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JUNTA DE GOVERN LOCAL             Núm.32 
---------------------------------------- 
 
Acta de la sessió ordinària del dia 14 de setembre de 2018 
 
---- A la Casa de la Vila de la ciutat de Figueres, el dia 14 de setembre de 2018, 
sota la Presidència de l’alcaldessa  Marta Felip Torres, es reuneixen els 
membres de la Junta de Govern Local: Francesc Cruanyes Zafra, Jordi 
Masquef Creus, Dolors Pujol Matas i Joaquim Felip Gayolà amb l’assistència 
de la secretària, Cristina Pou Molinet, i de la interventora, Anna Maria Macià 
Bové, per tal de dur a terme la sessió ordinària en primera convocatòria. 
  
A les catorze hores i dos minuts, la Presidència declara oberta la sessió. 

 
----1. S'aprova sense rectificacions l'acta de la sessió anterior, ordinària del dia 
7 de setembre de 2018, repartida amb la convocatòria. 
 
----2. Obres municipals.  Es deixa damunt la taula la proposta relativa a aprovar 
inicialment el "Projecte d’adequació de l’accessibilitat d’un tram del Carrer Sant 
Llàtzer" i el Conveni de col.laboració empresarial en el finançament de l’obra 
municipal ordinària per a l’ampliació de la vorera d’un tram del Carrer Sant 
Llàtzer de Figueres. Després de llegir-la i debatre-la s’ACORDA, per 
unanimitat, deixar damunt la taula la proposta següent: 
 
"El 20 d’agost de 2018 Mercadona, SA., presenta instància, registrada amb el 
número E2018019673, exposant que la societat està realitzant obres de millora 
en el seu establiment situat al Carrer Sant Llàtzer, 54. L’amplada de la vorera 
davant d’aquest establiment és més estreta que a les cruïlles de l’estació 
d’autobusos i del Carrer Méndez Núñez. Mercadona, SA sol·licita que 
l’Ajuntament ampliï aquesta vorera i mostra la seva disposició a col·laborar 
econòmicament en aquestes obres d’ampliació de vorera. 
 
Els serveis tècnics municipals, atenent a les instruccions de la Direcció de 
Serveis Urbans han redactat el projecte que porta per títol <Adequació de 
l’accessibilitat d’un tram del Carrer Sant Llàtzer> amb un pressupost d’execució 
per contracte, que inclou IVA, de 94.918,78 € (noranta-quatre mil nou-cents 
divuit euros amb setanta-vuit cèntims). 
 
La memòria que incorpora el projecte estableix que l’objecte principal del 
mateix és l’ampliació de la vorera sud del Carrer Sant Llàtzer entre la Plaça de 
l’Estació i el Carrer Méndez Núñez i d’un tram de la vorera nord per garantir 
l’accessibilitat i la seguretat dels vianants en una zona de la ciutat amb gran 
afluència de gent (habitants i turistes), situat en l’itinerari entre les estacions de 
trens i autobusos i el centre de la ciutat. 
 



 2

El projecte <Adequació de l’accessibilitat d’un tram del Carrer Sant Llàtzer> té 
la naturalesa d’obra municipal ordinària, i conté els documents necessaris per 
identificar el seu objecte així com els elements per a dur a terme la seva 
execució entre els que inclou el preceptiu estudi de seguretat i salut. 
 
Vist l’informe tècnic de data 22 d’agost de 2018 relatiu a l’aportació econòmica 
a realitzar per Mercadona destinada a l’execució de l’obra d’adequació de 
l’accessibilitat d’un tram del Carrer Sant Llàtzer, que figura a l’expedient. 
 
Vist l’informe jurídic de data 29 d’agost de 2018, que figura a l’expedient. 
 
Vist el que estableix el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova 
la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, la Disposició addicional 
segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 
179/1995, de 13 de juny, la Llei 26/2010, de 3 d’agost, del Procediment 
Administratiu de Catalunya, la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del 
Sector Públic i resta de normativa concordant, aquesta Alcaldia Presidència 
proposa a la Junta de Govern Local que, per delegació de l’Alcaldia 
Presidència, adopti els acords següents: 
 
1er.- Aprovar inicialment el projecte d’obra municipal ordinària denominat 
<Adequació de l’accessibilitat d’un tram del Carrer Sant Llàtzer> amb un 
pressupost d’execució per contracte, que inclou IVA, de 94.918,78 € (noranta-
quatre mil nou-cents divuit euros amb setanta-vuit cèntims). 
 
2n.- Exposar al públic l’expedient i el projecte, per un termini de trenta dies, des 
de l’anunci de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província, als efectes de 
la presentació d’al·legacions. Publicar el contingut d’aquest projecte al web 
municipal per a facilitar-ne la seva consulta, en aquest mateix termini 
d’exposició pública. 
 
3r.- Sol·licitar els informes de les companyies de serveis afectats. 
 
4rt.- Aprovar el conveni de col·laboració empresarial en el finançament de 
l’obra municipal ordinària esmentada en l’acord primer i exposar el conveni al 
públic per un període de 30 dies, amb l’obertura del tràmit d’audiència per a les 
persones interessades. 
 
La transcripció literal del conveni és la següent: <CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ EMPRESARIAL EN EL FINANÇAMENT D’UNA OBRA 
MUNICIPAL ORDINÀRIA PER A LA AMPLIACIÓ DE LA VORERA D’UN 
TRAM DEL CARRER SANT LLÀTZER DE FIGUERES.   
 
Figueres, xx de XXXX de 2018. 
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REUNITS, 
 
D’una part l'Alcaldessa presidenta de l’Ajuntament de Figueres, la Sra. Marta 
Felip i Torres, en nom i representació de l’Ajuntament, assistida per la Sra. 
Secretària General de l’Ajuntament, Cristina Pou Molinet. 
 
De l’altra part, en/na Beatriz Andrés García amb DNI, núm. XXXXXXXX, que 
actua en representació de l’entitat MERCADONA S.A., amb C.I.F. Nº A-
46103834 i domicili social a Tavernes Blanques (Valencia) carrer Valencia nº5 
(CP 46016) segons poders que s’acompanyen, com a documents ANNEX I, 
que declara vigents,  
 
Ambdues parts,  

EXPOSEN 

Primer.- L’Ajuntament considera la oportunitat i la conveniència de fomentar i 
ampliar, progressivament, i en la mesura de les possibilitats, els usos propis 
dels vianants als carrers, altres que el tradicionalment destinat al pas de 
vehicles a motor, i ampliar les voreres actuals, o bé peatonalitzar els espais 
públics, a l’àmbit del centre històric de la ciutat amb el perímetre ampliat, des 
del carrer Col·legi i Sant Llàtzer a la part sud; la via del ferrocarril a la part est; 
els carrers Cabanes, Hortes, Rec Arnau, travessera Rec Arnau i Jòncols a la 
part nord; i l’avinguda Salvador Dalí a la part oest (exclosa la façana de 
l’avinguda Salvador Dalí ja que la titularitat de la via no és municipal), d’acord 
amb el plànol ANNEX II, àmbit en el qual, hom considera idònia, l'ampliació i 
arranjament de la vorera per a una millora de l'accessibilitat i mobilitat dels 
usuaris. 

 

L’Ajuntament també considera oportú efectuar aquest tipus d’actuacions en 
carrers que poden constituir eixos de vianants on existeixen activitats 
econòmiques i que poden ajudar a estructurar l’activitat cívica de barri en altres 
indrets de la ciutat. 

Segon.- Pel que fa a l’espai públic que actualment forma part de la calçada 
dels carrers, ara normalment destinat a aparcament de vehicles o àrees de 
càrrega i descarrega, igualment hom considera idònia l’ampliació de la vorera, 
en un carrer amb un elevat moviment de vianants millorant-ne la protecció que 
ofereix respecte dels vehicles, i al trasllat a l’entorn immediat dels elements de 
la via pública, com el mobiliari urbà, els fanals, la senyalització vertical i 
horitzontal, embornals, les àrees de carrega i descarrega, les places 
reservades per a persones amb mobilitat reduïda, i els altres elements afectats. 

Tercer.-  Mercadona, empresa que forma part de l'activitat comercial de 
Figueres i compromesa amb la societat on la desenvolupa, està interessada a 
contribuir, mitjançant una aportació econòmica, a l’execució d’actuacions 
d’utilitat pública  com és el finançament d’aquestes obres d’ampliació de 
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voreres, que han de contribuir a la millora de l'accessibilitat i la mobilitat de 
l'àrea on s'ubica.  

Quart.- La mercantil Mercadona que té un local situat al carrer Sant Llàtzer nº 
54 de Figueres, manifesta la voluntat de contribuir econòmicament en 
l’ampliació de les voreres situades front al seu local que està obert al públic. 
Considerant l’anterior i ateses les característiques de les obres a executar, 
segons es detallen més endavant, prèvia ponderació de l’interès general, 
l’Ajuntament de Figueres considera que les mateixes milloren l’ús general de 
l’espai públic en tot el tram del carrer, com a eix de vianants on existeixen 
activitats econòmiques i que poden ajudar a estructurar l’activitat cívica de barri 
en altres indrets de la ciutat. És per aquests motius que l'Ajuntament està 
interessat en rebre aquesta contribució, ja que entén que la mateixa és una 
forma idònia d'integrar a les diverses forces socials i econòmiques del municipi 
en un objectiu comú de desenvolupament. 
 
Per tot l’anterior, ambdues parts, PACTEN I CONVENEN 
 
PRIMER.- L’entitat MERCADONA S.A., aportarà a l’Ajuntament de Figueres, la 
quantitat 36.816,06 euros, per a que sigui destinada a les obres d’ampliació de 
les voreres  d’un tram del carrer Sant Llàtzer de Figueres, segons proposta i 
valoració econòmica que s’adjunta, com a document ANNEX III. Ambdues parts 
tenen convingut que el pagament compromès per raó del present conveni de 
col·laboració es realitza de forma directa entre l'empresa i l'Ajuntament de 
Figueres. 
SEGON.- L’Ajuntament de Figueres, s’obliga a portar a terme i executar, prèvia 
la redacció i l’aprovació definitiva del projecte d’obra municipal ordinària 
denominat “Projecte d’adequació de l’accessibilitat d’un tram del carrer Sant 
Llàtzer”, l’ampliació de les voreres esmentades i a destinar l’aportació 
econòmica efectuada per aquesta entitat, a aquesta obra, en el termini màxim 
de tres mesos a comptar des de la data de l’aprovació definitiva d’aquest 
conveni, o des de la data de pagament, si és posterior. Aquesta aportació 
econòmica s’equipararà a una donació, d’acord amb el que preveu la Llei 
49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius 
i dels incentius fiscals al mecenatge.   
 
TERCER.- En cas de que les obres no s'executessin en el termini anteriorment 
indicat per motius imputables a l'Ajuntament, aquest es veurà en la obligació de 
retornar íntegrament l'import donat per MERCADONA. No obstant, i de mutu 
acord, es podrà procedir a una única pròrroga màxima de 3 mesos més del 
present conveni a comptar des de la data de seva finalització. 
 
QUART.- L’aprovació d’aquest conveni es sotmet al procediment corresponent, 
i formarà part i s’incorporarà a l’expedient d’aprovació del projecte d’obra 
municipal ordinària relacionat amb l’ampliació de la vorera expressada. Atès 
que, tant el conveni com el projecte, són objecte d’exposició pública, l’entitat i 
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persona que intervé, accepta la seva publicació de les dades que es contenen 
en aquest conveni.  
L’expedient d’aprovació del projecte d’obra municipal ordinària i el conveni 
seran exposat al públic per termini de 30 dies hàbils al Butlletí Oficial de la 
província, i al Diari oficial de la Generalitat de Catalunya, al tauló d’anuncis i al 
web de l’Ajuntament, així com un exemplar del projecte al portal de la 
transparència, per al seu accés i consulta pública, d’acord amb el que disposa 
l’article 10.1.d) de la Llei 19/2014 del 29 de desembre, de transparència, accés 
a la informació i bon govern. 
 
CINQUÈ.- Els efectes de la signatura d’aquest conveni es supediten a 
l’aprovació definitiva del projecte corresponent. L’execució de les obres 
d’ampliació de les voreres previstes en aquest conveni, no s’iniciarà fins al 
pagament a l’Ajuntament de quantitat establerta al pacte Primer, el pagament 
del qual s’efectuarà una vegada aquest Conveni hagi estat aprovat 
definitivament i publicat, establint com a data màxima de pagament la darrera 
publicació. 
 
SISÈ.-  Una vegada executada i rebuda l’obra, si resulta que el seu cost és 
inferior al pressupost del Projecte (94.918,78 €), es recalcularan els valors i el 
repartiment del cost d’execució, i en el cas que sigui inferior a l’aportació de 
36.816,06 € es retornarà la part sobrant en funció dels valors de repercussió de 
l’obra general repercutida a Mercadona i que consten valorats en l’Annex III. 
Una vegada rebudes les obres i, consolidat l’import de la donació, l’Ajuntament 
lliurarà a favor de MERCADONA, SA, el certificat a què fa referència l’article 24 
de la citada Llei 49/2002.  
 
SETÈ.- En base al que disposa Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim 
fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, 
aquesta donació té caràcter irrevocable, sempre que s'hagi complert 
prèviament el que es disposa en les clàusules segona i tercera del present 
Conveni. 
 
I, per a que així consti als efectes legals oportuns, signen de conformitat el 
present conveni, per duplicat exemplar, i els documents annexes, en la data i 
lloc assenyalats al començament.>  
 
5è.- L’obra anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària 
2018.502R7.15320.60901 Pla asfaltatges i voreres generant el crèdit  
corresponent  a l’ingrès de Mercadona, SA quan el compromís  d’ingrés sigui 
ferm. Retenir el crèdit de 58.102,72 euros corresponent  a la part que finança 
l’Ajuntament de Figueres. 
 
6è.- Aprovar l’Annex II de l’esmentat conveni, la transcripció literal del qual és la 
següent:  
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ANNEX II:Àmbit del centre històric de la ciutat amb el perímetre ampliat segons 
el plànol P-09. 1a, del tractament de l’àrea central. Pla mobilitat urbana de 
Figueres). 
 
7è.- Aprovar l’Annex III del conveni, la transcripció literal del qual és la següent: 
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" 
 
----3. Assumptes urgents. No es produeixen declaracions d'urgència. 
 
----4. Precs i preguntes. A l'extrem de Precs i preguntes no es produeixen 
intervencions. 
 
---- No havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió a les catorze 
hores i dos minuts, de la qual cosa dono fe. 
 
 


