques podran rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels
interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.
Per tot això, el regidor delegat de Recursos Humans proposa que la Junta de
Govern Local, per delegació de l’Alcaldia Presidència, adopti l’ acord següent:
Únic.- Rectificar les bases reguladores del procés de selecció per promoció
interna i mitjançant el sistema de concurs oposició, d’una plaça de tècnic mig
en educació, enquadrada dins l’escala d’administració especial, subescala
tècnica, vacant en la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Figueres,
aprovades per la Junta de Govern Local en la seva sessió de data 29 d’agost
de 2016, en el sentit següent:
A la base Cinquena.- Tribunal qualificador, on diu:
« - President: el de la Corporació, o un membre d’aquesta en qui delegui.»
Ha de dir: « - President: un membre del personal laboral fix de l’ajuntament.»"
----13. Assumptes urgents. No es produeixen declaracions d'urgència.
----14. 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 cinquanta minuts, de la qual cosa dono fe.
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