
 1

 
JUNTA DE GOVERN LOCAL             Núm.20 
---------------------------------------- 
 
Acta de la sessió ordinària del dia 28 de maig de 2018 
 
---- A la Casa de la Vila de la ciutat de Figueres, el dia 28 de maig de 2018, 
sota la Presidència de l’alcaldessa Marta Felip Torres, es reuneixen els 
membres de la Junta de Govern Local: Jordi Masquef Creus, Dolors Pujol 
Matas i Joaquim Felip Gayolà amb l’assistència de la secretària, Cristina Pou 
Molinet, i de la interventora,  Anna Maria Macià Bové, per tal de dur a terme la 
sessió ordinària en primera convocatòria. 
 No assisteix el regidor membre de la Junta de Govern Local Francesc 
Cruanyes Zafra . 

A les catorze hores i trenta-cinc minuts, la Presidència declara oberta la 
sessió. 

 
----1. S'aprova sense rectificacions l'acta de la sessió anterior, ordinària del dia 
21 de maig de 2018, repartida amb la convocatòria. 
 
----2. Ensenyament. Es ratifica el decret d’Alcaldia de 16 de maig de 2018 pel 
qual es va aprovar l’establiment d’un conveni de cooperació educativa amb la 
Universitat de Barcelona per tal d’acollir una estudiant de Màster d’Estudis de 
Dones, Gènere i Ciutadania. A la seva lectura, la Junta de Govern Local 
ACORDA, per unanimitat, ratificar el decret següent: 
 
"1. La Universitat de Barcelona i l'Ajuntament de Figueres, amb la voluntat 
d'intensificar les relacions entre el món universitari i la realitat  professional han 
signat un conveni marc de col·laboració acadèmica amb l'objectiu que els 
estudiants desenvolupin de manera pràctica els coneixements que adquireixen 
a la Universitat. 
 
2. Atès que el responsable de la Universitat de Barcelona, Facultat de 
Geografia i Història, presenta un conveni de cooperació educativa per tal que 
l’estudiant de Master sobre Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania, C.A.S., 
realitzi pràctiques del  16 d'abril  al 8 de juny de 2018, amb un total de 200 
hores, al Departament de Serveis Socials.  

Fonaments Jurídics: 

1.  La Universitat de Barcelona, és un centre d'ensenyament públic, el conveni 
de col·laboració amb l'Ajuntament té naturalesa de conveni interadministratiu. 
D'acord amb l'article 303 del Reglament d'obres, activitats i serveis de les 
entitats locals, aprovat pel Decret 179/19995, de 13 de juny (ROAS), per 
conveni pot establir-se una relació de cooperació consensuada entre ens locals 
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i altres administracions públiques per al desenvolupament de les competències 
legalment atribuïdes, en la satisfacció dels quals tinguin un interès comú. 
 
2. El conveni s'ajusta pel que fa a objecte, contingut i elements, al que disposen 
els articles 307 i 308 del ROAS, i l'òrgan competent per a l'aprovació de la 
celebració del conveni s'atribueix al Ple de l'Ajuntament ja que l'objecte dels 
convenis és la disposició o condicionament de l'exercici de competències 
municipals. Atès que no hi ha transferència de competències de la entitat, no es 
requereix la majoria absoluta en l'adopció d l'acord. El Ple va delegar aquesta 
atribució a la Junta de Govern Local mitjançant acord de data 07/04/2016. 
 
3. Les pràctiques no comporten cap despesa econòmica 
 
3. Atès que és urgent que l'estada de pràctiques comenci el dia 16 d'abril de 
2018 i atès que no hi haurà Comissió Informativa i Junta de Govern fins al 
proper dia 28 de maig de 2018. 
 
Per tot això, l'alcaldessa presidenta resol: 

1. Aprovar l’establiment d'un conveni de cooperació educativa entre la 
Universitat de Barcelona, Facultat de Geografia i Història i l’Ajuntament de 
Figueres per tal d’acollir l’estudiant de Màster d'Estudis de Dones, Gènere i 
Ciutadania, C.A.S..  Les pràctiques es duran a terme al Departament de 
Serveis Socials, amb un total de 200 hores, del 16 d'abril al 8 de juny de 2018, 
en horari de matins. La tutora de les pràctiques per part de l'Ajuntament serà la 
Sra. Susanna Bosch Cuello (SIAD). 
 
2. Sotmetre aquest decret a la ratificació de la Junta de Govern Local, per 
delegació del Ple, en la propera sessió que es celebri." 
 
----3. Treball. Es ratifica el decret d’Alcaldia de 24 de maig de 2018 pel qual es 
va aprovar un conveni de col·laboració amb l’empresa Cuarzo Vision SL 
Sociedad Unipersonal en el marc del Programa 30 Plus. A la seva lectura, la 
Junta de Govern Local ACORDA, per unanimitat, ratificar el decret següent: 
 
"La Tècnica superior en activitat econòmica Sra.Elena Lazaro Carreras ha 
emès l’informe on consta:  
“La normativa reguladora del Programa 30 plus és l’Ordre TSF/284/2016, de 24 
d’octubre, estableix les bases reguladores per a la concessió de subvencions 
per a la realització del Programa 30 Plus per a la inserció de persones 
desocupades de 30 i més anys, i la Resolució TSF/1705/2017, de 12 de juliol, 
per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions a les 
entitats promotores que realitzaran el Programa 30 Plus per a la inserció de 
persones desocupades de 30 i més anys.  
Aquest projecte, d'una banda dona acollida a 40 persones desocupades d'entre 
30 i 45 anys i baix nivell formatiu, les quals seguiran un procés d'orientació, i 
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una formació professionalitzadora amb una durada mínima de 60 hores i un 
màxim de 150 hores. I, d'altra banda, es proporcionarien ajuts a la contractació 
per a les empreses que realitzin contractacions d'aquests participants (mínima 
de 6 mesos i màxima de 9 mesos amb possibilitat de jornada parcial o 
completa).  
Mitjançant Decret d’Alcaldia de data 8 de setembre de 2016, ratificat en sessió 
de Ple de data 5 d’octubre, l’Ajuntament de Figueres va presentar al Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) una sol·licitud de subvenció per al 
Programa 30 Plus d’un import de 176.000,- euros i en data 24 d’octubre de 
2017, la director/a del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya va dictar 
Resolució favorable d’atorgament, per la qual se subvencionen les actuacions 
sol·licitades en el Programa, que ens permetrà atendre 40 persones 
desocupades a les quals s’oferirà un contracte de treball segons conveni amb 
empresa d’una durada mínima de 6 mesos, un procés d'orientació i una 
formació professionalitzadora i en competències transversals aplicables al seu 
lloc de treball.  
A partir de la resolució de data 24 d’octubre (expedient 30P-12-2017), es van 
crear les partides corresponents al Programa 30 Plus; 
 

 
Alta aplicación pressupostària Import 
Any Codi 

servei 
Codi 
programa 

Capitol Concepte  

2017 401 24110 13100 Retrib.Personal 
Progr. 30Plus 

97.280,00€ 

2017 401 24110 16000 Seg. Soc. Prog.  
30Plus  

30.720,00€ 

2017 401 24110 22699 Despeses diverses 
Prog. 30Plus 

48.000,00€ 

 
En data 9 de novembre de 2017 es va aprovar el decret d’acceptació de 
subvenció del Programa 30 Plus ratificat en el Ple del 23 de novembre de 2017.  
L’objecte d’aquest programa és que les persones participants rebin les 
següents actuacions ocupacionals, d’acord amb la Base 1, punt 1.2 de l’Annex 
1 de l’Ordre TSF/284/2016, de 24 d’octubre:  
- Experiència professional mitjançant un contracte.  
- Adquisició de competències i/o formació vinculada al contracte de treball.  
- Orientació i acompanyament en el procés de contractació i formació.  
 
Les persones destinatàries d’aquest programa hauran d’estar en situació d’atur, 
inscrites a l’oficina de treball del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a 
persones demandants d’ocupació no ocupades, tenir 30 anys o més i baix nivell 
formatiu.  
Les actuacions ocupacionals a desenvolupar d’acord amb l’Ordre 
TSF/284/2016, de 24 d’octubre i que seran subvencionables són:  
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a) Actuació de prospecció i d’assessorament d’empreses.  
b) Actuació d’orientació i acompanyament del procés de contractació i formació.  
c) Actuació de formació vinculada al contracte de treball i a les necessitats de la 
persona participant.  
 
L’experiència professional mitjançant un contracte s’aconsegueix després de 
l’actuació de prospecció i d’assessorament d’empreses, selecció dels candidats 
adequats d’acord amb el perfil competencial sol.licitat i havent participat en 
l’actuació formativa acordada amb l’empresa segons la descripció del lloc de 
treball vacant.  
Les accions que es duen a terme, objecte de la subvenció atorgada a 
l’Ajuntament de Figueres, en l’actuació de prospecció i d’assessorament 
d’empreses són, entre d’altres, recerca d’empreses del sector metal.lúrgic, 
comerç al detall i magatzems, la detecció de llocs de treball vacants: definició 
dels perfils professionals requerits i/o anàlisi i identificació de potencials llocs de 
treball; intermediació laboral per competències: definició dels perfils demandats 
per les empreses d’acord amb les competències necessàries i, si escau, 
reajustament d’aquests perfils d’acord amb les necessitats de les empreses; 
preselecció per competències de les persones més adequades als llocs de 
treball requerits i posterior proposta de candidats; assesorament a l’entitat 
contractant i coordinació amb el tècnic responsable de l’actuació d’orientació i 
acompanyament.  
En el moment que l’empresa contactada mostra interès en participar en el 
programa, la Guia de Prescripcions Tècniques preveu la formalització d’un 
Conveni de col.laboració entre l’entitat promotora del programa i l’entitat 
contractant d’acord amb model normalitzat. La signatura d’aquest conveni no 
comporta cap cost econòmic per l’Ajuntament de Figueres. Posteriorment signa 
un compromís de contractació segons model normalitzat previ a l’inici de la 
formació i, finalment, un annex al Conveni segons model normalitzat on es 
relacionen les persones contractades per una mateixa entitat contractant.  
Previ a la contractació per part de l’empresa es realitzen les actuacions 
d’identificació de les competències necessàries pel lloc a treball a cobrir i es 
selecciona a la persona més indicada per aquesta vacant. S’ofereix un procés 
d’orientació i acompanyament, d’acord amb les necessitats del lloc de treball i 
del participant. Aquesta actuació es desenvolupa d’acord amb les següents 
accions: disseny de la formació necessària per al lloc de treball objecte del 
contracte, realització de sessions d’orientació i acompanyament al pla 
d’inserció de la persona participant i seguiment de la formació i contractació 
durant tot el període d’execució del programa.  
L’actuació de formació vinculada al contracte de treball i a les necessitats de la 
persona participant queda concretada amb l’empresa amb la definició del perfil 
demandat. Aquesta formació és obligatòria per a totes les persones 
contractades. La formació és de dos tipus: professionalitzadora amb un 
contingut i durada directament relacionat amb el lloc a treball i desenvolupat i 
en competències genèriques per a l’adquisició de competències, habilitats i 
aptituts requerides per múltiples ocupacions sense relació amb un sector 
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productiu concret. La formació es pot impartir prèvia a la contractació o 
simultàniament.  
L’empresa que s’adhereix al Programa 30Plus té la possibilitat de rebre una 
subvenció a la contractació corresponent a 707,70€/mes per jornada completa 
(corresponent al SMI del 2017) durant un mínim de 6 mesos i un màxim de 9 
mesos, d’acord amb la Guia de prescripcions tècniques per a entitats locals. 
Convocatòria-2017.  
Fets  
L’actuació de prospecció d’empreses que s’està realitzant entre les empreses 
del sector comerç ha detectat un lloc de treball vacant de dependenta en el 
negoci de CUARZO VISION SL SOCIEDAD UNIPERSONAL CIF B-87688859. 
CUARZO VISION SL SOCIEDAD UNIPERSONAL mostra l’interès per 
participar en el Programa 30 Plus, sol.licitant la cobertura d’un lloc de treball pel 
que ha de signar el conveni de col.laboració amb l’Ajuntament de Figueres.  
CUARZO VISION SL SOCIEDAD UNIPERSONAL mostra la voluntat d’adherir-
se al Programa 30 Plus i, després de fer el procés de selecció d’acord amb la 
definició del perfil professional, manifesta la voluntat de contractar participants.  
En data 15 de gener de 2018 es varen aprovar els models normalitzats del 
SOC dels conveni de col.laboració per a l’adquisició d’experiència professional 
en empreses. Entre els models aprovats hi ha el model G146N30PLUS-021-03.  
En data 17 d’abril de 2018, el SOC ens comunica via mail que han detectat un 
error en el model de conveni G146N30PLUS-021-03 i ens faciliten el nou model 
de conveni G146N30PLUS-021-04.  
En data 11 de maig s’inicia el procediment administratiu per aprovar per Junta 
de Govern Local el nou model de conveni de col.laboració. Donat que aquest 
tràmit implica més de dues setmanes de tràmit i l’empresa té molt d’interès en 
contractar una persona de forma immediata.  
Proposo, de manera urgent,  
- L’aprovació del Conveni de col.laboració entre la nostra entitat i l’empresa 
col.laboradora CUARZO VISION, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL (CIF. B-
87688859) en el marc del programa 30 Plus (expedient 30P-12-2017), 
mitjançant el format G146N30PLUS-021-04 que correspon al conveni de 
col.laboració entre l’entitat promotora i l’entitat contractant per a l’adquisició 
d’experiència professional en empreses en el marc del programa 30 Plus 
regulat per l’Ordre TSF/284/2016, de 24 d’octubre de 2016. “  
Vist l’informe del Cap del Servei de Serveis Jurídics i Administratius de 
Promoció Econòmica, que informa favorablement sempre que es tinguin en 
compte les advertències següents perquè aquest conveni pugui ser vàlid:  
- Les condicions de beneficiari o entitat col·laboradora definides en l'article 13 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions s'han de 
mantenir durant tota la duració del conveni  
- Cal tenir en compte que es un programa plurianual, atès que el programa 
tindrà un període d’execució mínim de 18 mesos.  
- Cal tenir en compte en el procés de selecció de les empreses els següents 
criteris:  
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a) Que l'entitat contractant o seleccionada estigui ubicada, preferentment, en 
l'àmbit territorial d'actuació on es desenvoluparà el projecte. En qualsevol cas, 
que el centre de treball on desenvolupi la tasca la persona contractada estigui 
ubicat a Catalunya.  
b) Que aquesta entitat o el centre de treball no hagi acomiadat una persona 
treballadora del mateix perfil o categoria professional qualificat d'improcedent o 
nul per l'òrgan judicial, ni hagi realitzat un acomiadament col·lectiu de persones 
treballadores, en els 3 mesos anteriors a la subscripció del contracte laboral 
amb les persones participants. 
c) Que l'entitat contractant es comprometi a destinar una persona referent 
d'entre els seus treballadors per fer les funcions de tutorització en el lloc de 
treball de la persona contratada.  
d) Que les entitats contractants estableixin sistemes flexibles en la jornada 
laboral que permetin combinar la formació i treball efectiu.  
- Cal ratificar per Junta de Govern Local. “  
Per tot això, l'alcaldessa presidenta resol:  
1-Aprovar el Conveni de col.laboració entre la nostra entitat i l’empresa 
col.laboradora CUARZO VISION SL SOCIEDAD UNIPERSONAL (CIF 
B87688859) en el marc del programa 30 Plus (expedient 30P-12-2017), 
mitjançant el format G146N30PLUS-021-04 que correspon al conveni de 
col.laboració entre l’entitat promotora i l’entitat contractant per a l’adquisició 
d’experiència professional en empreses en el marc del programa 30 Plus 
regulat per l’Ordre TSF/284/2016, de 24 d’octubre de 2016.  
2n.- Sotmetre aquest acord a ratificació de la Junta de Govern Local en la 
propera sessió que es celebri." 
 
----4. Obres-llicències. Es concedeix a la senyora Eugènia Poch Gardella una 
llicència  municipal d’obres per ampliar l’àmbit d’afectació dels treballs atorgats 
per la llicència d’obra major OBMA2016000032. 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 de març de 2018 i registre d’entrada número E201805698, la 
senyora Eugènia Poch Gardella, sol·licita llicència municipal d'obres per ampliar 
l’àmbit d’afectació dels treballs atorgats per la llicència d’obra major 
OBMA2016000032 (construcció d’habitatge unifamiliar i reforma de local) al 
carrer La Marca, número 5 de Figueres.  
 
En data 5 d’abril de 2018 l’arquitecte municipal emet l’informe següent:  
"Característiques urbanístiques.  
Planejament vigent: Text refós de les Normes urbanístiques del Pla general al 
terme municipal de Figueres. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 17 de 
Juny de 2005. Modificació de la normativa del Pla general referent als 
paràmetres de densitat, nombre de places d'aparcament, alçada reguladora 
màxima i cossos sortints. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 9 de Març 
de 2007.  
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Tipus de sòl    Urbà  
Quaificació    a.13  
Us del sòl    Preferent: Habitatge Unifamiliar i Plurifamiliar.  
Tipologia    d-2  
Nº d'habitatges: 1 de 137,20 m2 superfície útil,(127,39 en la llicència 2016)  
Nº de locals: 1 de 143,85 m2 superfície útil (118,90 en la modificació de 
2017,124,01 en la llicència inicial de 2016)  
Sup reformada i ampliada: 425,05 m2 en total (394,45 en la modificació de 
2017 395,30 en la llicència inicial de 2016). 
Antecedents  
1. El 20 de Juny de 2016 amb RE 13350 la propietat va sol·licitar llicència per la 
construcció d’un habitatge unifamiliar i reforma de local. L’11 de Juliol 
l’arquitecte municipal va emetre informe urbanístic favorable. El 26 de 
Setembre la Junta de Govern Local va acordar concedir la llicència d’obres 
segons l’expedient OBMA2016000032.  
2. El 5 d’Abril de 2017 amb RE 8458 la propietat va sol·licitar una llicència de 
modificació tot aportant un Projecte Bàsic modificat. La modificació no alterava 
substancialment ni els usos ni les superfícies respectives de local i habitatge de 
l’expedient de 2016 tot i que resolia la reforma i ampliació amb una volumetria i 
un sistema constructiu diferents. La remunta de les plantes afegides per a l’ús 
d’habitatge es projectava ara amb una menor fondària edificada (9,50 metres 
en lloc de 10,20) amb una estructura lleugera de fusta que només es recula del 
carrer en la de coberta per formar una terrassa on s’obren les peces de la zona 
de dia que s’han traslladat al nivell més alt, mentre que les peces de la zona de 
nit es situen alineades a façana en la planta primera aixecada sobre l’altell del 
local existent. El local de la planta baixa esgota en part la fondària de la finca 
en la seva meitat sud. Els 394,45 m2 totals quedaven repartits en 88,35 m2 ( 
abans 75,25) de reforma local en planta baixa, 43,85 m2 (abans 57,57) de 
reforma per accessos habitatge en planta baixa 71,55 m2 ( abans 87,54) de 
reforma de local en altell, 17,60 m2 ( abans 12,68) de reforma per accessos 
habitatge, 101,90 m2 ( abans 81,58) de nova planta d’habitatge en planta 
primera, 71,20 m2 ( abans 80,68) de nova planta d’habitatge en planta segona. 
El 18 d’abril l’arquitecte municipal va emetre informe urbanístic favorable.  
3. El 7 de març de 2018 amb RE 2018005698 la promotora aporta una 
ampliació de projecte que consisteix en una ampliació del local sobre una volta 
existent en planta baixa per a un espai amb 24,95 m2 de superfície útil que es 
corresponen a 30,60 m2 construïts, al damunt dels quals queda formada una 
terrassa accessible des de l’habitatge superior.  
Característiques del projecte.  
1. La finca té la consideració de solar i no està inclosa en cap unitat d'actuació 
urbanística.  
2. El projecte d’ampliació de la llicència municipal en curs d’execució s'ajusta al 
que disposa la normativa urbanística vigent.  
3. El valor real i efectiu de les obres, vist que no s’acredita amb preus unitaris 
aplicats sobre l’estat d'amidaments, s'estima inicialment en 14.244,30 euros 
d’acord amb una repercussió proporcionada (30,60 m2 x 465,50 euros / m2)  
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4. La fiança a dipositar per a la gestió dels residus de construcció i runes 
s’estima en el projecte en 120,20 euros.  
5. No es considera una nova fiança per garantir la reposició de l’espai públic 
que pugui resultar afectat.  
Condicions.  
1. Tots els paraments resultants de la volumetria articulada de les terrasses, 
cobertes i volums en relació als patis propis i veïns i a les parts que quedin a la 
vista de les edificacions veïnes existents a banda i banda hauran de tenir un 
tractament de façana amb les mateixes qualitats que les que donen a 
l’alineació de vial.  
2. La llicència d’edificació es concedeix sense perjudici de tercers i no avala per 
si mateixa cap imposició de servituds de llums o vistes des de terrats cap a 
finques o patis veïns.  
3. Abans de la primera utilització del local caldrà acreditar que s’han adoptat 
totes les mesures de seguretat contra incendis que consten en els successius 
projectes amb l’aportació dels certificats corresponents.  
Conclusions.  
Es proposa concedir la modificació de la llicència d'obra major sol·licitada, en 
els termes en que se sol·licita, i amb les condicions particulars exposades i les 
generals annexes.” 
 
Informe de l’enginyer tècnic municipal de data 6 de juliol de 2016 que obra a 
l'expedient OBMA2016000032. 
 
Consta l’expedient administratiu informe favorable de la Cap dels Serveis 
jurídics i administratius de l’àrea de llicències urbanístiques i mediambientals.  
 
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 Eugènia Poch Gardella, 
per ampliar l’àmbit d’afectació dels treballs atorgats per la llicència d’obra major 
OBMA2016000032 (construcció d’habitatge unifamiliar i reforma de local) al 
carrer La Marca, número 5 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 
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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) Tots els paraments resultants de la volumetria articulada de les 
terrasses, cobertes i volums en relació als patis propis i veïns i a les 
parts que quedin a la vista de les edificacions veïnes existents a banda i 
banda hauran de tenir un tractament de façana amb les mateixes 
qualitats que les que donen a l’alineació de vial.  

c) La llicència d’edificació es concedeix sense perjudici de tercers i no 
avala per si mateixa cap imposició de servituds de llums o vistes des de 
terrats cap a finques o patis veïns.  

d) Abans de la primera utilització del local caldrà acreditar que s’han 
adoptat totes les mesures de seguretat contra incendis que consten en 
els successius projectes amb l’aportació dels certificats corresponents.  

e) S'haurà d'acreditar haver signat amb un gestor autoritzat un document 
d'acceptació que garanteixi la correcta destinació dels residus separats 
per tipus. En aquest document es farà constar el codi de gestor i el 
domicili de l'obra. En el termini d'un mes a comptar des de la finalització 
de l'obra, s'haurà de presentar un certificat del gestor de residus 
contractat referent a la quantitat i tipus de residus lliurats.  

f) Abans d’iniciar les obres s’haurà d’aportar la documentació del 
contractista.   

g) Un cop iniciades les obres, caldrà lliurar a l’Ajuntament una còpia de 
l’acta d’inici d’obres estesa per la direcció facultativa d’aquestes. 

h) Només es podrà utilitzar i ocupar l’edifici o construcció de que es tracti 
després que hagi transcorregut el termini d’un mes des de la presentació 
de la comunicació i certificat final d’obra expedit per la direcció 
facultativa de les obres o, si s’escau, de l’esmena de la comunicació o 
l’aportació dels documents requerits, sense que l’administració atorgant 
hagi manifestat la disconformitat de les obres executades amb el 
projecte tècnic autoritzat i les condicions de la llicència urbanística 
atorgada. 

i) Abans de la posada en servei de l’activitat en el local,  s’acreditarà la 
satisfacció de les prescripcions de l’informe de l’enginyer tècnic 
municipal de data 6 de juliol de 2016 que obra a l'expedient, quan a la 
reserva de dues places d'aparcament. 

j) Quan als serveis municipals s’haurà de complir el següent:  
Aigua: 
-Cal fer escomesa d'aigua i anul·lar l'escomesa vella existent. 
L'escomesa nova s'ha de sol·licitar a Figueres de Serveis SA que 
definirà el punt de connexió. 
-Cal ubicar l'equip de comptatge (comptador i les seves claus) a la 
façana exterior segons informes tècnics del servei. Cal preveure el lloc. 
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Recollida d'aigües residuals i d'aigües pluvials 
-Es desconeix l'estat de l'escomesa existent. Cal realitzar una arqueta de 
registre a la vorera per tal de comprovar-la i deixar-la registrada pel seu 
manteniment. En cas d'estar en males condicions, caldrà realitzar una 
escomesa nova.  
-Els edificis han de disposar d'una xarxa de sanejament que separi les 
aigües pluvials de les residuals. Aquesta separació s'ha de mantenir, 
com a mínim, fins a una arqueta situada a l'exterior de la propietat. 
-La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals disposarà d'un sifó a 
l'interior de la propietat, registrable per les dues bandes del segell 
hidràulic. Annex V punt 1.1 del Reglament dels serveis públics de 
sanejament de l'Ajuntament de Figueres. 
-Cal que les arquetes sifòniques estiguin dins la propietat (annex V punt 
1.1, 3r. paràgraf del Reglament dels serveis públics de sanejament de 
l'Ajuntament de Figueres.) 
-No es permet desguassar directament i sense instal·lacions 
específiques, espais que estiguin per sota del nivell de la calçada en el 
punt de connexió. L'objecte d'aquesta condició és per evitar les sortides 
d'aigua de la claveguera cap a l'interior. 
Enllumenat públic: 
-Existeix una línia aèria que afecta l'espai frontal de la finca, que caldria 
modificar (soterrar) 
-Malgrat en el projecte es determina que no hi haurà modificació de 
façanes, caldria que en cas que es necessités modificar algun element 
de l’enllumenat, prèviament es posin en contacte amb els responsables 
dels SSTT Municipals per que s’indiqui als propietaris sobre la solució 
constructiva a adoptar i la possible repercussió de costos. 

Segon.- Comunicar a la senyora Eugènia Poch Gardella, que pel concepte 
impost sobre construccions, instal·lacions i obres, se li requerirà el pagament, 
mitjançant liquidació, de la quantia resultant d’aplicar el tipus de gravamen 
aplicable a la base imposable d’aquest impost, que està constituïda pel cost 
real i efectiu de la construcció, instal·lació i/o obra per import 14.244,30€. 
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 la 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 declara innecessària la llicència urbanística de 
segregació d’unes finques sol·licitada pel senyor Martí Sels Vidal. 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 gener de 2018 i número de registre d'entrada E2018002496, el 
senyor Martí Sels i Vidal que actua en representació del senyor Luís del Pozo 
Pujol de Senillosa i de l’entitat San Pablo de la Calzada, SL, sol·licita llicència 
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urbanística per efectuar la segregació de les finques registrals número 3727 i 
3732 per agrupar-les a les finques registrals número 5419, 943 i 3734 del 
municipi de Figueres. 
 
En data 20 d’abril de 2018 l’arquitecte municipal, emet l’informe que diu el 
següent:  

“Informe  

Informe que emeten aquests Serveis Tècnics referent a la instància registrada 
amb el número 2496 de data 29 de gener de 2018, presentada pel senyor Martí 
Sels Vidal, en representació del senyor Luís del Pozo Pujol de Senillosa i de 
l’entitat San Pablo de la Calzada, SL, mitjançant la qual demana llicència per 
efectuar la segregació de les finques registrals número 3727 i 3732 per 
agrupar-les a les finques registrals número 5419, 943 i 3734 del municipi de 
Figueres.  

Antecedents.  

En data 29 de gener de 2018 (registre d'entrada E2018002496) el senyor Martí 
Sels Vidal, en representació del senyor Luís del Pozo Pujol de Senillosa i de 
l’entitat San Pablo de la Calzada, SL, sol·licita llicència per efectuar la 
segregació de les finques registrals número 3727 i 3732 per agrupar-les a les 
finques registrals número 5419, 943 i 3734 del municipi de Figueres.  
En data 2 de març de 2018 s’emet Decret d’Alcaldia per requerir als interessats 
perquè aportin documentació complementària per tal de poder tramitar 
l’esmentada sol·licitud.  

Fets.  

En data 19 de març de 2018 (registre d'entrada E2018006911) el senyor Martí 
Sels Vidal, en representació del senyor Luís del Pozo Pujol de Senillosa i de 
l’entitat San Pablo de la Calzada, SL, presenta documentació complementària 
en relació a la sol·licitud de llicència per efectuar la segregació de les finques 
registrals número 3727 i 3732 per agrupar-les a les finques registrals número 
5419, 943 i 3734 del municipi de Figueres.  

Informe.  

Les finques inicials que formen part d’aquesta operació de segregació i 
agrupació simultànies, situades totes elles al polígon 12 de Figueres, i 
modificades les superfícies que consten a la documentació inicialment 
presentada amb les expropiacions efectuades per l’Agència Catalana de l’Aigua 
(ACA) en el marc del “Projecte de trasvassament del Rec Susanna al Manol”, 
expedient G-AA-0090-P, són:  
A. Finca registral número 5419, inscrita al full 37 del llibre 743 del tom 3789 del 

Registre de la Propietat de Figueres  
Superfície registral: 44.153 m²  
Es correspon amb la parcel·la 9 del polígon 12 de rústica de Figueres.  
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B. Finca registral número 943, inscrita al full 151 del llibre 296 del tom 2602 del 
Registre de la Propietat de Figueres  
Superfície registral: 117.211,55 m²  
Es correspon amb les parcel·les 14, 18, 19, 21, 22, 25, 26 i 27 del polígon 
12 de rústica de Figueres.  

C. Finca registral número 3734, inscrita al full 121 del llibre 414 del tom 2947 
del Registre de la Propietat de Figueres  
Superfície registral: 6.571 m²  
Es correspon amb la parcel·la 12 del polígon 12 de rústica de Figueres.  

D. Finca registral número 3727, inscrita al full 147 del llibre 296 del tom 2602 
del Registre de la Propietat de Figueres  
Superfície registral: 9.588 m²  
Es correspon amb la parcel·la 8 del polígon 12 de rústica de Figueres.  

E. Finca registral número 3732, inscrita al full 62 del llibre 702 del tom 3678 del 
Registre de la Propietat de Figueres  
Superfície registral: 6.561 m²  
Es correspon amb la parcel·la 13 del polígon 12 de rústica de Figueres.  

La major part de les finques estan emplaçades en sòl no urbanitzable de règim 
ordinari (d1), regulat per l'article 97 de l'apartat 5. Normes específiques de cada 
zona: Sòl no urbanitzable del Text refós de les Normes Urbanístiques del Pla 
General d'Ordenació Urbana de Figueres, mentre les parcel·les 26, 27 i, 
parcialment, la 25, que es troben en sòl no urbanitzable protegit (d3), regulat 
per l’article 100 de la mateixa normativa.  

La proposta presentada pels interessats consisteix a dividir en dos lots les 
finques D i E per tal d’agrupar-les a les finques A, B i C, de manera que de cinc 
finques inicials es passa a tres finques resultants, de la forma següent:  

- la finca D es divideix en un primer lot, de 3.526,45 m², que s’agrupa a la 
finca A, i un segon lot, de 6.061,55 m², que s’agrupa a la finca B.  

- la finca E es divideix en un primer lot, de 1.961,57 m², que s’agrupa a la 
finca B, i un segon lot, de 4.599,43 m², que s’agrupa a la finca C.  

Les finques resultants de la segregació i agrupació simultànies que es vol 
portar a terme són:  

A. Finca registral número 5419, inscrita al full 37 del llibre 743 del tom 3789 del 
Registre de la Propietat de Figueres  
Superfície registral: 47.679,45 m²  
Es correspon amb la parcel·la 9 del polígon 12 de rústica de Figueres.  

B. Finca registral número 943, inscrita al full 151 del llibre 296 del tom 2602 del 
Registre de la Propietat de Figueres  
Superfície registral: 125.724,57 m²  
Es correspon amb les parcel·les 14, 18, 19, 21, 22, 25, 26 i 27 del polígon 
12 de rústica de Figueres.  
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C. Finca registral número 3734, inscrita al full 121 del llibre 414 del tom 2947 
del Registre de la Propietat de Figueres  
Superfície registral: 11.170,43 m²  

Es correspon amb la parcel·la 12 del polígon 12 de rústica de Figueres.   

Segons estableix l’article 27 Declaració d’innecessarietat i manifestació de 
disconformitat del DECRET 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el 
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística:  

“27.1 Quan una divisió o operació a què fa referència l’article 25 no constitueix 
parcel·lació urbanística, l’òrgan municipal competent per fiscalitzar-la 
prèviament ha de declarar innecessària la llicència urbanística de parcel·lació 
en els supòsits següents:  
a) Quan la superfície dels lots resultants sigui igual o superior a la unitat 

mínima de conreu o forestal, segons correspongui, o quan, si no assoleixen 
la superfície mínima exigida, s’agrupin immediatament amb terrenys 
contigus per constituir finques de superfície igual o superior a la unitat 
mínima de conreu o forestal corresponent.  

b) Quan la superfície d’algun dels lots resultants sigui inferior a la mínima 
exigida, amb l’informe favorable previ del departament competent en 
matèria d’agricultura, d’acord amb la legislació sobre unitats mínimes de 
conreu.”  

En aquest sentit, els interessats inclouen entre la documentació presentada 
l’informe favorable a la segregació de les finques registrals 3727 i 3732, 
condicionada a la agrupació amb les finques registrals 943, 3734 i 5419 segons 
s’ha descrit anteriorment, emès per la responsable de Coordinació 
Administrativa en data 24 de juliol de 2017 i amb el vist-i-plau del director 
general de Desenvolupament Rural del Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació en data 27 de juliol de 2017.  

Conclusió.  

Procedeix declarar la innecessarietat de la llicència urbanística per a la 
segregació de les finques registrals 3727 i 3732 de Figueres per agrupar-les a 
les finques registrals 943, 3734 i 5419 de Figueres, de manera que les finques 
rústiques resultants són:  

1. Finca registral número 5419, amb una superfície registral de 47.679,45 m²  
Es correspon amb la parcel·la 9 del polígon 12 de rústica de Figueres.  

2. Finca registral número 943, amb una superfície registral de 125.724,57 m²  
Es correspon amb les parcel·les 14, 18, 19, 21, 22, 25, 26 i 27 del polígon 
12 de rústica de Figueres.  

3. Finca registral número 3734, amb una superfície registral de 11.170,43 m²  
Es correspon amb la parcel·la 12 del polígon 12 de rústica de Figueres.  
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Això és tot el que el sotasignant pot informar segons el seus coneixements, que 
sotmet a raonament tècnic més ben fonamentat, als informes dels serveis 
jurídics i al millor criteri de la Corporació.” 

Consta a l’expedient administratiu informe favorable de la Cap dels Serveis 
jurídics i administratius de l’àrea de llicències urbanístiques i mediambientals. 
emet informe favorable en relació a la tramitació que segueix. 

Atès l’anterior exposat i el que disposa l’article 27, següents i concordants, del 
Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció 
de la legalitat urbanística, que regula la declaració d’innecessarietat i 
manifestació de disconformitat , l'alcaldessa presidenta proposa a la Junta de 
Govern Local que, per delegació de l'Alcaldia-Presidència, adopti els acords 
següents: 

Primer.- Declarar innecessària la llicència urbanística de segregació sol·licitada 
per el senyor Martí Sels i Vidal que actua en representació del senyor Luís del 
Pozo Pujol de Senillosa i de l’entitat San Pablo de la Calzada, SL de les finques 
registrals 3727 i 3732 de Figueres per agrupar-les a les finques registrals 943, 
3734 i 5419 de Figueres, d’acord amb l’informe tècnic/jurídic amunt transcrit i la 
documentació annexa, i de manera que les finques rústiques resultants són:  

1. Finca registral número 5419, amb una superfície registral de 47.679,45 
m²  
Es correspon amb la parcel·la 9 del polígon 12 de rústica de Figueres.  

2. Finca registral número 943, amb una superfície registral de 125.724,57 
m²  
Es correspon amb les parcel·les 14, 18, 19, 21, 22, 25, 26 i 27 del 
polígon 12 de rústica de Figueres.  

3. Finca registral número 3734, amb una superfície registral de 11.170,43 
m²  
Es correspon amb la parcel·la 12 del polígon 12 de rústica de Figueres.  

Segon.- Incorporar al present acord, còpia certificada del plànol parcel·lari 
corresponent i de les fitxes descriptives 

Tercer.- Notificar la present resolució als interessats." 
 
----6. Ordenances municipals. Es modifica, per l’any 2018, l’àmbit territorial 
subjecte a suspensió de tipus o fases d’obres molestes durant la temporada 
d’estiu que regula l’article 75 bis del Text refós de l’Ordenança de civisme i 
convivència ciutadana. Després de llegir-la i debatre-la s’ACORDA, per 
unanimitat dels membres presents amb dret a vot, d’aprovar la proposta 
següent: 
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"El Ple de l’Ajuntament de Figueres, en sessió realitzada el dia 7 d’abril de 
2016, adopta l’acord d’aprovar inicialment l’article 75 bis, “Suspensió de tipus o 
fases d’obres molestes durant la temporada d’estiu” de l’Ordenança de civisme 
i convivència ciutadana de Figueres; I d’aprovar el Text refós de la Ordenança 
de civisme i convivència ciutadana de Figueres que incorpora l’article 75 bis, 
que esdevindrà definitiu sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà 
directament a la publicació, en el cas que no es presenti cap al·legació ni 
reclamació durant el termini d’informació pública de l’esmentat article. 
De conformitat amb el citat acord, s’exposa al públic pel termini de trenta dies 
hàbils, mitjançant publicació de l’edicte número 3521 al Butlletí Oficial de la 
Província de Girona, número 82 del dia 29 d’abril de 2016, al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, número 7110 del dia 29 d’abril de 2016, als diaris 
locals Empordà i Hora Nova el dia 3 de maig de 2016 i exposició al taulell 
d’anuncis de l’Ajuntament de Figueres, pel període comprés del 27 d’abril al 2 
de juny de 2016, ambdós inclosos, sense que es presentin al·legacions, 
reclamacions ni suggeriments, per la qual cosa queda aprovat definitivament. 
L’esmentada ordenança entra en vigor als quinze dies hàbils comptats a partir 
del dia següent hàbil al de la publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la 
Província de Girona. 
El text refós de l’Ordenança de civisme i convivència ciutadana, que incorpora 
l’esmentat article 75 bis, es publica en el Butlletí Oficial de la Província de 
Girona número 214 de data 30 de juny de 2016. 
 
En data  15 de maig de 2018, el Coordinador del Pla d’Intervenció Integral del 
Centre Històric emet el següent informe: 
“(...) 
En data 7 de juliol de 2008 el Conseller de Política Territorial i Obres Públiques 
de la Generalitat de Catalunya va dictar resolució d’atorgament dels ajuts 
destinats a finançar els projectes d’intervenció integral en diferents municipis de 
Catalunya, per la qual es concedia una subvenció de 4.914.165,09 € a 
l’Ajuntament de Figueres per al centre històric de la ciutat, que representa el 
50% de l’actuació total, el pressupost de la qual puja 9.828.330,19€.  
El Ple municipal, en la seva sessió del dia 20 d’octubre de 2008 va acceptar la 
subvenció atorgada i va aprovar el Pla d’intervenció integral del centre històric 
de Figueres.  
En data 19 de gener de 2009 l’alcalde de Figueres i el conseller de Política 
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya van signar el 
conveni de col·laboració entre ambdues administracions per al 
desenvolupament del Pla d’intervenció integral del centre històric de Figueres.  
 
El Ple municipal, en la seva sessió del dia 6 de novembre de 2012, va prendre 
l’acord de sol·licitar al Departament de Política Territorial i Obres Públiques una 
pròrroga de dos anys més (2013 i 2014) per a l’execució del Pla d’Intervenció 
Integral del Centre Històric de Figueres, amb la corresponent modificació del 
pla econòmic financer.  
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En data 27 de novembre de 2012 el Secretari d’Habitatge i Millora Urbana i 
President de la Comissió de Gestió de Fons de foment del programa de barris, 
va resoldre concedir la pròrroga sol·licitada de dos anys més (2013 i 2014) per 
a l’execució del Pla d’Intervenció Integral del Centre Històric de Figueres.  
El Ple municipal, en la seva sessió del dia 29 de juliol de 2014, va prendre 
l’acord de sol·licitar al Departament de Política Territorial i Obres Públiques la 
pròrroga de quatre anys més (2015, 2016, 2017 i 2018) per a l’execució del Pla 
d’Intervenció Integral del Centre Històric de Figueres, amb la corresponent 
modificació del pla econòmic financer. 
En data 1 d'octubre de 2014 el Secretari d’Habitatge i Millora Urbana i 
President de la Comissió de Gestió de Fons de foment del programa de barris, 
va resoldre concedir la pròrroga sol·licitada de quatre anys més (2015, 2016, 
2017 i 2018) per a l’execució del Pla d’Intervenció Integral del Centre Històric 
de Figueres.  
El Ple municipal, en la seva sessió del dia 4 d'agost de 2016, va prendre l’acord 
de sol·licitar al Departament de Política Territorial i Obres Públiques una 
modificació del pla financer del Pla d’Intervenció Integral del Centre Històric de 
Figueres.  
En data 25 d'octubre de 2016 el Secretari d’Habitatge i Millora Urbana i 
President de la Comissió de Gestió de Fons de foment del programa de barris, 
a resoldre concedir la modificació sol·licitada de pla financer del Pla 
d’Intervenció Integral del Centre Històric de Figueres, que comporta la revisió 
de prioritats i l’estratègia del projecte, però que manté el termini i la despesa 
prevista i no altera les condicions fixades a la Resolució d’atorgament.  
La modificació aprovada de pla financer del Pla d’Intervenció Integral del 
Centre Històric de Figueres manté les actuacions de reurbanització dels carrers 
La Jonquera (tram entre la plaça de l’Ajuntament i la plaça Isabel II), 
Barceloneta, Peralada (tram entre els carrers Muralla Tapis) i Ample, i 
incorpora la reurbanització de la plaça de l’Escorxador. Així mateix, deixa 
d'incloure les actuacions als carrers Caamaño, Monturiol i plaça de la Palmera. 
Les actuacions en les reurbanitzacions dels carrers La Jonquera (tram entre la 
plaça de l’Ajuntament i la plaça Isabel II), Barceloneta, Peralada (tram entre els 
carrers Muralla  Tapis), Ample i plaça de l'Escorxador rebran subvencions del 
50% del seu cost per part de la Generalitat de Catalunya per ser actuacions 
incloses en el Pla d’Intervenció Integral del Centre Històric de Figueres sempre 
que estiguin executades en el període de vigència del Pla. Atès que, d'acord 
amb la pròrroga extraordinària concedida en la resolució de 1 d'octubre de 
2014, el darrer any de vigència del Pla és l'any 2018, podran rebre subvenció 
les actuacions executades fins al 31 de desembre de 2018.  
Les obres de reurbanització mencionades estan incloses totalment o 
parcialment a l'àmbit de suspensió d'obres molestes durant la temporada 
d'estiu establerta a l'article 75 bis del Text refós de l'Ordenança de civisme i 
convivència ciutadana. Aquestes obres no podran estar finalitzades abans del 
31 de desembre de 2018 i, per tant, no podran gaudir de la subvenció del 50% 
per part de la Generalitat de Catalunya, si no s'hi pot treballar entre els dies 23 
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de juny i 11 de setembre, període de suspensió d'obres definit a l'article 
esmentat.  
Això és tot el que el sotasignat pot informar segons el seus coneixements, que 
sotmet a raonament tècnic més ben fonamentat, als informes dels serveis 
jurídics i al millor criteri de la Corporació” 
 
Atès l’anterior exposat, el que disposa l’apartat 7 de l’article 75 bis del Text 
refós de l’Ordenança de civisme i convivència ciutadana “S’habilita a la Junta 
de Govern Local perquè pugui modificar anualment el període temporal de 
suspensió de les obres, el seu àmbit territorial i l’àmbit funcional (obres 
suspeses)”,  la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i 
el 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. 
 
L'Alcaldessa Presidenta proposa, per motiu de l’interés general que rau en el 
compliment del calendari obligat per la Generalitat,  a la Junta de Govern Local 
que adopti els acords següents:  
 
Primer.-  Modificar, per l’any 2018, l’àmbit territorial subjecte a suspensió de 
tipus o fases d’obres molestes durant la temporada d’estiu que regula l’article 
75 bis del Text refós de l’Ordenança de civisme i convivència ciutadana, als 
efectes d’excloure d’aquest àmbit de suspensió les obres de reurbanització dels 
espais públics del carrer La Jonquera (tram entre la plaça de l’Ajuntament i la 
plaça Isabel II), el carrer Peralada (tram entre els carrers Muralla i Eres de 
Vila), el carrer Ample i la plaça de l'Escorxador, segons els àmbits del plànol 
que consta com Annex I, i que s’annexa en el present acord. 
 
Segon.- Notificar l’anterior resolució a la Guardia Urbana, a l’àrea de Serveis 
Urbans, a l’àrea de llicències urbanístiques i mediambientals,  al Coordinador 
del Pla d’Intervenció Integral del Centre Històric, i a l’àrea de Comunicació de 
l’Ajuntament als efectes de la seva difusió. 
 
Annex I 
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----7. Assumptes urgents. Prèvia la necessària declaració d'urgència, aprovada 
per unanimitat, es passa a deliberar sobre els assumptes que l'han motivada 
amb el resultat següent: 
 
---- Ensenyament. S'aprova la primera pròrroga del contracte dels serveis 
d’intervenció educativa per a la dinamització dels espais municipals d’estudi 
com a espai de reforç escolar. Després de llegir-la i debatre-la s’ACORDA, per 
unanimitat dels membres presents amb dret a vot, d’aprovar la proposta 
següent: 
 
"La Junta de Govern Local en la sessió de data 16 de desembre de 2015 va 
aprovar l’expedient de contractació del contracte dels serveis d’intervenció 
educativa per a la dinamització dels espais municipals d’estudi com a espai de 
reforç escolar.  
 Vist que mitjançant Decret d’Alcaldia Presidència de data 2 de maig de 
2016, per avocació de competència, es va adjudicar dit contracte a Anncon 
Lleure i Oci, SL, i es va formalitzar el contracte en data 26 de maig de 2016, 
establint-se com  a data d’inici del servei l’1 de juny de 2016. 
 Vist que el Plec de Clàusules Administratives Particulars a la clàusula 4 
preveu que la durada inicial del contracte és de 2 anys, podent-se prorrogar per 
mutu acord de les parts per 2 períodes consecutius d’1 any de durada 
cadascun, de manera que la durada total del contracte, incloses les pròrrogues, 
no podrà superar els 4 anys.  
 Vist l’informe de la Cap d’Educació de data 22 de maig de 2018 en què 
s’informa favorablement per a aprovar la pròrroga de dit contracte, l’Alcaldessa 
Presidenta proposa a la Junta de Govern Local que, per delegació de l’Alcaldia 
Presidència s’adoptin els acords següents: 
 1er.- Aprovar la primera pròrroga del contracte dels serveis d’intervenció 
educativa per a la dinamització dels espais municipals d’estudi com a espai de 
reforç escolar, iniciant-se la pròrroga el dia 1 de juny de 2018 i finalitzant el dia 
31 de maig de 2019, amb càrrec a la partida pressupostària 
2018.202.32600.22799 Xarxa espais municipals d’estudi, que no suposarà cap 
increment de la despesa que  es va autoritzar i disposar per Decret d’Alcaldia 
Presidència de data 25 de gener de 2018. 
 2on.- La formalització de la pròrroga tindrà lloc d’acord amb l’establert a 
l’article 156 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat 
per RDLeg 3/2011, de 14 de novembre. 
 3er.- Autoritzar l’Alcaldia Presidència a fi que realitzi els actes i gestions 
que calguin per a l’execució dels acords anteriors." 
 
---- Serveis municipals. S'adjudica el contracte del Servei servei de retirada, 
transport, dipòsit, adquisició i eliminació de vehicles abandonats a la via pública 
a l’empresa Desbexport, SL. Després de llegir-la i debatre-la s’ACORDA, per 
unanimitat dels membres presents amb dret a vot, d’aprovar la proposta 
següent: 
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"A la vista dels següents antecedents: 
 

Expedient Procediment Resolució Data 

19/2017 
Contracte servei de retirada, transport, 
dipòsit, adquisició i eliminació de 
vehicles abandonats a la via pública.  

Acord Junta 
Govern Local 

15/01/2018 

 
A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar: 
 

Tipus de contracte: Serveis 

Subtipus de contracte: Servei via pública 

Objecte del contracte: Servei de retirada, transport, dipòsit, adquisició i 
eliminació de vehicles abandonats a la via  pública.    

Procediment de contractació: obert  Tipus de tramitació: ordinària 

Codi CPV: 50190000-3 

Valor estimat del contracte: 21.600 € 

Pressupost base de licitació IVA exclòs: 3.600€/any  IVA%: 21 % 

Pressupost base de licitació IVA inclòs: 4356,00 €/any 

Durada de vigència: 3 anys  Durada màxima: 6 anys 

 
A la vista de l'expedient de contractació tramitat: 
 
Document Data/Núm. Observacions 
Informe de TAG Contractació  25/10/2017 INGE2017000859 
Informe d'Intervenció 25/10/2017 0051.17P - JGL 
Resolució de l'òrgan de contractació 18/12/2017 0051.17P  – JGL 
Plec prescripcions tècniques 18/12/2017 0051.17P – JGL 
Plec de clàusules administratives 18/12/2017 0051.17P – JGL 
Informe de fiscalització prèvia 25/10/2017 0051.17- JGL 
Resolució de l'òrgan de contractació 18/12/2017 0051.17P – JGL 
Anunci de licitació 21/12/2017 SIDO2017001783 
Acta de la mesa de contractació 
d'obertura de Sobres «A» 

08/03/2018  

Acta de la mesa de contractació 
d'obertura de Sobres «B» i proposta 
de classificació 

08/03/2018  

Resolució de l'òrgan de contractació 09/04/2018 0006.16P – JGL 
Requeriment al licitador 13/04/2018 NACO2018000032 
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Examinada la documentació que l'acompanya i vist l’article 151 del Text Refós 
de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat per RDLeg 3/2011, de 14 de 
novembre, el regidor delegat de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, proposa 
que la Junta de Govern Local, per delegació de l’Alcaldia Presidència, adopti 
els acords següents: 
 
Primer.- Adjudicar el contracte del Servei servei de retirada, transport, dipòsit, 
adquisició i eliminació de vehicles abandonats a la via pública en les condicions 
que figuren en la seva oferta i les que es detallen en els plecs de clàusules 
administratives particulars i de prescripcions tècniques a: 

 
ADJUDICATARI 
Desbexport, SL  

 
OFERTA: 

a) Preu per dia/vehicle en pupil·latge que es superi el nombre de vehicles 
previst al plec i ampliat a l’apartat c) de la present oferta: 

Turismes 1,30 € més IVA 
Furgonetes 0 € més IVA 
Camions 0 € més IVA 
Motos /ciclomotores  0 € més IVA 
Bicicletes 0 € més IVA 

b) Situació del dipòsit de vehicles no declarats encara com a residus a 3 km 
lineals respecte de les dependències de la Guàrdia Urbana de Figueres.  

c) Preu per vehicle eliminat: 0 € més IVA 

d) Nombre de vehicles en pupil·latge gratuït per sobre dels establerts al 
plec de clàusules administratives, clàusula 3.d):  

5 turismes 
6 furgonetes 
10 camions 
10 motos/ciclomotors 
10 bicicletes 
 

e) Nombre de dies naturals suplementaris als establerts al plec de 
clàusules tècniques clàusula 1.b) per a la permanència gratuïta de 
vehicles a l’espera de ser declarats residus: 60 dies naturals.  

f) Superfície en metres quadrats de coberta per als vehicles pendents de 
ser declarats residus: 100 metres quadrats.  

g) Ofereixo un termini de retirada de vehicles de 1 dies naturals.  
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h) Ofereixo un servei d’urgència consistent en la retirada en el termini de 8 
hores en casos que la permanència del vehicle pugui causar perill o 
inconvenient per al trànsit de persones o pas de vianants. 

i) Poso a disposició del contracte mitjans que permeten carregar en un sol 
vehicle mitjançant grua tipus plataforma el següent nombre de vehicles: 

-Nombre de grues tipus plataforma de què disposo: 3 grues 
  

Nombre de vehicles turisme remolcables a cada grua: 
 GRUA A..............1 vehicle 
 GRUA B..............3 vehicles 
 GRUA C..............2 vehicles 
 
 Total capacitat de càrrega de turismes del conjunt de grues: 6 vehicles  
(7 Tn) 
 

-Nombre de grues capaces de remolcar vehicles semipesats (de 2 Tn a 
10 Tn): 3 grues 
 
Nombre de vehicles semi pesats remolcables per cada grua: 
GRUA A..................1 vehicle 
 GRUA B..................1 vehicle 
GRUA C..................1 vehicle 
 
Total capacitat de càrrega de vehicles semi pesats del conjunt de grues: 
3 vehicles (30 Tn). 
 
-Nombre de grues capaces de remolcar vehicles pesats: 2 grues 
 
Nombre de vehicles pesats remolcables per cada grua: 1 vehicle 
  
  GRUA A.......1 vehicle 
  GRUA B.......1 vehicle 
 
Total capacitat de càrrega vehicles pesats remolcables pel conjunt de 
grues: 2 vehicles (80 Tn) 

 
j) Nombre de vehicles mensuals que poso a disposició del Cos de 

Bombers per sobre mínim de 4 establert a la clàusula 1 del Plec de 
clàusules tècniques: 10 vehicles.  

Segon.- Disposar la despesa corresponent: 
 

Exercici Aplicació pressupostària Import 
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2018 
110 13200 22704   Servei retirada, transport 
de vehicles abandonats 

3.000,00 EUR 

 
Tercer.- Notificar l'adjudicació als licitadors que no han resultat adjudicataris.  
Quart.- Notificar a l’empresa Desbexport, SL, adjudicatari del contracte, la 
present Resolució i informar-lo que, el contracte es formalitzarà dins del termini 
de quinze (15) dies hàbils a comptar des del següent al de la notificació 
d’aquest acord a l’adjudicatari.  
Cinquè.- Publicar anunci de formalització del contracte en el Perfil de 
contractant en termini no superior a quinze dies després de la perfecció del 
contracte i amb el contingut contemplat en el Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Pública aprovat per RDLeg 3/2011, de 14 de novembre. 
Sisè.- Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades 
bàsiques del contracte incloent la identitat de l'adjudicatari, l'import 
d'adjudicació, juntament amb el desglossament corresponent de l'Impost sobre 
el Valor Afegit. 
Setè.- Autoritzar l’Alcaldia Presidència perquè realitzi els actes i gestions que 
calguin perquè s’executin els acords anteriors." 
 
----8. Precs i preguntes. A l'extrem de Precs i preguntes no es produeixen 
intervencions. 
 
---- No havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió a les catorze 
hores i trenta-nou minuts, de la qual cosa dono fe. 
 
 
 
 
 
 


