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

Núm.30

Acta de la sessió ordinària del dia 4 de setembre de 2017
---- A la Casa de la Vila de la ciutat de Figueres, el dia 4 de setembre de 2017
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 i Joaquim Felip Gayolà amb l’assistència de la secretària,
Cristina Pou Molinet, i de la interventora, Anna Maria Macià Bové, per tal de dur
a terme la sessió ordinària en primera convocatòria.
Excusa la seva absència la regidora membre de la Junta de Govern
Local Dolors Pujol Matas.
A les catorze hores i vint-i-un minuts, la Presidència declara oberta la
sessió.
----1. S'aprova sense rectificacions l’acta de la sessió anterior ordinària del dia
31 de juliol de 2017, repartida amb la convocatòria.
----2. Obres-llicències: Es concedeix al senyor Jordi Heras Trias una llicència
municipal d'obres per a la instal.lació d'ascensor i bany adaptat al carrer Sant
Cristòfol, 3. 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 13 de juliol de 2017 i registre d’entrada número E2017017373,
el senyor Jordi Heras Trias, sol.licita llicència municipal d'obres per a la
instal.lació d'ascensor i bany adaptat al carrer Sant Cristòfol 3, de Figueres;
En data 20 de juliol de 2017, l’arquitecte municipal emet l’informe següent:
“Planejament vigent.
Text refós de les Normes urbanístiques del Pla general de Figueres. Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya de 17 de Juny de 2005.
Tipus de Sòl: Urbà.
Qualificació: a.15 Zona d’ordenació de l’edificació per alineació de vial
Us preferent. Habitatge plurifamiliar.
Usos simplement admesos: Residència collectiva i hosteleria, Assistencial,
Educatiu, Sanitari, Religiós, Cultural, Comercial i Oficines.
La reforma afecta una superfície total de 39,94 m2 (23,35 m2 en planta baixa +
16,59 en planta primera)
La tipologia estadística de l’obra és D.2.
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 interior per installació d’ascensor i
bany adaptat en habitatge existent s'ajusten al que disposa la normativa
urbanística vigent.
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3. El cost real i efectiu de la installació de l’ascensor i adaptació del bany
s’estima en 25.400 euros d’acord amb els 15.400 euros estimats
orientativament en el projecte per al cost de l’obra civil més els 10.000 euros
que resulta proporcionat estimar inicialment per a la installació.
4. La fiança a dipositar per a la gestió dels residus de construcció i runes es
calcula en el mínim de 150 euros segons la fitxa del projecte.
5. La fiança a dipositar segons les ordenances per a garantir la reposició de
l’espai públic perimetral que pugui resultar afectat per l’execució de les obres
es calcula en el mínim de 500 euros. (> 4 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
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. 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.
Conclusions.
Es proposa concedir la llicència per installació d’ascensor i bany adaptat en els
termes en que es sollicita, 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 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, l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions,
instal.lacions i obres i l’article 75 bis de l’Ordenança de civisme i convivència
ciutadana, 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 Heras Trias, per a la
instal.lació d'ascensor i bany adaptat al carrer Sant Cristòfol 3, de Figueres,
d'acord amb les condicions generals que s'adjunten en el full annex i amb les
particulars següents:
a) D’acord amb l’article 75 bis de l'Ordenança de civisme i convivència
ciutadana, queda establert que al llarg de la durada d’aquesta llicència, des del
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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.
b) 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.
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.
d) Abans d’iniciar les obres s’haurà d’aportar la documentació del contractista.
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 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 que
estableixi l'entitat Figueres de Serveis SA.
Segon.- Comunicar al senyor Jordi Heras Trias, 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 25.400€. 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 als senyors Joan Cañigueral i Esther
González una llicència municipal d'obres per a la reforma interior de dos
habitatges al carrer Monturiol, 2, 4rt 1a i 2a. 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 18 de maig de 2017 i registre d’entrada número E2017012496,
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els senyors Joan Cañigueral i Esther González, sol.licita llicència municipal
d'obres per a la reforma interior de dos habitatges al carrer Monturiol 2, 4rt 1a i
2a, de Figueres;
En data 6 de juliol de 2017, l’arquitecte municipal emet l’informe següent:
“Característiques urbanístiques.
Planejament general: Text refós de les Normes urbanístiques del Pla General al
terme municipal de Figueres. Aprovat per la Comissió Territorial d'Urbanisme
de Girona en sessió del 27 d'abril de 2005. Publicat al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya. núm. 4408, del dia 17 de Juny de 2005. 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. a.14
Conjunt Catalogat J Plaça Palmera, Caamaño, Monturiol
Categoria d’intervenció: Substitució. Model tipològic IIIa.
Us preferent del sòl: Habitatge
Tipologia D.3
Nombre d'habitatges ja existents que es rehabiliten: 2
Superfície total construïda 280,52
Antecedents
Edifici Argemí d’Abadal existent segons projecte de 1957 de l’arquitecte Pelayo
Martínez.
El projecte presentat consisteix en la redistribució interior dels dos habitatges el
4º 1ª amb una superfície útil de 125,40 m2 i el 4º 2ª amb una superfície útil de
120,86, l’adequació de les installacions interiors, i la millora de les condicions
tèrmiques de l'evolvent de l’edifici.
L’actuació de reforma interior no ha de tenir incidència en la unitat formal de les
façanes de l’immoble que no han de resultar alterades en la seva configuració
actual.
L’actuació de reforma interior de la planta quarta tampoc no ha de tenir
incidència en l’espai públic adjacent.
Característiques del projecte.
1. El projecte 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 en el projecte en
104.060,00 euros que representa una repercussió proporcionada de 423
euros/m2 sobre el global de superfícies útils afectades en diferent mesura per
la reforma interior.
4. La fiança a dipositar per a la gestió dels residus de construcció i runes és de
150 euros d’acord amb la fitxa del projecte
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Condicions.
1. 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.
2. 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
els habitatges o desenvolupin les activitats existents en les parts baixes de
l’immoble sigui quina sigui la seva propietat
3. Les installacions d’unitats exteriors de clima, conductes de ventilació i
extraccions i les infraestructures comuns de telecomunicacions o antenes que
resultin desplaçades per les obres o s’afegeixin amb motiu d’aquestes es
situaran integrades en la coberta de l’immoble sense que puguin hipotecar les
condicions de ventilació dels patis ni afectar les façanes.
Conclusions.
Es pot concedir la llicència 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, l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions,
instal.lacions i obres i l’article 75 bis de l'Ordenança de civisme i convivència
ciutadana, 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 pels senyors Joan Cañigueral i Esther
González, per a la reforma interior de dos habitatges al carrer Monturiol 2, 4rt
1a i 2a, de Figueres, d'acord amb les condicions generals que s'adjunten en el
full annex i amb les particulars següents:
a) D’acord amb l’article 75 bis de l'Ordenança de civisme i convivència
ciutadana, 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.
b) 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

5

els habitatges o desenvolupin les activitats existents en les parts baixes de
l’immoble sigui quina sigui la seva propietat
c) Les installacions d’unitats exteriors de clima, conductes de ventilació i
extraccions i les infraestructures comuns de telecomunicacions o antenes que
resultin desplaçades per les obres o s’afegeixin amb motiu d’aquestes es
situaran integrades en la coberta de l’immoble sense que puguin hipotecar les
condicions de ventilació dels patis ni afectar les façanes.
d) 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.
e) Abans d’iniciar les obres s’haurà d’aportar la documentació del contractista.
f) 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.
g) 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.
h) Quan als serveis municipals s’hauran de complir els condicionants que
estableixi Figueres de Serveis SA.
Segon.- Comunicar als senyors Joan Cañigueral i Esther González, 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 104.060€.
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 a la senyora Natalia Sanz Bernal una
llicència municipal d'obres per a l'adaptació interior de local per a consultori
d'odontologia al carrer Vilafant, 16. 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 29 de maig de 2017 i registre d’entrada número E2017013367,
la senyora Natalia Sanz Bernal, sol.licita llicència municipal d'obres per a
l'adaptació interior de local per a consultori d'odontologia al carrer Vilafant 16,
de Figueres;
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En data 18 de juliol de 2017, l’arquitecte municipal emet l’informe següent:
"Planejament vigent.
Text refós 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.
Qualificació: a.14 Zona d’ordenació de l’edificació per alineació de vial
Us preferent. Habitatge plurifamiliar.
Usos simplement admesos: Residència collectiva i hosteleria, Assistencial,
Educatiu, Sanitari, Religiós, Cultural, Comercial i Oficines.
Conjunt Catalogat del Carrer Vilafant (H). Nivell de protecció: 3 Ambiental
Categoria d'intervenció edificatòria Substitució Tipològica amb model de
referència IIa.
La remodelació afectarà una superfície total en planta baixa de 152 m2
La tipologia estadística de l’obra és D.7. Reforma locals en zona residencial
Activitat
El 10 de Juliol de 2017 l’enginyer tècnic municipal ha emès informe previ
referent a condicionants d’activitats i coincidència d’installacions en la
tramitació de permisos d’obres on conclou que cal presentar al final d’obra: a)
Certificat final tècnic de prevenció d’incendis amb les mesures correctores que
consten en el projecte presentat, b) Acta d’inspecció feta per entitat
collaboradora de l’administració dels nivells de radiació resultants de la
installació de l’aparell de raigs X en la sala de radiologia amb l’emplomat de
parets que consten en projecte.
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 d’adaptació de l’interior del local per obertura de
consultori d’odontologia s'ajusten al que disposa la normativa urbanística
vigent.
3. El cost de les obres s’estima inicialment en 52.885,95 euros amb aplicació
d’uns preus sobre estat d’amidaments.
4. La fiança a dipositar per a la gestió dels residus de construcció i runes es
calcula en 329,88 euros segons el capítol del projecte.
5. La fiança a dipositar segons les ordenances per a garantir la reposició de
l’espai públic perimetral que pugui resultar afectat per l’execució de les obres
es calcula en 486 euros. (9 x 1,8) 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
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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2. 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.
3. Qualsevol actuació que, més enllà de l’adaptació de l’interior del local, pugui
afectar a la façana de l’immoble ja sigui a la configuració arquitectònica de
paraments o obertures, o als seus revestiments o cromatismes requerirà una
altra llicència suportada per un projecte arquitectònic que justifiqui l’adequació
al projecte de conjunt de l’edifici i el respecte dels elements comunitaris.
4. La installació de rètols requerirà tramitar la corresponent llicència d’obra
menor moment en el qual s’acreditarà que es respecten les normes del Pla
Especial de Protecció que acoten l’ocupació en les obertures a un màxim del
30% de la superfície del forat arquitectònic.
5. D’acord amb l’informe previ de l’activitat caldrà que abans de la primera
utilització s’aporti: a) Certificat final tècnic de prevenció d’incendis amb les
mesures correctores que consten en el projecte presentat, b) Acta d’inspecció
feta per entitat collaboradora de l’administració dels nivells de radiació
resultants de la installació de l’aparell de raigs X en la sala de radiologia amb
l’emplomat de parets que consten en projecte.
Conclusions.
Es proposa concedir la llicència d'obra d’adaptació interior de local per a
consultori d’odontologia, en els termes en que es sollicita, 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 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, l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions,
instal.lacions i obres i l’article 75 bis de l’Ordenança de civisme i convivència
ciutadana, l'alcaldessa presidenta proposa a la Junta de Govern Local que, per
delegació de l'Alcaldia-Presidència, adopti els acords següents:
Primer.- Concedir la llicència sol.licitada per la senyora Natalia Sanz Bernal per
a l'adaptació interior de local per a consultori d'odontologia al carrer Vilafant 16,
de Figueres, d'acord amb les condicions generals que s'adjunten en el full
annex i amb les particulars següents:
a) D’acord amb l'article 75 bis de l’Ordenança de Civisme i convivència
ciutadana 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
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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.
b) 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.
c) Qualsevol actuació que, més enllà de l’adaptació de l’interior del local, pugui
afectar a la façana de l’immoble ja sigui a la configuració arquitectònica de
paraments o obertures, o als seus revestiments o cromatismes requerirà una
altra llicència suportada per un projecte arquitectònic que justifiqui l’adequació
al projecte de conjunt de l’edifici i el respecte dels elements comunitaris.
d) La installació de rètols requerirà tramitar la corresponent llicència d’obra
menor moment en el qual s’acreditarà que es respecten les normes del Pla
Especial de Protecció que acoten l’ocupació en les obertures a un màxim del
30% de la superfície del forat arquitectònic.
e) D’acord amb l’informe previ de l’activitat caldrà que abans de la primera
utilització s’aporti: a) Certificat final tècnic de prevenció d’incendis amb les
mesures correctores que consten en el projecte presentat, b) Acta d’inspecció
feta per entitat collaboradora de l’administració dels nivells de radiació
resultants de la installació de l’aparell de raigs X en la sala de radiologia amb
l’emplomat de parets que consten en projecte.
f) 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.
g) Abans d’iniciar les obres s’haurà d’aportar la documentació del contractista.
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 que
estableixi Figueres de Serveis SA.
Segon.- Comunicar a la senyora Natalia Sanz Bernal, que pel concepte impost
sobre construccions, installacions i obres, se li requerirà el pagament,
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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 52.885,95€.
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. Obres-llicències: Es concedeix al senyor Josep Maria Duran Serra una
llicència municipal d'obres per a la reforma parcial de la coberta de la planta
baixa de l'edifici del carrer Bellaire, 12. 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 7 d'agost de 2017 i registre d’entrada número E2017019133, el
Josep Maria Duran Serra, representat pel senyor Pascual López Mañas,
sol.licita llicència municipal d'obres per a la reforma parcial de la coberta de la
planta baixa a l'edifici del carrer Bellaire, 12, de Figueres;
En data 24 d'agost de 2017, l’arquitecte municipal emet l’informe següent:
"Característiques urbanístiques.
Planejament general: Text refós de les Normes urbanístiques del Pla General al
terme municipal de Figueres. Aprovat per la Comissió Territorial d'Urbanisme
de Girona en sessió del 27 d'abril de 2005. Publicat al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya. núm. 4408, del dia 17 de Juny de 2005. 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. a.13
Tipologia D.3
Superfície a reformar: 29,96 m2
Antecedents i condicionants
1. Estant en curs d’execució una obra menor autoritzada de conservació i
manteniment de façanes i terrassa, el contractista va comprovar el mal estat
d’una part de les biguetes de fusta que formaven la coberta del local de planta
baixa que actuava de terrat. Aquesta llicència d’obra major que complementa la
d’obra menor vigent es refereix estrictament a reposar els 29,96 m2 de la
coberta del local de planta baixa que fa de terrat mitjançant la substitució de les
biguetes de fusta per bigues autoportants de formigó amb entrebigat ceràmic
recolzades directament sobre els murs de paredat existents.
2. Es tracta d’una reparació parcial d’un abast limitat (< 30 m2) i simplicitat
tècnica consistent en la reposició en el seu nivell original d’una part del sostre
de la planta baixa emmarcat entre gruixuts murs de paredat i que fa de coberta
d’un magatzem sense ús i sobre el que no hi ha estances d’habitatge de
manera que ni s’altera el conjunt del sistema estructural, ni la tipologia
funcional, ni la configuració arquitectònica original de l’edifici. En aquestes
concretes condicions l’actuació no requeriria necessàriament projecte
arquitectònic.
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Característiques del projecte.
1. El projecte 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 valor real i efectiu de les obres s’estima inicialment en 2.725,81 euros amb
aplicació de preus sobre un estat d’amidaments.
4. El contractista afirma haver dipositat la fiança per a la gestió dels residus de
construcció i runes en l’obra menor ja autoritzada.
5. La fiança per a garantir la reposició de l’espai públic es calcula d’acord amb
les ordenances en el mínim de 500 euros, atès el detall següent: 8 m x 2 m x
30 euros /m2 : 480.
Condicions.
1. Qualsevol altra actuació constructiva que resulti necessària i que excedeixi
de l’abast limitat d’aquesta reparació parcial on no s’altera el conjunt del
sistema estructural, ni la tipologia funcional, ni la configuració arquitectònica
requeriria la sollicitud d’una nova llicència amb la presentació d’un projecte
arquitectònic d’acord amb la Llei d’Ordenació de l’Edificació que documenti les
afectacions al conjunt de plantes i seccions de l’immoble.
2. 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.
3. La posada en ús públic del local de la planta baixa la coberta del qual ara
simplement es repara constructivament requerirà si de cas la tramitació dels
expedients d’obres i activitats que corresponguin als usos admissibles
urbanísticament moment en el qual s’acreditarà el compliment de les
normatives sectorials de seguretat, salubritat, accessibilitat i utilització.
Conclusions.
Es pot concedir la llicència d'obra major sollicitada, en els termes estrictes 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, l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions,
instal.lacions i obres i l’article 75 bis de l’Ordenança de civisme i convivència
ciutadana, 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 Josep Maria Duran Serra,
representada pel senyor Pascual López Mañas, per a la reforma parcial de la
coberta de la planta baixa de l'edifici del carrer Bellaire 12, de Figueres, d'acord
amb les condicions generals que s'adjunten en el full annex i amb les
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particulars següents:
a) Qualsevol altra actuació constructiva que resulti necessària i que excedeixi
de l’abast limitat d’aquesta reparació parcial on no s’altera el conjunt del
sistema estructural, ni la tipologia funcional, ni la configuració arquitectònica
requeriria la sollicitud d’una nova llicència amb la presentació d’un projecte
arquitectònic d’acord amb la Llei d’Ordenació de l’Edificació que documenti les
afectacions al conjunt de plantes i seccions de l’immoble.
b) 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.
c) La posada en ús públic del local de la planta baixa la coberta del qual ara
simplement es repara constructivament requerirà si de cas la tramitació dels
expedients d’obres i activitats que corresponguin als usos admissibles
urbanísticament moment en el qual s’acreditarà el compliment de les
normatives sectorials de seguretat, salubritat, accessibilitat i utilització.
d) S'haurà d'acreditar haver signat amb un gestor autoritzat un document
d'acceptació que garanteixi la correcta destinació dels residus separats per
tipus. En aquest document es farà constar el codi de gestor i el domicili de
l'obra. En el termini d'un mes a comptar des de la finalització de l'obra, s'haurà
de presentar un certificat del gestor de residus contractat referent a la quantitat
i tipus de residus lliurats.
f) Abans d’iniciar les obres s’haurà d’aportar la documentació del contractista.
g) Un cop iniciades les obres, caldrà lliurar a l’Ajuntament una còpia de l’acta
d’inici d’obres estesa per la direcció facultativa d’aquestes.
h) Només es podrà utilitzar i ocupar l’edifici o construcció de que es tracti
després que hagi transcorregut el termini d’un mes des de la presentació de la
comunicació i certificat final d’obra expedit per la direcció facultativa de les
obres o, si s’escau, de l’esmena de la comunicació o l’aportació dels
documents requerits, sense que l’administració atorgant hagi manifestat la
disconformitat de les obres executades amb el projecte tècnic autoritzat i les
condicions de la llicència urbanística atorgada.
i) Quan als serveis municipals s’hauran de complir els condicionants establert
per Figueres de Serveis SA.
Segon.- Informar als interessats que entre el dia 23 de juny i el dia 11 de
setembre de 2017, no es podran dur a terme els treballs que puguin causar
congestió de la vialitat, amb l'actuació o l'accés de maquinaria 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 incideixin de manera substancial en la qualitat de vida, protecció
del medi ambient i de la salut, en base al que disposa l’article 75 bis de
l’Ordenança de civisme i convivència ciutadana.
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Tercer.- Comunicar al senyor Josep Maria Duran Serra, 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 2.725,81€. 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 la senyora Maria Marin Cintado una
llicència municipal d'obres per a la reforma interior d'un habitatge de l'edifici
situat al carrer Monturiol, 4, esc C 1er, 2a. 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 16 d'agost de 2017 i registre d’entrada número E2017019587,
la senyora Maria Marin Cintado, representada pel senyor Miquel Vilà Burgas,
sol.licita llicència municipal d'obres per a la reforma interior d'un habitatge de
l'edifici situat al carrer Monturiol 4, esc C 1er, 2a, de Figueres;
En data 24 d'agost de 2017, l’arquitecte municipal emet l’informe següent:
"Característiques urbanístiques.
Planejament general: Text refós de les Normes urbanístiques del Pla General al
terme municipal de Figueres. Aprovat per la Comissió Territorial d'Urbanisme
de Girona en sessió del 27 d'abril de 2005. Publicat al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya. núm. 4408, del dia 17 de Juny de 2005. 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. a.14
Conjunt Catalogat J Plaça Palmera, Caamaño, Monturiol
Categoria d’intervenció: Substitució. Model tipològic IIIa.
Us preferent del sòl: Habitatge
Tipologia D.3
Nombre d'habitatges ja existents que es rehabiliten interiorment: 1
Superfície total construïda: 107,47 M2
Antecedents
El projecte presentat consisteix en la redistribució interior d’un habitatge per
reduir-ne la compartimentació original amb l’enderroc d’envans i la substitució
d’un tram de paret de càrrega per un perfil metàllic. El programa funcional
passa de la sala i les 4 habitacions originals a una sala major i 2 habitacions
més grans tot mantenint-se substancialment igual les peces de servei on en
qualsevol cas es renoven les installacions adequant-les a les normatives
actuals.
L’actuació de reforma interior amb afectació puntual a l’estructura no ha de tenir
incidència en la unitat formal de les façanes de l’immoble que no han de
resultar alterades en la seva configuració actual.
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L’actuació de reforma interior tampoc no ha de tenir incidència en l’espai públic
adjacent.
Característiques del projecte.
1. El projecte 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 valor real i efectiu de les obres, vist que no s’acredita en el projecte amb
preus unitaris justificats aplicats sobre l’estat d'amidaments, s'estima en
37.920,79 euros d’acord amb una repercussió mínima proporcionada segons la
tipologia dels treballs (352,85 euros / m2 x 107,47 m2)
4. La fiança a dipositar per a la gestió dels residus de construcció i runes
s’estima en 150 euros d’acord amb la fitxa del projecte
Condicions.
1. 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.
2. 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
els habitatges o desenvolupin les activitats existents en les parts baixes de
l’immoble sigui quina sigui la seva propietat
3. Les installacions d’unitats exteriors de clima, conductes de ventilació i
extraccions i les infraestructures comuns de telecomunicacions o antenes que
resultin desplaçades per les obres o s’afegeixin amb motiu d’aquestes es
situaran integrades en la coberta de l’immoble sense que puguin hipotecar les
condicions de ventilació dels patis ni afectar les façanes.
Conclusions.
Es pot concedir la llicència 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, l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions,
instal.lacions i obres i l’article 75 bis de l’Ordenança de civisme i convivència
ciutadana, l'alcaldessa presidenta proposa a la Junta de Govern Local que, per
delegació de l'Alcaldia-Presidència, adopti els acords següents:
Primer.- Concedir la llicència sol.licitada per la senyora Maria Marin Cintado,
representada pel senyor Miquel Vilà Burgas, per a la reforma interior d'un
habitatge de l'edifici situat al carrer Monturiol 4, esc C 1er, 2a, de Figueres,
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d'acord amb les condicions generals que s'adjunten en el full annex i amb les
particulars següents:
a) D’acord amb el que disposa l'article 75 bis de l'Ordenança de civisme i
convivència ciutadana queda establert que al llarg de la durada d’aquesta
llicència, des del dia 23 de juny fins al dia 11 de setembre de 2017, 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.
b) 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
els habitatges o desenvolupin les activitats existents en les parts baixes de
l’immoble sigui quina sigui la seva propietat
c) Les installacions d’unitats exteriors de clima, conductes de ventilació i
extraccions i les infraestructures comuns de telecomunicacions o antenes que
resultin desplaçades per les obres o s’afegeixin amb motiu d’aquestes es
situaran integrades en la coberta de l’immoble sense que puguin hipotecar les
condicions de ventilació dels patis ni afectar les façanes.
d) 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.
e) Abans d’iniciar les obres s’haurà d’aportar la documentació del contractista.
f) 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.
g) 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.
h) Quan als serveis municipals, s'hauran de complir el condicionants que
estableixi Figueres de Serveis SA.
Segon.- Comunicar a la senyora Maria Marin Cintado, representada pel senyor
Miquel Vilà Burgas, 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 37.920,79€. També s’haurà d’ingressar la taxa corresponent per
l’atorgament d’aquesta llicència urbanística. Aquestes quanties hauran de ser
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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. Urbanisme: S'aprova inicialment la modificació del Pla Especial del sector
Industrial Sud que consisteix en la modificació dels usos comercials continguts
a l’article 15. Després de llegir-la i debatre-la s’ACORDA, per unanimitat dels
membres presents amb dret a vot, d’aprovar la proposta següent:
"El Pla Especial del sector Industrial Sud, va ser aprovat definitivament el
26 de setembre de 2001, i va ser desenvolupat pel sistema de reparcellació
per cooperació i amb la variant de reparcellació econòmica. Aquest sector va
ser completament executat per l’ajuntament, com a administració actuant, i per
tant és un sector consolidat per la urbanització, però no pas, encara, per la
implantació i ocupació efectiva dels usos permesos.
En el moment de tramitació i aprovació del Pla Especial , la legislació vigent en
matèria de normativa comercial era la Llei 17/2000, de 29 de desembre,
d’equipaments comercials.
Des de l’ajuntament de Figueres, com a promotor del Pla Especial, es va optar
per limitar els tipus d’establiments comercials que es podien implantar en el
sector a aquells que no fossin objecte de aplicació la Llei 17/2000 de 29 de
desembre d’establiment comercial, és a dir, admetent la implantació en aquest
sector d’aquells establiments comercials que no tenien la condició ni de gran
establiment comercial ni de mitjà establiment comercial, d’acord amb els
llindars de superfícies de l’article 3 de la Llei 17/2000 i que establia, per al cas
de Figueres, com a gran establiment comercial els de fins a 2000 metres
quadrats, i com a mitjà establiment comercial els que no superaven una
superfície de venda de més de 700 m2.
El Pla especial va traslladar a l’article 15 de la normativa urbanística, aquestes
limitacions establertes per la normativa sectorial i que va concretar de la
manera següent:
“(...) Article 15.D’acord amb la Llei 17/2000, de 29 de desembre, d’equipaments comercials,
els usos comercials previstos en aquest Pla Especial es supediten a les
següents limitacions:
“L’ús comercial de venda al detall es limita a aquells establiments dedicats,
essencialment, a la venda d’automòbils i d’altres vehicles, de maquinària, de
materials per a la construcció i articles de sanejament, de mobiliari, d’articles de
ferreteria i centres de jardineria, que tinguin una superfície de venda inferior a
2.500 m2 si es tracta d’establiments individuals o bé que tinguin una superfície
de venda inferior a 5.000 m2 si formen un establiment col•lectiu, sense arribar
individualment als 2.500 m2 de superfície de venda. Pel que fa a la resta
d’establiments, tant individuals com col•lectius, hauran de tenir una superfície
de venda inferior a 700 m2”.
Aquesta regulació urbanística, no resulta adequada ni actualitzada segons
l’actual regulació sectorial en matèria de comerç i que ve determinada pel DL
1/2009 del 22 de desembre i posteriors modificacions.
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Aquesta normativa estableix la catalogació dels establiments comercials bé per
raó de superfície de venda: petits establiments comercials (PEC), Mitjans
establiments comercials (MEC), Grans establiments comercials (GEC) i Grans
establiments comercials territorials (GETC); o bé per singularitat de
l’establiment, establiment comercial singular (ECS) (article 6 apartat 1 DL
1/2009).
Segons l’article 9, localització i ordenació de l’ús comercial, sempre que sigui
admès pel planejament vigent, els mitjans i grans establiments comercials
només es poden implantar en la trama urbana consolidada. Els petits
establiments comercials es poden implantar en sòl urbà i urbanitzable on l’ús
residencial sigui dominant (a excepció dels establiments dedicats a la venda
directa de productes agrorurals) i els establiments comercials singulars es
poden implantar en tots els àmbits on el planejament urbanístic vigent admeti
l’ús comercial.
Segons l’article 9, la localització i ordenació de l’ús comercial, sempre que sigui
admès pel planejament vigent, els mitjans i grans establiments comercials
només es poden implantar en la trama urbana consolidada. Els petits
establiments comercials es poden implantar en sòl urbà i urbanitzable on l’ús
residencial sigui dominant (a excepció dels establiments dedicats a la venda
directe de productes agrorurals) i els establiments comercials singulars es
poden implantar en tots els àmbits on el planejament urbanístic vigent admeti
l’ús comercial.
Resulta, per tant, que l’article 15 de la normativa urbanística d’aquest Pla
especial redactada en base a la Llei 17/2000, de 29 de desembre,
d’equipaments comercials, ara ja no és vigent, i atenent que l’ús comercial és
un ús urbanístic admès en aquest sector, no resulta adequat de mantenir el
redactat actual de l’article 15 de la normativa. Es proposa modificar i incloure
un redactat que permeti la seva adaptació a la normativa actual i també als
canvis que es produeixin en el futur a la normativa sectorial d’equipaments
comercials. Es proposa, per tant, suprimir el redactat actual de l’article 15 i
substituir-lo pel redactat següent:
“Article 15:
Atès que l’ús comercial està permès, aquest s’ajustarà al que disposa el Decret
llei 1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials, o
normativa sectorial vigent que el substitueixi, aplicable en el moment de
sol•licitar la corresponent llicència que empari aquests usos.”
Vist l’informe jurídic i atès el que disposa la normativa aplicable, bàsicament, el
que disposa el Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d'agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, i amb les
modificacions de la l’article 76 de la Llei 3/2015, de l’11 de març, de mesures
fiscals, financeres i administratives (DOGC 13-3-2015) i les modificacions de la
Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del
sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments
comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics,
sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni
(DOGC 30-3-2017).
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També resulta aplicable el que disposa el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel
qual s'aprova el reglament de la Llei d'urbanisme, així com la legislació de
règim del sòl, estatal bàsica.
Respecte de la normativa sectorial de comerç és aplicable el que disposa el
Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, d'ordenació dels equipaments
comercials, afectada per la Llei 9/2011, del 29 de desembre, de promoció de
l’activitat econòmica i per la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals,
administratives, financeres i del sector públic i afectada també per la Llei
18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires. Finalment també resulta
aplicable la normativa sectorial en matèria de mobilitat: la Llei 9/2003, del 13 de
juny, de la mobilitat, i el seu reglament, el Decret 344/2006, de 19 de setembre,
de regulació dels estudis d'avaluació de la mobilitat generada.
Per tot l’anterior aquesta alcaldia presidència proposa a la Junta de Govern
Local que, per delegació de l’alcaldia presidència, adopti els acords següents:
1r.- Aprovar inicialment, a iniciativa municipal i d’acord amb la Memòria adjunta
redactada pels serveis tècnics municipals, la modificació del Pla Especial del
sector Industrial Sud que consisteix en la modificació dels usos comercials
continguda a l’article 15 del pla, substituint el redactat actual pel que es
proposa:
“Article 15:
Atès que l’ús comercial està permès, aquest s’ajustarà al que disposa el Decret
llei 1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials, o
normativa sectorial vigent que el substitueixi, aplicable en el moment de
sol•licitar la corresponent llicència que empari aquests usos.”
Aquesta modificació s’adopta a iniciativa municipal i segons la redacció de la
memòria, adjunta, elaborada pels serveis tècnics municipals.
2n.- Obrir el període d’informació pública i d’audiència, per termini d’un mes, a
través dels edictes i notificacions corresponents i fent públic al web municipal la
Memòria i la documentació que consta a l’expedient, per a la seva consulta, als
efectes de plantejar les allegacions que es considerin adients.
3r.- Sollicitar l’informe preceptiu que preveu l’article 10 del Decret llei 1/2009,
de 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials, a la Direcció
General de Comerç del Departament d’Empresa i Coneixement de la
Generalitat de Catalunya, a través dels seus serveis territorials a Girona."
----8. Aportacions i subvencions: S'aprova un contracte amb la Fundació Casa
de Cultura de Girona per al desenvolupament del projecte FITAG als municipis
de la demarcació de Girona 2017. Després de llegir-la i debatre-la s’ACORDA,
per unanimitat dels membres presents amb dret a vot, d’aprovar la proposta
següent:
"Es proposa l’aprovació d’un contracte de patrocini entre l’Ajuntament de
Figueres i la Fundació Casa de Cultura de Girona per al desenvolupament del
projecte FITAG als municipis de la demarcació de Girona 2017, que té com a
objecte promoure el teatre amateur d’arreu a les diferents poblacions de les
comarques de Girona
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Pel que fa a l’Ajuntament de Figueres, patrocinador, els compromisos són
aportar la quantitat de mil euros (1.000,00 €), IVA inclòs, a favor de la
Fundació Casa de Cultura de Girona (NIF G17759887), per al
desenvolupament del projecte FITAG als municipis de la demarcació de Girona
2017, aquesta despesa anirà amb càrrec a l’aplicació pressupostària
2017.201.33301.22609 “Gestió Teatre el Jardí”.
Pel que fa al compromís de l’Ajuntament d’asumir el cost d’un àpat pels
components del grup acollit, en data 23 d’agost de 2017 l’Alcaldia Presidència
va aprovar la contractació del servei de catering per als components de la
companyia teatral, FITAG als municipis 27 d’agost 2017 per un import total de
560,00 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2017 201 33301 22609
(expedient GCUL2017000232).
A l'expedient hi ha un informe del Director del Teatre que informa
favorablement a l’aprovació de l’esmentat contracte de patrocini .
L’article 22 de la Llei 34/1988, d’11 de novembre (Llei General de Publicitat)
regula el contracte de patrocini publicitari i règim aplicable.
El contracte de patrocini publicitari és aquell pel qual el patrocinat, a canvi
d'una ajuda econòmica per a la realització de la seva activitat esportiva,
benèfica, cultural, científica o d'una altra índole, es compromet a collaborar en
la publicitat del patrocinador.
Així doncs en el contracte de patrocini és donin els següents criteris: és un
contracte consensual, onerós, bilateral, commutatiu, “intuitu personae” i
l’objecte és el retorn publicitari.
El contracte de patrocini publicitari es regirà per les normes del contracte de
difusió publicitària, regulat en els articles 17 i ss de la mateixa llei en tot allò que
li sigui aplicable.
El contracte de patrocini es tracta d'una prestació de serveis subjecta a l'IVA, i
s'ha de repercutir el 21% d'IVA per aquesta prestació realitzada.
El contracte de patrocini és un contracte privat (STS 25 juny 2007 ; JCCA
Aragoó 13/2012).
Són d’aplicació l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, pel que fa a l’òrgan
competent per la seva aprovació i el Decret 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.
Per tot això l’alcaldessa presidenta proposa a la Junta de Govern Local que,
per delegació de l’alcaldia presidència, s’adoptin els acords següents:
Primer. Aprovar el contracte entre l’Ajuntament de Figueres i de la Fundació
Casa de Cultura de Girona (NIF G17759887), per al desenvolupament del
projecte FITAG als municipis de la demarcació de Girona 2017, segons el text
que es transcriu literalment com l’annex dels presents acords.
Segon. Autoritzar i disposar la despesa de mil euros (1.000,00 €) IVA inclòs a
favor de la Fundació Casa de Cultura de Girona (NIF G17759887),amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 2017.201.33301.22609 “Gestió Teatre el Jardí”.
Tercer. Informar als interessats que el pagament es portarà a terme amb la
presentació prèvia de la factura corresponent i en els següents termes:
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a) En primer lloc, si n’hi han, es compensarà aquesta quantia a pagar amb els
deutes pendents envers l’Ajuntament de Figueres per qualsevol concepte,
d’ordre tributari i/o no tributari, que pertoqui i/o es trobin en període executiu.
b) Per la quantitat restant, s’ordenarà una transferència via entitat financera al
número de compte que el beneficiari ha de declarar mitjançant el document
adjunt denominat "Autorització del mecanisme de pagament mitjançant entitat
financera", sense perjudici que, si aquesta administració local ja disposa
d’aquesta informació, ja es dugui a terme aquest pagament. Aquest document degudament signat i complet – s’ha de presentar a la major brevetat possible
davant d’aquesta administració local, sia a l’Oficina Municipal d’Atenció a la
Ciutadania – OMAC – i/o bé a les dependències de la tresoreria Municipal.
Quart. Notificar els presents acords als interessats.
Cinquè. Autoritzar a l’Alcaldia Presidència perquè realitzi tants actes i gestions
com calguin per a l’execució dels acords anteriors.
ANNEX:
“CONTRACTE ENTRE LA FUNDACIÓ CASA DE CULTURA DE LA
DIPUTACIÓ DE GIRONA I L’AJUNTAMENT DE FIGUERES PER AL
DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE FITAG ALS MUNICIPIS 2017 DE LA
DEMARCACIÓ DE GIRONA
Girona,
de
de 2017
REUNITS
D'una banda, el Sr. Albert Piñeira Brosel, Vicepresident de la Fundació Casa de
Cultura de la Diputació de Girona, que actua legitimat per aquest acte d'acord
amb els articles 9 i 19 dels Estatuts de la Fundació i facultat per aquest acte per
acord de la Junta Rectora de data de 4 de juliol de 2017, assistit pel Sr. Miquel
Àngel Villacampa i Ester, Secretari de la Fundació Casa de Cultura de Girona.
I de l’altra, la senyora Marta Felip i Torres, alcaldessa de l’Ajuntament de
Figueres.
Les parts es reconeixen el caràcter amb què intervenen, i les facultats per
formalitzar el present instrument de collaboració:
MANIFESTEN
1.
Les terres de Girona disposen d’una sèrie de grups de teatre amateur de
bon nivell.
2.
L’Ajuntament signant d’aquest contracte desenvolupa sistemes de
collaboració amb els grups de teatre amateur locals, conscients de la
importància del seu treball com a element de dinamització cultural del territori.
3.
La Fundació Casa de Cultura de Girona, seguint els seus objectius
fundacionals, promou cada any la celebració del FITAG, Festival Internacional
de Teatre Amateur de Girona, que acull companyies locals, nacionals i
internacionals a la ciutat de Girona durant la darrera setmana d’agost i té la
voluntat d’estendre aquesta manifestació artística al conjunt de la demarcació.
4.
Una de les finalitats estatutàries de la Fundació Casa de Cultura de la
Diputació de Girona, és collaborar en la vertebració del teixit cultural de les
comarques gironines a través de l’establiment de polítiques d’estímul
concretes, l’impuls de projectes plurals i d’intercanvi i l’afavoriment de
mecanismes de coordinació entre els equipaments culturals, la qual cosa fa
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d’aquesta Fundació una institució idònia per promoure el teatre amateur d’arreu
a les diferents poblacions de les comarques de Girona.
5.
Amb aquesta finalitat, la Fundació Casa de Cultura considera molt
important desenvolupar una línia de treball territorial, de manera que els
diferents municipis i grups de teatre locals de les comarques gironines puguin
acollir alguna de les representacions del Festival en teatres o espais escènics
adients.
6.
Per afavorir els objectius comuns que es pretenen, creuen adient
desenvolupar el projecte FITAG als municipis, a través del present document
de collaboració.
En conseqüència, les parts reunides formalitzen els següents:
PACTES
Primer. L’objectiu del present contracte és desenvolupar el projecte FITAG als
municipis, i concretar les aportacions i condicions de les parts signants del
contracte, que s’especifiquen en els acords que segueixen.
Segon. La Fundació Casa de Cultura es compromet a dur al municipi signant
obres de teatre amateur internacionals representades per grups de qualitat, ja
seleccionades per la direcció del Festival, donat que els grups de la demarcació
de Girona i altres grups catalans ja disposen d’altres circuits fora del Festival.
Tercer. La direcció del FITAG confeccionarà el programa i seleccionarà els
grups que per les seves característiques tècniques i el seu nivell artístic
formaran part del projecte FITAG als municipis.
Quart. L’Ajuntament que aculli un grup internacional es compromet a posar a la
seva disposició un teatre o espai escènic amb l’equipament tècnic i el personal
tècnic adients per a una companyia amateur.
Cinquè. La direcció del Festival consensuarà amb els responsables de
l’Ajuntament els grups que hi podran actuar i la data de l’actuació, que serà
sempre dins de les dates de celebració del FITAG.En el cas que la data de
l’actuació es programi fora del 29d’agost al 2 de setembre de 2017 s’haurà
d’acordar prèviament amb la direcció del Festival.
Sisè. La Fundació assumeix les despeses de desplaçament dels grups a les
diferents poblacions i les despeses de la producció tècnica de l’espectacle que
presentin. Els grups aniran acompanyats per un intèrpret o guia per facilitar la
relació amb el personal de cada localitat i la Fundació també assumeix
l'assegurança mèdica dels participants en els seus desplaçaments.
Setè. L’Ajuntament farà una aportació econòmica de mil euros (1.000,00 euros)
a la Fundació Casa de Cultura de Girona per cobrir part de les despeses dels
desplaçaments, allotjaments i producció tècnica del projecte FITAG als
municipis. Aquesta aportació s’haurà d’ingressar a la Fundació Casa de Cultura
de Girona la setmana posterior a la data de la representació. També assumiran
un àpat per als components del grup acollit.
Vuitè. L’Ajuntament farà difusió de l’actuació pels seus canals habituals
(agendes culturals, pàgines web municipals, etc.). Per la seva part, el FITAG
inclourà el FITAG als municipis a tots els elements de difusió i publicitat del
festival i facilitarà a l’Ajuntament cartells i programes genèrics per tal que es
puguin completar amb la informació de l’actuació al municipi.
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Novè. L’Ajuntament posarà en contacte els grup de cadascuna de la localitat
participant amb el grup internacional acollit, com a conseqüència de què un
dels objectius del FITAG és la trobada dels diferents grups amateurs de la
demarcació amb els grups internacionals per tal d’afavorir l’intercanvi de
coneixements i facilitar la circulació d’aquestes companyies arreu.
Desè. Aquest contracte tindrà una vigència d’un any, a partir de la seva data de
la seva signatura.
Onzè. L’execució i el desenvolupament d’aquest contracte estarà presidit pels
principis de bona fe i confiança recíproca. Les causes de resolució d’aquest
acord, a més de les previstes legalment, seran les següents:
a) El transcurs del termini de vigència previst en el contracte.
b) El mutu acord de les parts
c) La no realització de l’objecte d’aquest contracte siguin quines siguin les
seves causes.
d) L’incompliment de les seves clàusules.
Onzè. Les discrepàncies que puguin sorgir de l’execució d’aquest contracte
seran resoltes per mutu acord de les parts. Respecte als conflictes derivats de
l’aplicació d’aquest contracte, les parts se sotmeten expressament a la
jurisdicció i competència territorial dels jutjats, tribunals i àrbitres de la
demarcació de Girona.
En prova de conformitat, les parts signen aquest Contracte, per duplicat, en el
lloc i la data que consten a l’encapçalament.
Sr. Albert Piñeira Brosel
Sra. Marta Felip i Torres
Vicepresident
Alcaldessa
Fundació Casa de Cultura de Girona
Ajuntament de Figueres
Sr. Miquel Àngel Villacampa i Ester,
Secretari
Fundació Casa de Cultura de Girona “
----9. Aportacions i subvencions: S'aprova un conveni marc de collaboració
amb l'Associació Catalana per a la Difusió Científica (ACDIC) per a
l’organització de la segona edició de la jornada de divulgació científica “Science
needs you”. Després de llegir-la i debatre-la s’ACORDA, per unanimitat dels
membres presents amb dret a vot, d’aprovar la proposta següent:
"Es proposa l’aprovació d’un conveni regulador de la concessió d’una
subvenció directa a l’Associació Catalana per a la Difusió Científica (ACDIC)
per a l’organització de la segona edició de la jornada de divulgació científica
“Science needs you”.
L’objecte del conveni proposat és establir el marc de collaboració entre
l’Ajuntament de Figueres i l’Associació Catalana per a la difusió científica
(ACDIC) per a l’organització de de la segona edició de la jornada de divulgació
científica “Science needs you”, que tindrà lloc el dia 28 d’octubre de 2017 al
Teatre Municipal El Jardí.
L’Associació Catalana per a la Difusió Científica (ACDIC), NIF G66951476, va
presentar un escrit amb RGE 14377 de data 6 de juny de 2017 en la qual
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sollicitava una subvenció per a l’organització de de la segona edició de la
jornada de divulgació científica “Science needs you”.
D’acord amb el pressupost presentat per l’associació (26.147,00 Euros) la
subvenció que s’atorga correspon al 42,069% de l’activitat subvencionada.
Pel que fa a la forma de pagament de la subvenció, s’estableix una bestreta del
50%, cinc mil cinc cents Euros (5.500,00 Euros) a la signatura del conveni i el
50% restant prèvia presentació del compte justificatiu, d’acord amb allò
establert a la clàusula sisena (6a) del conveni.
En el pressupost municipal de 2017 existeix una aplicació pressupostària
nominativa (2017 201 33400 48045 “Associació Catalana per a la Divulgació
Científica”) amb crèdit adequat i suficient per a assumir el compromís derivat
del conveni que es proposa.
En l’expedient consten l’informe de la tècnic del servei d’educació i de la tècnic
d’administració general favorables a l’aprovació del referent conveni.
L’alcaldia presidència va aprovar, mitjançant decret de data 30 de juny de 2015
la delegació a la Junta de Govern Local l'atribució relativa a l'aprovació de
convenis reguladors de la concessió de subvencions a favor d'entitats
públiques o privades que realitzin activitats que complementin o supleixin les
competències locals.
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions disposa en el
seu article 22.2 que podran concedir-se de forma directa, amb caràcter
excepcional, aquelles subvencions que estiguin previstes en els Pressupostos
Generals de les Entitats locals, aquelles l’atorgament o quantia de les quals
vingui imposada a l’Administració per una norma de rang legal o aquelles altres
subvencions en què s’acreditin raons d’interès públic, social, econòmic o
humanitari, o altres degudament justificades que dificultin la seva convocatòria
pública.
Pel que fa a la seva concessió l’article 28 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre estableix que els convenis són l’instrument habitual per a canalitzar
les subvencions directes i que en ells s’han d’establir les condicions i
compromisos aplicables de conformitat amb allò disposat a la llei.
És per tot això que l’alcaldessa presidenta proposa a la Junta de Govern Local
que, per delegació de l'Alcaldia Presidència, s'adoptin els acords següents:
1r.- Aprovar el conveni marc de collaboració entre l’Ajuntament de Figueres i
l’Associació Catalana per a la Difusió Científica (ACDIC) NIF G66951476, per a
l’organització de la segona edició de la jornada de divulgació científica “Science
needs you”, segons el text que s’adjunta a aquest acord.
2n.- Autoritzar i disposar la despesa d’onze mil Euros (11.000,00 Euros) amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 2017 201 33400 48045 “Associació Catalana
per a la Divulgació Científica”.
Pel que fa a la forma de pagament de la subvenció, s’estableix una bestreta del
50%, cinc mil cinc cents Euros (5.500,00 Euros) a la signatura del conveni i el
50% restant prèvia presentació del compte justificatiu, d’acord amb allò
establert a la clàusula sisena (6a) del conveni.
3r.- Notificar els presents acords als interessats.
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4t.- Autoritzar a l’Alcaldia Presidència perquè realitzi tants actes i gestions com
calguin per a l’execució dels acords anteriors.
ANNEX
CONVENI REGULADOR DE LA SUBVENCIÓ DIRECTA A L’ASSOCIACIÓ
CATALANA PER A LA DIFUSIÓ CIENTÍFICA - ACDIC - AMB MOTIU DE LA
SEGONA JORNADA DE DIVULGACIÓ CIENTÍFICA “SNY-SCIENCE NEEDS
YOU”
Figueres, de
de 2017
REUNITS
D’una part, l’Illustríssima senyora Marta Felip Torres, amb DNI XXXXXXXX,
alcaldessa de l’Ajuntament de Figueres, en exercici de les facultats que li
confereix l’article 53.1.a del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, amb
domicili a la Plaça de l’Ajuntament número 12, 17600 Figueres i NIF P1707200J.
I d'altra part, Àngels Yécora Gallastegui, amb DNI XXXXXXXXXX en
representació de l’Associació Catalana per a la Difusió Científica, amb NIF núm
G-66951476, amb domicili a Pujada del Castell, núm. 45, 5-B, 17600 Figueres.
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per a
aquest acte i
MANIFESTEN
I. Que l’Ajuntament de Figueres en el marc de les competències en matèria
de promoció de la cultura i l’educació dóna suport a les activitats que
s’organitzen a la ciutat de Figueres relatives a la divulgació de la ciència.
II. Que l’Associació Catalana per a la Difusió Científica de Figueres és una
entitat que organitza diverses activitats de divulgació de la ciència a la
ciutat, entre ells la Jornada SNY-Science Needs You.
III. Que la Jornada
SNY-Science Needs You consisteix en programar
continguts científics amb conferenciants de primer nivell combinats amb
continguts artístics i humanistes originals. Procuren dissenyar un format
amable i entretingut, atractiu pel públic jove també, però mantenint uns
estàndars de qualitat. Aquesta Jornada es farà a Figueres el dia 28
d’octubre de 2017, s’adreça al públic adult, a partir de 14-15 anys, fent
especial incidència en el públic d’entre 14 i 17 anys.
IV. Aquesta segona Jornada es programa després de constatar l’èxit
d’assistència i projecció obtinguda en la primera edició, que va aplegar més
de 300 persones i que va provocar el naixement de l’Associació Catalana
per a la Difusió Científica.
V. Aquesta Associació ha sollicitat una subvenció a l’Ajuntament de Figueres
per tal de finançar una part de les despeses que els comporta l’organització
d’aquesta Jornada Científica a Figueres.
VI. Que la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions disposa
en el seu article 22.2.b que podran concedir-se de forma directa, amb
caràcter excepcional, aquelles subvencions que estiguin previstes en els
Pressupostos Generals de les Entitats locals.
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VII. Pel que fa a la seva concessió l’article 28 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre estableix que els convenis són l’instrument habitual per a
canalitzar les subvencions directes i que en ells s’han d’establir les
condicions i compromisos aplicables de conformitat amb allò disposat a la
llei.
VIII. Així doncs, de conformitat amb allò establert a les citades disposicions i per
tal de concretar la collaboració de l’Ajuntament de Figueres amb
l’Associació Catalana per a la Difusió Científica de Figueres ambdues parts
acorden subscriure el present conveni que es regeix pels següents
PACTES
Primer. Objecte
L’objecte d’aquest conveni és establir el marc de collaboració entre
l’Ajuntament de Figueres i l’Associació Catalana per a la Difusió Científica de
Figueres per a la celebració de la Jornada SNY-Science Needs You, d’acord
amb el programa/projecte presentat, que aquest any porta per nom “Les
fronteres de la biomedicina” i tindrà lloc a Figueres el dia 28 d’octubre de 2017.
Segon. Compromisos de l’Associació Catalana per a la Difusió Científica de
Figueres
Aquesta Associació de Figueres és l’entitat organitzadora d’aquesta Jornada i
com a tal és la responsable de totes aquelles actuacions necessàries per a
portar-la a terme així com l’edició dels corresponents díptics i cartells per a ferne difusió.
La venda de les entrades, si n’hi hagués, correspon a l’entitat, així com també
percep els ingressos que generin.
Tercer. Compromisos de l’Ajuntament de Figueres i quantia de la subvenció
L’Ajuntament de Figueres vol afavorir que les entitats i associacions de la ciutat
programin events de qualitat en tots els àmbits, així com la màxima participació
per part de la ciutadania i per la població escolar a partir de 14 i 15 anys.
L’Ajuntament de Figueres vol collaborar-hi econòmicament ja que l’Associació
ACDIC no té ànim de lucre ni disposa d’efectiu, per aquest motiu se
subvenciona l’Associació amb una aportació d’ 11.000 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 2017 201 33400 48045 Associació Catalana per a la
Divulgació Científica. Així mateix l’Ajuntament collabora amb la cessió dels
espais o equipaments necessaris per a la realització de l’activitat.
Quart. Forma de pagament
D’acord amb el pressupost presentat per l’entitat (26.147,00 euros) la
subvenció que s’atorga correspon al 42,069% de l’activitat subvencionada.
Pel que fa al pagament de la subvenció es pagarà el 50% de la quantitat
atorgada en el moment de l’aprovació d’aquest conveni i l’altre 50% quan es
produeixi la presentació del compte justificatiu, en els termes que s’estableixen
en el punt sisè.
Cinquè. Conceptes de les despeses subvencionables
Es consideren despeses subvencionables aquelles que de manera indubtable
responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada, que resultin
estrictament necessàries i que es realitzin en el termini que estableix el present
conveni.
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Sisè. Forma i termini de justificació
La documentació a presentar és la següent:
a. Memòria justificativa de l’activitat, signada pel representant legal del
promotor, que acrediti que s’ha dut a terme l’activitat prevista. En aquest
informe s’hi ha d’incorporar la relació d’activitats desenvolupades, els resultats
obtinguts i l’impacte assolit.
b. Compte justificatiu, signat pel representant legal del promotor, que constarà
de la següent documentació:
- Relació classificada de les despeses efectuades, amb identificació del
proveïdor, número de document, import, concepte i data d’emissió de la factura.
- Factures originals, fotocòpies compulsades o documents de valor probatori
equivalent que constin en la relació a la qual es fa referència al paràgraf
anterior.
- Detall del finançament final de les despeses del concepte subvencionat, amb
indicació de la procedència dels ingressos i subvencions.
Les despeses de personal propi s’acreditaran mitjançant un certificat signat i
segellat pel representant legal de l’entitat, on figuri la relació del personal, el
període, les funcions i el percentatge de dedicació al projecte subvencionat de
cadascun d’ells; aquesta relació haurà d’anar acompanyada dels corresponents
justificants originals que avalin el contingut del certificat. Resten exclosos els
salaris i les retribucions professionals que no resultin substancials i/o
directament relacionades amb el desenvolupament del projecte subvencionat.
L’entitat beneficiària ha de presentar el compte justificatiu juntament amb la
memòria d’activitats i l’informe final de l’actuació a l’Ajuntament de Figueres en
el termini de 3 mesos des de la finalització de l’activitat subvencionada.
Setè. Comprovació de les justificacions
El centre gestor haurà de comprovar que la documentació justificativa es
presenti en els terminis fixats, l’haurà de verificar formalment i, si escau, haurà
de requerir al beneficiari que dins del termini de 15 dies esmeni els defectes,
completi la documentació o ampliï la informació.
L’incompliment de l’objecte de la subvenció per causes directament imputables
al beneficiari, així com la resta de les causes previstes a l’article 37 de la Llei
General de Subvencions, podrà donar lloc a la revocació de la subvenció.
Vuitè. Responsabilitats
El present conveni no podrà considerar-se com a constitució de societat o
associació entre les parts, les quals assumeixen només les obligacions que
se'n deriven, limitant-se la responsabilitat de cadascuna de les parts al que
resulti del que s'estableix en les seves clàusules.
Els acords presos per cadascuna de les parts amb tercers seran absolutament
aliens a l'altra part.
Entre les parts no existeix cap relació de solidaritat, ni de subsidiarietat, de
manera que cadascuna respondrà de manera individual per la seva actuació.
Novè. Vigència i pròrroga del conveni
Aquest conveni s’ha establert únicament per a la realització de la segona edició
de la Jornada SNY-Science Needs You 2017.
Desè. Declaració responsable
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L’Associació Catalana per a la Difusió Científica de Figueres ha acreditat el
compliment dels requisits necessaris per a ser beneficiària d’una subvenció,
mitjançant la presentació de les declaracions responsables corresponents,
previstes a la normativa aplicable en matèria de subvencions.
Onzè. Divergències
Per a qualsevol divergència que pugui sorgir en ordre a la interpretació,
modificació, aplicació i execució del present conveni s’intentarà resoldre de
mutu acord de les parts.
Dotzè. Causes de resolució
Seran causes de resolució del conveni:
Mutu acord de les parts, que es manifestarà per escrit.
Denúncia d’una de les parts, amb un preavís en cap cas inferior a 3 mesos.
L’incompliment manifest de les seves clàusules.
La impossibilitat manifesta, legal o material, de dur a terme el compliment de
les seves previsions.
Les generals establertes en la legislació vigent.
Tretzè. Naturalesa del conveni
Aquest conveni té naturalesa administrativa i es regirà per allò establert a la Llei
38/2007, de 17 de novembre, general de subvencions, el reglament que la
desenvolupa aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol i la resta de
normativa d’aplicació.
La jurisdicció contenciosa administrativa és la competent per resoldre les
qüestions litigioses que puguin suscitar-se entre les parts en el transcurs
d’aquest conveni i que no hagin pogut resoldre’s prèviament per les parts.
I en prova de conformitat, les parts interessades signen aquest conveni per
duplicat, en el lloc i en la data esmentats en l’encapçalament.
Per l’Ajuntament de Figueres,
Per l’Associació Catalana per a la Difusió
Científica
L’alcaldessa presidenta
La representant
Marta Felip Torres
Àngels Yécora Gallastegui."
----10. Aportacions i subvencions: S'aprova un conveni marc de collaboració
amb l’Associació Moviment de renovació pedagògica de l’Alt Empordà per a
l’organització de diferents activitats entre les quals hi ha un cicle de
conferències, els berenars pedagògics i la segona edició de l’Escola d’estiu.
Després de llegir-la i debatre-la s’ACORDA, per unanimitat dels membres
presents amb dret a vot, d’aprovar la proposta següent:
"Es proposa l’aprovació d’un conveni regulador de la concessió d’una
subvenció directa a l’Associació Moviment de renovació pedagògica de l’Alt
Empordà per l’organització de diferents activitats.
L’objecte del conveni proposat és establir el marc de collaboració entre
l’Ajuntament de Figueres l’Associació Moviment de renovació pedagògica de
l’Alt Empordà per a l’organització de diferents activitats entre les quals hi ha un
cicle de conferències, els berenars pedagògics i la segona edició de l’Escola
d’estiu.
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L’Associació Moviment de renovació pedagògica de l’Alt Empordà, NIF
G55262240, va presentar un escrit amb RGE 18054 de data 21 de juliol de
2017 en la qual sollicitava una subvenció per realitzar diferents activitats.
D’acord amb el pressupost presentat per l’associació (8.765,00 Euros), la
subvenció que s’atorga correspon al 68,45% de l’activitat subvencionada.
Pel que fa a la forma de pagament de la subvenció, s’estableix una bestreta del
50%, tres mil Euros (3.000,00 Euros) a la signatura del conveni i el 50% restant
prèvia presentació del compte justificatiu, d’acord amb allò establert a les
clàusules quarta i setena del conveni.
En el pressupost municipal de 2017 existeix una aplicació pressupostària
nominativa (2017 202 32600 48009 Moviment de renovació pedagògica) amb
crèdit adequat i suficient per a assumir el compromís derivat del conveni que es
proposa.
En l’expedient consten l’informe de la cap del servei d’educació i de la tècnic
d’administració general favorables a l’aprovació del referent conveni.
L’alcaldia presidència va aprovar, mitjançant decret de data 30 de juny de 2015
la delegació a la Junta de Govern Local l'atribució relativa a l'aprovació de
convenis reguladors de la concessió de subvencions a favor d'entitats
públiques o privades que realitzin activitats que complementin o supleixin les
competències locals.
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions disposa en el
seu article 22.2 que podran concedir-se de forma directa, amb caràcter
excepcional, aquelles subvencions que estiguin previstes en els Pressupostos
Generals de les Entitats locals, aquelles l’atorgament o quantia de les quals
vingui imposada a l’Administració per una norma de rang legal o aquelles altres
subvencions en què s’acreditin raons d’interès públic, social, econòmic o
humanitari, o altres degudament justificades que dificultin la seva convocatòria
pública.
Pel que fa a la seva concessió l’article 28 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre estableix que els convenis són l’instrument habitual per a canalitzar
les subvencions directes i que en ells s’han d’establir les condicions i
compromisos aplicables de conformitat amb allò disposat a la llei.
És per tot això que l’alcaldessa presidenta proposa a la Junta de Govern Local
que, per delegació de l'Alcaldia Presidència, s'adoptin els acords següents:
1r.- Aprovar el conveni marc de collaboració entre l’Ajuntament de Figueres i
l’Associació Moviment de renovació pedagògica de l’Alt Empordà NIF
G55262240, per a l’organització de diferents activitats entre les quals hi ha un
cicle de conferències, els berenars pedagògics i la segona edició de l’Escola
d’estiu, segons el text que s’adjunta a aquest acord.
2n.- Autoritzar i disposar la despesa de sis mil Euros (6.000,00 Euros) amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 2017 202 32600 48009 Moviment de
renovació pedagògica
Pel que fa a la forma de pagament de la subvenció, s’estableix una bestreta del
50%, tres mil Euros (3.000,00 Euros) a la signatura del conveni i el 50% restant
prèvia presentació del compte justificatiu, d’acord amb allò establert a les
clàusules quarta i setena del conveni.
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3r.- Notificar els presents acords als interessats.
4t.- Autoritzar a l’Alcaldia Presidència perquè realitzi tants actes i gestions com
calguin per a l’execució dels acords anteriors.
ANNEX
CONVENI REGULADOR DE LA COLLABORACIÓ ENTRE EL MOVIMENT DE
RENOVACIÓ PEDAGÒGICA DE L’ALT EMPORDÀ I L’AJUNTAMENT DE
FIGUERES EN MATÈRIA D’ACTIVITATS EDUCATIVES PER A L’ANY 2017
Figueres,
de setembre de 2017
REUNITS
D’una part, l’Illustríssima senyora Marta Felip Torres, amb DNI XXXXXXXXX
alcaldessa de l’Ajuntament de Figueres, en exercici de les facultats que li
confereix l’article 53.1.a del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, amb
domicili a la Plaça de l’Ajuntament número 12, 17600 Figueres i NIF P1707200J.
I d'altra part, Júlia Bardera i Reig, en representació del Ep! Moviment de
Renovació Pedagògica de l’Alt Empordà, amb NIF núm. G55262240, amb
domicili a Plaça Estació, núm. 3.
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per a
aquest acte i
MANIFESTEN
I. Que la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació, defineix en l’article 19 del títol
III, la comunitat educativa com “totes les persones i institucions que intervenen
en el procés educatiu. En formen part els alumnes, les famílies , el professorat,
els professionals de l’atenció educativa i el personal d’administració i serveis,
l’Administració educativa, els ens locals i els agents territorials i socials, i les
associacions que els representen, i també els collegis professionals, empreses
i entitats de lleure i de serveis educatius”. En l’article 40 s’insta les diferents
administracions educatives a impulsar acords de collaboració per a potenciar
conjuntament accions educatives en l’entorn.
II. Que l’Ajuntament de Figueres en el marc de les seves competències dóna
suport a les activitats que s’organitzen a la ciutat de Figueres en les activitats,
projectes i esdeveniments en matèria d’educació, d’ensenyament i d’infància
d’utilitat pública i interés social en benefici d’interessos de caràcter local.
III. Que la creació del nou Moviment de Renovació Pedagògica de l'Alt
Empordà, el mes de juliol de 2015, té com a objectiu garantir un entorn de
reflexió permanent, recuperant l'esperit d'aquell moviment de mestre.
IV. L’Ajuntament de Figueres aprova anualment el projecte d’actuacions del Pla
Educatiu d’Entorn que inclou totes aquelles activitats educatives que organitza
l’Ajuntament a través dels diferents serveis.
V. El Moviment de Renovació Pedagògica de l’Alt Empordà organitza també
activitats educatives adreçades als mateixos collectius.
VI. L’Ajuntament de Figueres i el Moviment de Renovació Pedagògica de l’Alt
Empordà han incrementat el nivell de collaboració a partir de l’organització del
I Congrés l’Escola Parla i han arribat a la conclusió que la suma dels esforços i
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l’oferta conjunta de determinades accions poden oferir una superior qualitat i
repercussió.
VII. A més a més, s’esdevenen a Figueres algunes actuacions del Moviment de
Renovació Pedagògica de l’Alt Empordà que tenen abast comarcal i
l’Ajuntament de Figueres hi collabora. (ex. conferència inici de curs)
VIII. Que el Moviment de Renovació Pedagògica de l’Alt Empordà ha sollicitat
una subvenció a l’Ajuntament de Figueres per tal de finançar les seves
activitats de l’any 2017.
IX. Que la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions disposa
en el seu article 22.2.b que podran concedir-se de forma directa, amb caràcter
excepcional, aquelles subvencions que estiguin previstes en els Pressupostos
Generals de les Entitats locals.
X. Pel que fa a la seva concessió l’article 28 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre estableix que els convenis són l’instrument habitual per a canalitzar
les subvencions directes i que en ells s’han d’establir les condicions i
compromisos aplicables de conformitat amb allò disposat a la llei.
XI. Així doncs, de conformitat amb allò establert a les citades disposicions i per
tal de concretar la collaboració de l’Ajuntament de Figueres amb el Moviment
de Renovació Pedagògica, ambdues parts acorden subscriure el present
conveni que es regeix pels següents
PACTES
Primer. Objecte
L’objecte d’aquest conveni és establir el marc de collaboració entre
l’Ajuntament de Figueres i el Moviment de Renovació Pedagògica durant el
2017, per tal d’afavorir una major eficiència, eficàcia i qualitat en l’organització
d’activitats, accions i desenvolupament de projectes en el marc del Pla
Educatiu d’Entorn, que, per altra banda, es veuran incrementats en relació al
nombre d’actuacions.
Segon. Descripció de les activitats en les quals ambdues institucions intervenen
1)Conferència d’inici de curs/ altres xerrades/tallers:.
La conferència d’inici de curs és el punt de partida del curs escolar. Realitzada
a càrrec del Sr. Ismael Palacín (Primer trimestre del curs) .
També s’han programat duses conferències més per als altres dos trimestres:
Sr. Gino Ferri, llicenciat den Ciències de l’Educació a la Universitat de Mòdena i
Reggio Emilia (Itàlia) i Sra. Anna Carpena, Mestra en Educació Especial.
- Impacte: Professionals del món de l’educació.
- Acció: conferència realitzada al Teatre Jardí de Figueres. Acte públic.
2)Berenars pedagògics: Espai de trobada i generació de debats pedagògics
entre tots els professionals del món educatiu i presentació d'opinions i
conclusions a tota la comunitat educativa.
- a. Impacte: Professionals del món de l’educació.
- Acció: Visita a diferents centres educatius de la comarca.
3)Escola d’Estiu: Les escoles d’estiu són un espai d’intercanvi i de renovació
pedagògica al nostre país i deixen constància de l’estat del moment educatiu.
És on conflueixen la reflexió, la posada en comú, el debat i les noves
propostes educatives. Aquest diàleg, obert a tots els professionals de l’àmbit
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educatiu, permet l’aprofundiment en experiències pedagògiques a través de
mostres, cursos, tallers i exposicions que a l’estiu troben l’espai i el temps
adequat. També convida a repensar l’escola des de noves perspectives i ajuda
a regenerar la motivació i la confiança en la tasca docent a l’aula i als centres
educatius. En aquest sentit, les escoles d’estiu donen veu a la renovació i a la
innovació pedagògica: els docents comparteixen maneres de fer, allò que han
estudiat, pensat, reflexionat i treballat amb els infants i els joves. L’ escola
d’estiu EP! es va fer el 5, 6, 7 de juliol del 2017.
- Impacte: professionals del món de l’educació.
- Acció: desenvolupament de l’escola d’estiu.
Tercer. Activitats per les quals l’Ajuntament compensarà econòmicament al
Moviment de Renovació Pedagògica de l’Alt Empordà.
Les accions objecte de compensació econòmica són exclusivament aquelles
que la gestió econòmica depèn al 100 % del Moviment de Renovació
Pedagògica de l’Alt Empordà i són:
- Conferència inici de curs i altres xerrades, conferències i tallers
- Berenars pedagògics
- Escola d’Estiu
El pressupost total de totes aquestes activitats suma 8.765 EUROS.
Quart. Compromisos de l’Ajuntament de Figueres/ Quantia de la subvenció i
forma de pagament
L’Ajuntament de Figueres subvencionarà amb sis mil (6.000) euros al Moviment
de Renovació Pedagògica de l’Alt Empordà per la realització de les activitats
relacionades al pacte tercer, que es pagaran de la partida 17 202 32600 48009
“Moviment de Renovació Pedagògica” a EP! MOVIMENT DE RENOVACIÓ
PEDAGÒGICA DE L’ALT EMPORDÀ – Plaça de l’Estació, 3 - 17600 Figueres
CIF: G55262240 [IBAN ES02-1491-0001-2121-8554-4026]. D’acord amb el
pressupost presentat per l’entitat (8.765 euros) la subvenció que s’atorga
correspon al 68,45% de l’activitat subvencionada.
L’Ajuntament lliurarà el 50% de l’import en el moment de la signatura del
conveni.
El segon 50% es transferirà un cop el Moviment de Renovació Pedagògica de
l’Alt Empordà hagi lliurat la Memòria final de les actuacions i els justificants
econòmics corresponents que demostrin la correcta execució de la despesa.
Els justificants hauran de correspondre a despeses efectuades en les activitats
relacionades en la clàusula segona.
Cinquè. Compromisos del Moviment de renovació pedagògica de l’Alt Empordà
- Introduir la imatge gràfica de l’Ajuntament de Figueres en tots els seus
documents i actes fruït de l’acord.
- Demanar la presència de les autoritats municipals en les actuacions que
comportin un acte central públic.
- Lliurar a l’Ajuntament una memòria final de les actuacions desenvolupades i
nivell d’impacte.
- Presentar la sollicitud amb la documentació necessària per a l’obtenció de les
autoritzacions municipals corresponents, si escau, per a poder portar a terme
les actuacions objecte de subvenció.
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Sisè. Conceptes de les despeses subvencionables
Es consideren despeses subvencionables aquelles que de manera indubtable
responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada, que resultin
estrictament necessàries i que es realitzin en el termini que estableix el present
conveni.
Setè. Forma i termini de justificació
La documentació a presentar és la següent:
a. Memòria justificativa de l’activitat, signada pel representant legal del
promotor, que acrediti que s’ha dut a terme l’activitat prevista. En aquest
informe s’hi ha d’incorporar la relació d’activitats desenvolupades, els resultats
obtinguts i l’impacte assolit.
b. Compte justificatiu, signat pel representant legal del promotor, que constarà
de la següent documentació:
- Relació classificada de les despeses efectuades, amb identificació del
proveïdor, número de document, import, concepte i data d’emissió de la factura.
- Factures originals, fotocòpies compulsades o documents de valor probatori
equivalent que constin en la relació a la qual es fa referència al paràgraf
anterior.
- Detall del finançament final de les despeses del concepte subvencionat, amb
indicació de la procedència dels ingressos i subvencions.
Les despeses de personal propi s’acreditaran mitjançant un certificat signat i
segellat pel representant legal de l’entitat, on figuri la relació del personal, el
període, les funcions i el percentatge de dedicació al projecte subvencionat de
cadascun d’ells; aquesta relació haurà d’anar acompanyada dels corresponents
justificants originals que avalin el contingut del certificat. Resten exclosos els
salaris i les retribucions professionals que no resultin substancials i/o
directament relacionades amb el desenvolupament del projecte subvencionat.
L’entitat beneficiària ha de presentar el compte justificatiu juntament amb la
memòria d’activitats i l’informe final de l’actuació a l’Ajuntament de Figueres,
com a molt tard el 31 d’octubre de 2017.
Vuitè. Comprovació de les justificacions
El centre gestor haurà de comprovar que la documentació justificativa es
presenti en els terminis fixats, l’haurà de verificar formalment i, si escau, haurà
de requerir al beneficiari que dins del termini de 15 dies esmeni els defectes,
completi la documentació o ampliï la informació.
L’incompliment de l’objecte de la subvenció per causes directament imputables
al beneficiari, així com la resta de les causes previstes a l’article 37 de la Llei
General de Subvencions, podrà donar lloc a la revocació de la subvenció.
Novè. Responsabilitats
El present conveni no podrà considerar-se com a constitució de societat o
associació entre les parts, les quals assumeixen només les obligacions que
se'n deriven, limitant-se la responsabilitat de cadascuna de les parts al que
resulti del que s'estableix en les seves clàusules.
Els acords presos per cadascuna de les parts amb tercers seran absolutament
aliens a l'altra part.
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Entre les parts no existeix cap relació de solidaritat, ni de subsidiarietat, de
manera que cadascuna respondrà de manera individual per la seva actuació.
Desè. Vigència i pròrroga del conveni
La vigència del conveni serà fins el 31 de desembre de 2017.
Onzè. Declaració responsable
El Moviment de Renovació Pedagògica ha acreditat el compliment dels
requisits necessaris per a ser beneficiària d’una subvenció, mitjançant la
presentació de les declaracions responsables corresponents, previstes a la
normativa aplicable en matèria de subvencions.
Dotzè. Divergències
Per a qualsevol divergència que pugui sorgir en ordre a la interpretació,
modificació, aplicació i execució del present conveni s’intentarà resoldre de
mutu acord de les parts.
Tretzè. Causes de resolució
Seran causes de resolució del conveni:
Mutu acord de les parts, que es manifestarà per escrit.
Denúncia d’una de les parts, amb un preavís en cap cas inferior a 3 mesos.
L’incompliment manifest de les seves clàusules.
La impossibilitat manifesta, legal o material, de dur a terme el compliment de
les seves previsions.
Les generals establertes en la legislació vigent.
Catorzè. Naturalesa del conveni
Aquest conveni té naturalesa administrativa i es regirà per allò establert a la Llei
38/2007, de 17 de novembre, general de subvencions, el reglament que la
desenvolupa aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.
La jurisdicció contenciosa administrativa és la competent per resoldre les
qüestions litigioses que puguin suscitar-se entre les parts en el transcurs
d’aquest conveni i que no hagin pogut resoldre’s prèviament per les parts.
I en prova de conformitat, les parts interessades signen aquest conveni per
duplicat, en el lloc i en la data esmentats en l’encapçalament.
Per l’Ajuntament de Figueres
Per Ep! Moviment de Renovació
Pedagògica de l’Alt Empordà
L’alcaldessa presidenta
La representant
Marta Felip Torres
Júlia Bardera i Reig."
----11. Assumptes urgents. No es produeixen declaracions d'urgència.
----12. 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 minuts, de la qual cosa dono fe.
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