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JUNTA DE GOVERN LOCAL             Núm.34 
---------------------------------------- 
 
Acta de la sessió ordinària del dia 28 de setembre de 2018 
 
---- A la Casa de la Vila de la ciutat de Figueres, el dia 28 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 accidental, Laura Vilanova Muñoz, i de la interventora 
accidental, Sara Carreras Aurich, per tal de dur a terme la sessió ordinària.  
  
A les quinze hores i cinquanta-dos minuts, la Presidència declara oberta la 
sessió. 

 
----1. S'aprova sense rectificacions l'acta de la sessió anterior, ordinària del dia 
21 de setembre de 2018, repartida amb la convocatòria. 
 
----2. Obres-llicències. Es concedeix a  la senyora Immaculada Congost i 
Dalmau una llicència d’obra major per a la construcció d’un habitatge unifamiliar 
aparellat al carrer Via Emporitana, número 75. 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 4 de maig de 2018 i registre d’entrada número E2018010781, la 
senyora Immaculada Congost i Dalmau, representada pel senyor José Manuel 
Infiesta Monterde, sol·licita llicència municipal d'obra major per construcció d’un 
habitatge unifamiliar aparellat al carrer Via Emporitana, número 75 de Figueres.  
 
En data 27 de juny de 2018, l’arquitecte municipal emet l’informe següent:  
“Característiques urbanístiques.  
Planejament vigent: Text refós del pla parcial Sant Isidre. Conformitat de la 
Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona el 8 de juny de 2007. Publicació de 
la normativa al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el 10 de juliol de 
2007. Modificació del Pla parcial del sector Sant Isidre. Aprovació definitiva 
Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona 23 de juliol de 2008. Publicació 
acord d’aprovació definitiva i normativa al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya del 14 d’octubre de 2008.  
Tipus de sòl: Urbà,  
Qualificació: Zona A. Clau 2. Habitatge unifamiliar adossat i/o aïllat  
Us del sòl: Habitatge unifamiliar. 
Paràmetres de l’edificació Parcel·la 5  
Sòl: 224 m2 > 200 m² mínima  
Límits de l'edificació i ocupació màxima:  
Reculada de façana 5,00 m >= Separació mínima de 5m  
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Separació altres límits 3,00 m = separació mínima.  
Nombre de plantes: PB + 2PP = PB + 2PP.  
Reculada de façana posterior en planta segona: 6,00 m  
Alçària 9,30 m < màxima deu metres (10m) del terreny natural  
Sostre: 202,70 m2 totals sobre rasant < 291 m2 màxims (224 m2 x 1,30 
m²sostre/m²sòl)  
Superfícies construïdes:  
202,70= 91,50 m2 planta baixa + 90,20 planta primera + 21,00 planta segona  
Superfícies útils:  
178,60 m2 habitatge  
Antecedents.  
S’aporta com a document Annex projecte conjunt visat 2018400711, redactat 
pel mateix arquitecte José Manuel Infiesta Monterde amb escrit i signatura de 
conformitat de la propietat de les parcel·les 5 i 4, Immobiliaria Font Macau SL 
(que ven als promotors de la present Francesc Ponsatí Jordana i Immaculada 
Congost Dalmau) i germans Josep i Jordi Espigulé Dalmau.  
El projecte aportat el mes de maig no justificava la reculada del nivell de planta 
segona en la part interior del solar segons la secció normativa del Pla Parcial. 
Es va facilitar a l’arquitecte redactor còpia d’aquesta secció per tal que pogués 
sobreposar-la, i esmenar el que correspongués.  
El 22 de juny la promotora ha entrat nova documentació on d’una banda 
s’acredita la separació de 6 metres del límit posterior de finca per als espais de 
planta segona tot habilitant una terrassa, i aporta un quadre refós de 
superfícies útils.  
El Pla Parcial prescriu en l’article 3.3.5 Materials: Les cobertes dels edificis 
seran en un 50% com a mínim a base de teula àrab de ceràmica de color 
vermell o ocre. El respecte d’aquesta concreta ordenança que no afecta a cap 
paràmetre geomètric es podrà transcriure com a condició de la llicència.  
Fets.  
La finca té la consideració de solar i no està inclosa en cap unitat d'actuació 
urbanística.  
El projecte no ultrapassa els paràmetres que disposa la normativa urbanística 
vigent.  
El cost real i efectiu de les obres vist que no s’acredita amb aplicació de preus 
justificats sobre estat d’amidaments detallat s’estima inicialment en 150.970,96 
euros segons una repercussió de cost proporcionada de 744,80 euros/m2 en 
els 202,70 m2 construïts  
La fiança a dipositar per garantir la reposició de l’espai públic que pugui resultar 
afectat s’estima en 540 euros d’acord amb l’ordenança (9 x 2 x 30) 
Conclusions.  
Es proposa concedir la llicència d'obra sol·licitada, en els termes en que se 
sol·licita, amb la condició particular d’utilitzar la teula àrab de ceràmica de color 
vermell o ocre tal com determina el pla parcial i amb les condicions generals 
annexes.  
S'haurà de realitzar l’anotació corresponent en el registre, segons protocol que 
estableixin els serveis jurídics de l'Ajuntament, per tal de garantir en 
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transmissions a tercers la vinculació de les dues parcel·les aparellades amb el 
projecte conjunt modificat i amb la condició particular d’utilitzar la teula àrab de 
ceràmica de color vermell o ocre tal com determina el pla parcial amb la 
conformitat de les propietats implicades.” 
 
En data 6 de juliol de 2018, mitjançant Decret de l’Alcaldia, es requereix a la 
senyora Immaculada Congost i Dalmau, perquè presenti documentació en 
relació a la llicència sol·licitada. Aquest requeriment ha estat notificat a la 
interessada en data 10 de juliol de 2018. 
En data 12 i 31 de juliol de 2018, amb Registre d’Entrada números 
E2018017295 i E2018018560, respectivament, la senyora Immaculada 
Congost i Dalmau, presenta documentació complementària en relació a la 
sol·licitud de llicència d'obra major per construcció d’un habitatge unifamiliar 
aparellat al carrer Via Emporitana, número 75 de Figueres.  
 
Consta a l’expedient administratiu informe favorable de la Cap dels Serveis 
jurídics i administratius de l’àrea de llicències urbanístiques i mediambientals, 
en relació a la llicència sol·licitada. 
 
Atès l’anterior exposat i 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, 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 d’obra major sol·licitada per la senyora 
Immaculada Congost i Dalmau, representada pel senyor José Manuel Infiesta 
Monterde, per a la construcció d’un habitatge unifamiliar aparellat al carrer Via 
Emporitana, número 75 de Figueres, condicionant la seva eficàcia a l’anotació 
en el Registre de la Propietat de Figueres, mitjançant nota marginal, en les 
finques registrals números 23.236 i la 23.240 que corresponen a les parcel·les 
4 i 5 del Pla Parcial Sant Isidre la condició següent: "Els projectes d'obres a 
realitzar en les parcel·les 4 i 5 del Pla Parcial Sant Isidre tindrà, en relació a les 
façanes, el tractament unitari que consta en el plànol número 8 del projecte 
visat amb el número 2018400711 de data 24 d’abril de 2018 i que consta 
dipositat a l'Ajuntament de Figueres OBMA2018000024)", i d'acord amb les 
condicions generals que s'adjunten en el full annex i amb les particulars 
següents: 

a) S’haurà d’utilitzar la teula àrab de ceràmica de color vermell o ocre tal 
com determina el Pla Parcial Sant Isidre.  
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b) S’haurà de presentar a l’Ajuntament de Figueres, el certificat acreditatiu 
de la gestió dels residus referents a la quantitat i tipus de residus lliurats, 
en el termini d’un mes a comptar des de la finalització de les obres.  

c) 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. 

d) 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. 

e) Quan als serveis municipals, s'hauran de complir el condicionants que 
estableix Figueres de Serveis SA: 
Aigua i clavegueram: 
1. Cal fer escomesa nova d’aigua. Aquesta s’ha de sol·licitar a Figueres 

de Serveis, SA que definirà el punt de connexió. 
2. Cal recollir les aigües residuals de forma separada respecte les 

pluvials, realitzant dues escomeses noves una per les aigües pluvials 
i l’altra per les residuals. Aquestes es connectaran als col·lectors 
corresponents mitjançant un pou de registre. 

3. Cal sol·licitar l’escomesa de residuals i pluvials a Figueres de 
Serveis, SA que definirà el punt de connexió. 

4. 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. 

5. Cal que les arquetes sifòniques estiguin dins la propietat (Annex V 
punt 1.1, 3er. paràgraf del Reglament dels serveis públics de 
sanejament de l'Ajuntament de Figueres). 

6. No es permet desguassar directament i sense instal·lacions 
específiques, espais que estiguin per sota del nivell de la calçada en 
el punt de connexió. L’objecte d’aquesta condició es per evitar les 
sortides d’aigua de la claveguera cap a l'interior. 

Enllumenat: 
1. Caldria que en el replanteig de l’obra es determini s’hi ha algun punt 

de llum que pugui afectar l’accés de vehicles a la finca, i en cas que 
sigui així serà necessari contactar amb els Serveis Tècnics 
municipals per determinar la solució concreta a adoptar i establir qui 
es fa càrrec dels costos. 

 
Segon.- Comunicar a la senyora Immaculada Congost i Dalmau, representada 
pel senyor José Manuel Infiesta Monterde, 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 
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base imposable d’aquest impost, que està constituïda pel cost real i efectiu de 
la construcció, instal·lació i/o obra per import 150.970,96 euros. 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." 
 
----3. Obres-llicències. Es concedeix al senyor Jordi Rodà Planas una llicència 
d’obra major per a la instal·lació d’una plataforma elevadora d’ús privat al carrer 
Sant Pau, número 100. 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 19 de juny de 2018 i registre d’entrada número E2018015250, el 
senyor Jordi Rodà Planas, sol·licita llicència municipal d'obra major per 
instal·lació d’una plataforma elevadora d’ús privat al carrer Sant Pau, número 
100 de Figueres.  
 
En data 6 de juliol 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.  
Tipus de Sòl: Urbà.  
Zonificació: Zones a.14/ a.05. Edificació per definició volumètrica i per alineació 
de vial. Espai lliure privat edificable en planta baixa al 50%  
Tipologia estadística: D.7  
Sup reformada: 3,30 m2  
Antecedents  
1. El projecte d’instal·lació de la plataforma elevadora d’ús privat s’ubica en el 
porxo posterior de l’edificació amb accés des de l’aparcament privat de la 
planta baixa i desembarcament en la terrassa superior existent que serveix 
d’eixida a l’habitatge. La intervenció parcial, puntual, i senzilla constructivament 
no afecta al conjunt de l’estructura de l’immoble que no s’altera, no genera cap 
volum excepció feta del virtual de la pròpia instal·lació mòbil, i no modifica les 
condicions d’habitabilitat de l’habitatge al que serveix des de l’exterior.  
Característiques del projecte.  
1. La finca té la consideració de solar i no està inclosa en cap unitat d'actuació 
urbanística.  
2. El projecte s'ajusta al que disposa la normativa urbanística vigent.  
3. El cost real i efectiu de les obres, s’estima en el projecte amb aplicació de 
preus sobre estat d’amidaments en 10.231,80 euros  



 6

4. La fiança a dipositar per garantir la reposició de l’espai públic que pugui 
resultar afectat es calcula en el mínim de 500 euros d’acord amb l’ordenança (> 
5 x 2 x 30 euros/m2)  
Condicions.  
1. Abans de l’inici de les obres, a càrrec del promotor, i mitjançant les mesures 
detallades que indiqui la Guàrdia Urbana es senyalitzaran i protegiran 
adequadament els recorreguts alternatius dels vianants interceptats per la 
tanca d’obra. En el cas que s'hagi d'instal·lar al carrer 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 mateixa Guàrdia Urbana.  
2. Amb els treballs de construcció de la plataforma elevadora d’ús privat no es 
podran afectar altres elements de manera que alterin el conjunt de l’estructura 
de l’immoble, o en modifiquin la volumetria o l’habitabilitat.  
Conclusions.  
Es proposa concedir la llicència d'obra sol·licitada, en els termes en que se 
sol·licita, i amb les condicions particulars exposades i les generals annexes.” 
 
En data 13 de juliol de 2018, mitjançant Decret de l’Alcaldia, es requereix al 
senyor Jordi Rodà Planas, perquè presenti documentació en relació a la 
llicència sol·licitada. Aquest requeriment ha estat notificat a l’interessat en data 
23 de juliol de 2018. 
 
En data 24 d’agost de 2018 amb Registre d’Entrada número E2018019878 i el 
6 de setembre de 2018 amb Registre d’Entrada número E2018020590, el 
senyor Jordi Rodà Planas, presenta documentació complementària en relació a 
la sol·licitud de llicència d'obra major per instal·lació d’una plataforma elevadora 
d’ús privat al carrer Sant Pau, número 100 de Figueres.  
 
Consta a l’expedient administratiu informe favorable de la Cap dels Serveis 
jurídics i administratius de l’àrea de llicències urbanístiques i mediambientals, 
en relació a la llicència sol·licitada. 
 
Atès l’anterior exposat i 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, 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 d’obra major sol·licitada pel senyor Jordi Rodà 
Planas, per instal·lació d’una plataforma elevadora d’ús privat al carrer Sant 
Pau, número 100 de Figueres, d'acord amb les condicions generals que 
s'adjunten en el full annex i amb les particulars següents: 
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a) Abans de l’inici de les obres, a càrrec del promotor, i mitjançant les mesures 
detallades que indiqui la Guàrdia Urbana es senyalitzaran i protegiran 
adequadament els recorreguts alternatius dels vianants interceptats per la 
tanca d’obra. En el cas que s'hagi d'instal·lar al carrer 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 mateixa Guàrdia Urbana.  

b) Amb els treballs de construcció de la plataforma elevadora d’ús privat no es 
podran afectar altres elements de manera que alterin el conjunt de 
l’estructura de l’immoble, o en modifiquin la volumetria o l’habitabilitat. 

c) S’haurà de presentar a l’Ajuntament de Figueres, el certificat acreditatiu de 
la gestió dels residus referents a la quantitat i tipus de residus lliurats, en el 
termini d’un mes a comptar des de la finalització de les obres. 

d) 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. 

e) 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. 

 
Segon.- Comunicar al senyor Jordi Rodà Planas, 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 10.231,80 euros. 
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." 
 
----4. Obres-llicències. Es concedeix a la Comunitat de Propietaris Can Dalfó 
una llicència d’obra major per a reforç estructural del sostre de planta baixa del 
local C a l’immoble situat a l’avinguda Vilallonga, número 5. 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 25 de juny de 2018 i registre d’entrada número E2018015784, la 
Comunitat de Propietaris Can Dalfó, representada per la senyora Bàrbara 
Garcia Belmonte, sol·licita llicència municipal d'obra major per reforç estructural 
del sostre de planta baixa del local C a l’immoble situat a l’avinguda Vilallonga, 
número 5 de Figueres. 
 
En data 6 de juliol de 2018, l’arquitecte municipal emet l’informe següent:  



 8

“Característiques urbanístiques.  
Planejament vigent: Text refós de les Normes urbanístiques del Pla general al 
terme municipal de Figueres. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 17 de 
Juny de 2005. Modificació de la normativa del Pla general referent als 
paràmetres de densitat, nombre de places d'aparcament, alçada reguladora 
màxima i cossos sortints. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 9 de Març 
de 2007. Pla Especial de Protecció del Catàleg. Publicat al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, de 29 de maig de 2007  
Tipus de sòl: Urbà. Zona d’ordenació de l’edificació per alineació de vial  
Us del sòl Preferent: Habitatge Plurifamiliar.  
Nivell de Protecció 2 estructural  
Categoria d’intervenció Rehabilitació, model propi (RH/P)  
Superfície reforçada: 105,63 m2  
Antecedents  
1. L’edifici denominat Casa Dalfó en la seva configuració actual és el resultat 
substancialment d’una rehabilitació de l’any 1986 amb l’adequació de diverses 
oficines i habitatges distribuïdes per una escala i ascensor comunitaris. 
Aquesta intervenció global es feu sobre el que havia estat la seu de la 
Companyia “Dalfó, Pagès & Co” dedicada al comerç internacional de safrà. 
Aquest seu tenia una configuració unitària resultant dels projectes dels anys 
1923 a 1929 de Pelayo Martínez i Manuel Maria Mayol que tractaren 
globalment la suma de diversos edificis independents que s’havien anat 
agrupant com a crugies adossades des dels primers projectes de mestre 
d’obres de 1904.  
2. El projecte descriu amb molt de rigor tot el procés històric de construcció de 
l’immoble, identifica les patologies provocades pel mal estat del sostre en les 
dues crugies més a llevant, i proposa les actuacions de reforç proporcionades.  
3. Segons l’article 23.3 del Pla Especial de Protecció, la intervenció edificatòria 
sobre aquests edificis podrà consistir en: a) Consolidació de l'estructura de 
l'edifici, amb possibilitat de reformes de la mateixa. b) Restitució i establiment 
dels valors arquitectònics de l'edifici, en especial de la façana, reparant o 
reconstruint els elements originals, eliminant les parts i els elements impropis. 
c) Renovació de les parts irrecuperables i de les que es demostri que no tenen 
cap interès ni valor arquitectònic. d) Ampliació de volum, si així s'estableix en 
els Plànols Normatius, seguint les determinacions fixades normativament. 23.4. 
Els restabliments tipològics, i/o la renovació de parts de l'edifici, o la seva 
ampliació, ha de fer-se de manera coherent amb l'estructura originària de 
l'edifici, i/o amb la correcta interpretació i aplicació del model de referència que 
els corresponen; de tal manera que l'actuació reforci les característiques 
tipològiques estructurals (sistema portant), funcionals (qualificació de 
recorreguts i comunicacions), i/o formals (façanes exteriors i interiors, ambients 
dels espais interiors i anàlogues).23.5. Pels edificis amb model de referència 
propi (P), el Nivell 2: Protecció Estructural, comporta que la Categoria de 
Rehabilitació (RH) ha de garantir el respecte i la millora, no sols de les façanes, 
sinó també dels espais i elements interior que, pels seus valors arquitectònics i 
ambientals, així ho mereixin.  
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4. El Pla Especial de Protecció del Catàleg en l’Article 18. Informacions 
públiques. Preveu que: 18.1.Totes les actuacions públiques o privades que 
s'hagin de realitzar en l'àmbit d'aquest Pla Especial, en els Espais Lliures (E.Ll), 
en els equipaments (1h3), i/o en els edificis amb Categoria d'Intervenció 
Edificatòria de Restauració (R) i rehabilitació amb Model Propi (RH/P), 
s'exposaran, prèvia la seva aprovació, concessió o execució, en el tauler 
d'anuncis de la Corporació, s'anunciaran en un Diari Local, i s'advertirà de la 
seva exposició a aquelles entitats ciutadanes i persones interessades, que el 
Ple de l'Ajuntament acordi prèviament, a fi de que durant el termini de deu dies, 
els ciutadans i entitats puguin opinar sobre elles.  
Característiques del projecte.  
1. La finca té la consideració de solar i no està inclosa en cap unitat d'actuació 
urbanística.  
2. El projecte de reforç estructural s'ajusta al que disposa la normativa 
urbanística vigent.  
3. El cost real i efectiu de les obres de reforç estructural d’una part del sostre de 
la planta baixa és estimat inicialment en el projecte en la quantitat de 23.550 
euros.  
4. La fiança a dipositar per garantir la reposició de l’espai públic que pugui 
resultar afectat es calcula en 810 euros d’acord amb l’ordenança.( 9 x 1 x 30 + 
9 x 2 x 30)  
Condicions.  
1. Abans de l’inici de les obres, a càrrec del promotor, i mitjançant les mesures 
detallades que indiqui la Guàrdia Urbana es senyalitzaran i protegiran 
adequadament els recorreguts alternatius dels vianants interceptats per 
bastides, tanca d’obra o contenidors per a la recollida de les runes, per als 
quals en qualsevol cas s'haurà de demanar el puntual permís d'ocupació de la 
via pública.  
2. La promotora, 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 
continuïn utilitzant els nivells superiors de l’immoble.  
3. La futura utilització del local comportarà necessàriament la tramitació prèvia 
de l’expedient d’obres d’adequació de revestiments, paviments, fusteries i 
instal·lacions, on s’acreditarà el compliment de la normativa de l’edificació i 
altres sectorials pertinents especialment les relatives a la resistència al foc, 
seguretat d’utilització i accessibilitat, connexió fins a coberta de ventilacions, 
extraccions, i unitats exteriors de les màquines de clima sense que en cap cas 
es puguin afectar negativament les façanes de l’immoble catalogat.  
Conclusions.  
Es proposa d’acord amb l’article 18 del Pla Especial l’exposició durant el termini 
de 10 dies, i en el benentès que no es produeixin novetats que puguin afectar 
es proposa concedir la llicència d'obra sol·licitada, en els termes en que se 
sol·licita i amb les condicions particulars exposades i les generals annexes.” 
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En data 13 de juliol de 2018, mitjançant Decret de l’Alcaldia, es requereix a la 
Comunitat de Propietaris Can Dalfó, representada per la senyora Bàrbara 
Garcia Belmonte, perquè presenti documentació en relació a la llicència 
sol·licitada. Aquest requeriment ha estat notificat a l’interessat en data 17 de 
juliol de 2018. 
 
Consultat l’expedient de referència, consta que en data 17 de juliol de 2018, es 
va publicar, als diaris locals L’Empordà i Hora Nova i al taulell d’anuncis de 
l’Ajuntament de Figueres, l’anunci d’informació pública per aquesta obra major 
pel termini de deu dies hàbils. No havent-se presentat al·legacions al respecte.  
 
En data 23 de juliol de 2018, amb Registre d’Entrada número E2018018048, la 
Comunitat de Propietaris Can Dalfó, representada pel senyor Ismael Cabrera 
Raset, presenta documentació complementària en relació a la sol·licitud de 
llicència d'obra major per reforç estructural del sostre de planta baixa del local 
C a l’immoble situat a l’avinguda Vilallonga, número 5 de Figueres.  
 
Consta a l’expedient administratiu informe favorable de la Cap dels Serveis 
jurídics i administratius de l’àrea de llicències urbanístiques i mediambientals. 
 
Atès l’anterior exposat i 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, 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 d’obra major sol·licitada per la Comunitat de 
Propietaris Can Dalfó, representada per la senyora Bàrbara Garcia Belmonte, 
per reforç estructural del sostre de planta baixa del local C a l’immoble situat a 
l’avinguda Vilallonga, número 5 de Figueres, d'acord amb les condicions 
generals que s'adjunten en el full annex i amb les particulars següents: 

a) Abans de l’inici de les obres, a càrrec del promotor, i mitjançant les 
mesures detallades que indiqui la Guàrdia Urbana es senyalitzaran i 
protegiran adequadament els recorreguts alternatius dels vianants 
interceptats per bastides, tanca d’obra o contenidors per a la recollida de 
les runes, per als quals en qualsevol cas s'haurà de demanar el puntual 
permís d'ocupació de la via pública.  

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 continuïn utilitzant els nivells superiors de l’immoble.  
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c) La futura utilització del local comportarà necessàriament la tramitació 
prèvia de l’expedient d’obres d’adequació de revestiments, paviments, 
fusteries i instal·lacions, on s’acreditarà el compliment de la normativa de 
l’edificació i altres sectorials pertinents especialment les relatives a la 
resistència al foc, seguretat d’utilització i accessibilitat, connexió fins a 
coberta de ventilacions, extraccions, i unitats exteriors de les màquines 
de clima sense que en cap cas es puguin afectar negativament les 
façanes de l’immoble catalogat.  

d) S’haurà de presentar a l’Ajuntament de Figueres, el certificat acreditatiu 
de la gestió dels residus referents a la quantitat i tipus de residus lliurats, 
en el termini d’un mes a comptar des de la finalització de les obres.  

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. 

 
Segon.- Comunicar a la Comunitat de Propietaris Can Dalfó, representada per 
la senyora Bàrbara Garcia Belmonte, 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 23.550,00 euros. 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 denega al senyor Ramon Parra Franco i a la senyora 
Valentina Hernández González una llicència de segregació de la parcel·la 61 
del polígon 11.  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 8 de gener de 2018 i número de registre d'entrada E2018000479, el 
senyor Ramon Parra Franco i la senyora Valentina Hernández González, 
representada pel senyor David Garcia Pajuelo, sol·licita llicència de segregació 
de la parcel·la 61 del polígon 11 de Figueres. 
 
En data 1 d’agost de 2018 l’arquitecte municipal, emet l’informe que diu el 
següent:  
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“Fets.  
En data 8 de gener de 2018 (registre d'entrada E2018000479) el senyor David 
García Pajuelo, en representació dels senyors Ramon Parra Franco i Valentina 
Hernández González, sol·licita llicència de segregació de la parcel·la 61 del 
polígon 11 de la finca de la qual en forma part.  
Informe.  
La parcel·la 61 del polígon 11 que es pretén segregar, amb referència cadastral 
17072A011000610000JQ, forma part, segons la documentació aportada pels 
interessats, de la finca número 4817 de Figueres, inscrita al full 56 del llibre 734 
del tom 3756 del Registre de la Propietat. Està emplaçada 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. Té 
una superfície total, segons la documentació tècnica aportada pels interessats, 
de 784,00 m².  
L’article primer del Decret 169/1983, de 12 d'abril, sobre Unitats Mínimes de 
Conreu, disposa:  
“S'estableixen per a tot Catalunya les Unitats Mínimes de Conreu de secà i de 
regadiu d'acord amb el que assenyala l'Annex 1. Aquesta normativa serà 
només aplicable al sòl urbanitzable no programat i al sòl no urbanitzable.”  
Segons consta a l’esmentat annex 1, el municipi de Figueres forma part del 
grup 2.g. Per als municipis del grup segon, la Unitat mínima de conreu que es 
fixa és:  
Secà: 4,5 ha (45.000 m²)  
Regadiu: 1 ha (10.000 m²)  
Per altra banda, l’article 18. Divisió de terrenys en sòl no urbanitzable i en sòl 
urbanitzable del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament 
sobre protecció de la legalitat urbanística, estableix:  
“18.1 Els terrenys compresos en una finca classificats com a sòl no 
urbanitzable o com a sòl urbanitzable, mentre no s’aprovi inicialment 
l’instrument de gestió corresponent, es poden dividir sempre que la superfície 
dels lots resultants sigui igual o superior a la unitat mínima de conreu o forestal, 
segons correspongui, o que, 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.” 
Per tant, atès que el lot que es vol obtenir és inferior a la unitat mínima de 
conreu per regadiu i que no es pretén agrupar-lo a un altre terreny contigu, no 
és possible informar favorablement la segregació sol·licitada.  
Conclusió.  
Procedeix denegar la llicència de segregació de la parcel·la 61 del polígon 11 
de la finca de la qual en forma part, en tant que aquesta parcel·la és inferior a 
la Unitat mínima de conreu establerta pel Decret 169/1983, de 12 d'abril, sobre 
Unitats Mínimes de Conreu.” 
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Consta a l’expedient administratiu informe desfavorable de la Cap dels Serveis 
jurídics i administratius de l’àrea de llicències urbanístiques i mediambientals, 
en relació a la llicència sol·licitada. 
 
Atès l’anterior exposat i el que disposa l'article 187.1.r) i 191 següents i 
concordants del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, modificat per la Llei 
3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'Urbanisme, 
l’article 17 següents i concordants del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual 
s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística i la Llei 
39/2015, de l'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, l'alcaldessa presidenta proposa a la Junta de 
Govern Local que, per delegació de l'Alcaldia-Presidència, adopti els acords 
següents: 
 
Primer.- Denegar la llicència de segregació de la parcel·la 61 del polígon 11 de 
la finca de la qual en forma part, en tant que aquesta parcel·la és inferior a la 
Unitat mínima de conreu establerta pel Decret 169/1983, de 12 d'abril, sobre 
Unitats Mínimes de Conreu, sol·licitada pels senyors Ramon Parra Franco i la 
senyora Valentina Hernández González, representats pel senyor David Garcia 
Pajuelo, d’acord amb l’informe tècnic amunt transcrit i la documentaxió annexa.  
 
Segon.- Notificar la present resolució als interessats." 
 
----6. Obres-llicències. Es concedeix al senyor David Crespo Jubiñà una 
llicència d’obra major per a la rehabilitació parcial d’un forjat d’un local al carrer 
Anicet de Pagès, número 7. 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 5 de juny de 2018 i registre d’entrada número E2018013990, el senyor 
David Crespo Jubiñà, representat pel senyor Xavier Puente Vilardell, sol·licita 
llicència municipal d'obres per rehabilitació parcial d’un forjat d’un local al carrer 
Anicet de Pagès, número 7 de Figueres. 
 
En data 12 de juny de 2018, l’arquitecte municipal emet l’informe següent:  
“Planejament vigent.  
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, 
número 4408, del dia 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. Aprovada definitivament per la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona el dia 21 de desembre de 2006, 
publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 4813, de 2 de 
febrer de 2007 i la correcció d’errades al número 4838, de 9 de març de 2007.  
Tipus de Sòl: Urbà  
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Característiques de solar: Sí  
Qualificacions del Sòl: a.14 Zona d'ordenació de l'edificació per definició 
volumètrica i per alineació de vial.  
Antecedents.  
La tipologia estadística de l’obra és B.7. Reforma de locals en zona residencial  
Edificació existent anterior al Pla general.  
El local ha cessat recentment en la seva activitat. Ara està sense ús.  
Superfície construïda total: 770,12 m2 (305,64 soterrani, 353,18 baixa, 111,30 
altell)  
Superfície de forjats que es desmunta: 133,74 m2  
Superfície de forjats que es reconstrueix: 104,21 m2  
El projecte de rehabilitació estructural, segons la memòria del projecte, no 
modifica cap dels paràmetres urbanístics de l’edifici existent, ni afecta a les 
plantes superiors destinades a habitatge.  
El Pla General regula en l’article 4 de l’Annex 2 la geometria de les plantes 
baixes i altells:  
En els casos de parcel·les amb front a dos vials oposats, es refereix la cota 
planta baixa a cada front, com si es tractés de diferents parcel·les, la 
profunditat de les quals arribi al punt mig de l'illa.  
L'alçada lliure mínima de la planta baixa és: 3,30  
No es permet el desdoblament de la planta baixa en dues plantes, segons la 
modalitat de semisoterrani i entresol.  
Els altells es permeten en planta baixa, sense accés independent des de 
l’exterior, quan formen part del local ubicat en la planta esmentada, i els que es 
destinen a dependències de la porteria quan no són utilitzables com a 
habitatge. 
La seva alçada lliure mínima, a sota i a sobre serà de 2,50 m, si la part superior 
es destina a dipòsit de materials no serà precís que es compleixi aquesta 
condició.  
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 rehabilitació parcial d’un forjat d’un local 
sense ús no contradiuen la normativa urbanística vigent.  
3. El valor real i efectiu de les obres, vist que no s’acredita amb preus unitaris 
justificats aplicats sobre estat d'amidaments, s'estima inicialment en 33.956,83 
euros d’acord amb una repercussió proporcionada (104,21 m2 x 325,85 euros / 
m2)  
4. La fiança a dipositar per a garantir la reposició de l’espai públic perimetral 
que pugui resultar afectat per l’execució de les obres es calcula en el mínim de 
500 euros segons les ordenances (> 10,50 x 1,50 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 
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quals en qualsevol cas s'haurà de demanar el puntual permís d'ocupació de la 
via pública.  
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 
continuïn utilitzant els nivells superiors de l’immoble.  
3. La futura utilització del local comportarà necessàriament la tramitació prèvia 
de l’expedient d’obres d’adequació de revestiments, paviments i instal·lacions, 
on s’acreditarà el compliment de la normativa de l’edificació en relació a l’ús 
(Els altells es permeten en planta baixa, sense accés independent des de 
l’exterior, quan formen part del local ubicat en la planta esmentada. La seva 
alçada lliure mínima, a sota i a sobre serà de 2,50 m, si la part superior es 
destina a dipòsit de materials no serà precís que es compleixi aquesta 
condició.) i altres sectorials pertinents especialment les relatives a la 
sectorització i resistència al foc, seguretat d’utilització i accessibilitat, i protecció 
de sorolls i vibracions.  
Conclusions.  
Es proposa concedir la llicència d'obra de rehabilitació parcial d’un forjat d’un 
local en els termes en que es sol·licita, amb les condicions particulars 
exposades i les generals annexes.” 
En data 18 de juny de 2018, mitjançant Decret de l’Alcaldia, es requereix al 
senyor David Crespo Jubiñà, representat pel senyor Xavier Puente Vilardell, 
perquè presenti documentació en relació a la llicència sol·licitada. Aquest 
requeriment ha estat notificat a l’interessat en data 21 de juny de 2018. 
En data 13 d’agost de 2018, amb Registre d’Entrada número E2018019367, el 
senyor David Crespo Jubiñà, representat per Aluminis del Nord, SCP, presenta 
documentació complementària en relació a la sol·licitud de llicència d'obra 
major per rehabilitació parcial d’un forjat d’un local al carrer Anicet de Pagès, 
número 7 de Figueres.  
Consta a l’expedient administratiu informe favorable de la Cap dels Serveis 
jurídics i administratius de l’àrea de llicències urbanístiques i mediambientals, 
en relació a la llicència sol·licitada. 
 
Atès l’anterior exposat i 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, 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 d’obra major sol·licitada pel senyor David Crespo 
Jubiñà, per rehabilitació parcial d’un forjat d’un local al carrer Anicet de Pagès, 
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número 7 de Figueres, d'acord amb les condicions generals que s'adjunten en 
el full annex i amb les particulars següents: 

a. Abans de l’inici de les obres, a càrrec del promotor, i mitjançant les 
mesures detallades que indiqui la Guàrdia Urbana es senyalitzaran i 
protegiran adequadament els recorreguts alternatius dels vianants 
interceptats per bastides, tanca d’obra o contenidors per a la recollida de 
les runes, per als quals en qualsevol cas s'haurà de demanar el puntual 
permís d'ocupació de la via pública.  

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 continuïn utilitzant els nivells superiors de l’immoble.  

c. La futura utilització del local comportarà necessàriament la tramitació 
prèvia de l’expedient d’obres d’adequació de revestiments, paviments i 
instal·lacions, on s’acreditarà el compliment de la normativa de 
l’edificació en relació a l’ús (Els altells es permeten en planta baixa, 
sense accés independent des de l’exterior, quan formen part del local 
ubicat en la planta esmentada. La seva alçada lliure mínima, a sota i a 
sobre serà de 2,50 m, si la part superior es destina a dipòsit de materials 
no serà precís que es compleixi aquesta condició.) i altres sectorials 
pertinents especialment les relatives a la sectorització i resistència al foc, 
seguretat d’utilització i accessibilitat, i protecció de sorolls i vibracions.  

d. S’haurà de presentar a l’Ajuntament de Figueres, el certificat acreditatiu 
de la gestió dels residus referents a la quantitat i tipus de residus lliurats, 
en el termini d’un mes a comptar des de la finalització de les obres. 

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 el condicionants que 
estableixi Figueres de Serveis SA. 

 
Segon.- Comunicar al senyor David Crespo Jubiñà, 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 33.956,83 euros. 
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 
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els llocs indicats i dins dels terminis assenyalats a la notificació de la 
corresponent liquidació." 
 
----7. Obres-llicències. Es concedeix a l'entitat Testigos Cristianos de Jehová 
una llicència d’obra major per a la construcció d’un local de centre de culte al 
carrer Muga, número 7-11. 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 21 de desembre de 2018 i registre d’entrada número E2017028847, 
l'entitat Testigos Cristianos de Jehová, representada pel senyor Daniel Silvosa 
Mosquera, sol·licita llicència municipal d'obres per a la construcció d’un local de 
centre de culte al carrer Muga, número 7 de Figueres. 
 
En data 22 de febrer de 2018, mitjançant Decret de l’Alcaldia, es requereix a 
l'entitat Testigos Cristianos de Jehová, representada pel senyor Daniel Silvosa 
Mosquera, perquè presenti documentació en relació a la llicència sol·licitada. 
Aquest requeriment ha estat notificat a l’interessat en data 1 de març de 2018. 
En data 8 de març de 2018, amb Registre d’Entrada número E2018005984, 
l'entitat Testigos Cristianos de Jehová, representada pel senyor Daniel Silvosa 
Mosquera, presenta documentació complementària en relació a la sol·licitud de 
llicència d'obra major per a construcció d’un local per a culte al carrer Muga, 
número 7 de Figueres.  
 
En data 17 d’abril de 2018, l’arquitecte municipal emet l’informe següent:  
“Planejament vigent.  
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, 
número 4408, del dia 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. Aprovada definitivament per la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona el dia 21 de desembre de 2006, 
publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 4813, de 2 de 
febrer de 2007 i la correcció d’errades al número 4838, de 9 de març de 2007.  
Tipus de Sòl: Urbà.  
Característiques de solar: Sí  
Qualificació del Sòl: a.13.Zona d'ordenació de l'edificació per definició 
volumètrica i per alineació de vial.  
Edificació en Planta baixa < Planta baixa més dues plantes pis (PB + 2) i altura 
reguladora màxima: deu metres amb seixanta centímetres (10,60 m).  
Edificació de 14 m de profunditat < 15 metres de fondària edificable  
Mitgeres: Caldrà donar-hi un tractament de façana, com la resta de l’edifici.  
Usos del Sòl: Preferent: Habitatge unifamiliar i plurifamiliar. Simplement admès: 
Residència col·lectiva i hostaleria, assistencial, educatiu, sanitari, religiós, 
cultural, comercial i oficines.  
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Places d'aparcament: 18 places, una d’elles accessible per a 239 persones 
d’ocupació màxima edifici > Una plaça d'aparcament per cada 15 localitats en 
Teatres, cinemes, circs, sales de festes, sales d'espectacles, palaus o sales de 
congressos i convencions, auditoris, gimnasos i anàlegs  
Finca adjacent a Sistemes de parcs, places i jardins (5). Segons l’article 33: 
“Les plantes baixes d’edificacions emplaçades en zones d’aprofitament privat i 
equipaments confrontants a espais lliures podran disposar d’obertures i 
accessos per a vianants des d’aquests espais lliures. En aquests casos, la 
urbanització de la zona verda o espai lliure haurà de preveure’n un tractament 
adequat. Aquest accés a l’espai lliure no podrà donar lloc a divisions o 
subdivisions dels locals existents amb accés públic exclusiu des de la zona 
verda, quan aquestes finques també donin a vial.  
Resten prohibits els accessos de vehicles motoritzats que no siguin 
d’emergència o de serveis de manteniment i o per a les activitats de càrrega o 
descàrrega de mercaderies.”  
Superfície de parcel·la: 750 m2  
Superfície construïda: 299,04 m2  
La tipologia estadística de l’obra és B.7. locals de nova planta en zona 
residencial. 
Antecedents i Activitat  
El 12 de febrer de 2018 l’enginyer tècnic municipal va emetre un primer informe 
previ d’esmenes.  
El 8 de març la promotora va entrar annex de projecte.  
L’11 d’abril l’enginyer tècnic municipal ha emès un segon informe previ, ara 
favorable.  
Característiques de la llicència.  

1. La finca té la consideració de solar i no està inclosa en cap unitat 
d'actuació urbanística pendent d’executar.  

2. Els paràmetres del projecte de local de centre de culte s'ajusten al que 
disposa la normativa urbanística vigent.  

3. El valor real i efectiu de les obres, vist que no s’acredita amb preus 
unitaris justificats aplicats sobre estat d'amidaments, s'estima inicialment 
en 278.406,24 euros d’acord amb una repercussió proporcionada 
(299,04 m2 x 931 euros / m2)  

4. La fiança a dipositar per a la gestió dels residus de construcció i runes es 
calcula en 2.947,78 euros segons la fitxa del projecte.  

5. La fiança a dipositar per a garantir la reposició de l’espai públic 
perimetral que pugui resultar afectat per l’execució de les obres es 
calcula en 3.375 euros segons les ordenances ((25+30) x 1,50 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 
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les runes, per als quals en qualsevol cas s'haurà de demanar el puntual 
permís d'ocupació de la via pública o dels espais lliures públics.  

2. D’acord amb l’informe previ de l’enginyer dels serveis tècnics municipals 
caldrà que abans de la primera utilització s’acrediti expressament per 
part de la direcció que s’han portat a terme les obres i instal·lacions de 
protecció d’incendis i d’accessibilitat.  

3. En tot moment la instal·lació complirà amb els nivell de fresses que 
consten en l’ordenança municipal de sorolls i vibracions, que es va 
publicar en el BOP el 2 de gener del 2018.  

4. La instal·lació de rètols requerirà tramitar la corresponent llicència d’obra 
menor.  

Conclusions.  
Es proposa concedir la llicència d'obra de local de centre de culte en els termes 
en que es sol·licita, amb les condicions particulars exposades i les generals 
annexes.” 
 
En data 24 d’abril de 2018, mitjançant Decret de l’Alcaldia, es requereix a 
l'entitat Testigos Cristianos de Jehová, representada pel senyor Daniel Silvosa 
Mosquera, perquè presenti documentació en relació a la llicència sol·licitada. 
Aquest requeriment ha estat notificat a l’interessat en data 27 d’abril de 2018. 
En data 10 de maig de 2018 i 22 de juny de 2018, amb Registre d’Entrada 
números E2018011538 i E2018015626, respectivament, l'entitat Testigos 
Cristianos de Jehová, representada pel senyor Daniel Silvosa Mosquera, 
sol·licita una pròrroga per presentar la documentació requerida.  
En data 26 de juny de 2018, mitjançant Decret de l’Alcaldia, es concedeix a 
l'entitat Testigos Cristianos de Jehová, representada pel senyor Daniel Silvosa 
Mosquera una pròrroga per presentar la documentació requerida per la 
tramitació de la llicència municipal d’obres per a la construcció d’edifici d’ús 
religiós al carrer Muga, número 7-11 de Figueres. Aquest requeriment ha estat 
notificat a l’interessat en data 2 de juliol de 2018. 
En data 9 de juliol de maig de 2018, amb Registre d’Entrada número 
E2018016939, l'entitat Testigos Cristianos de Jehová, representada pel senyor 
Daniel Silvosa Mosquera, sol·licita novament una pròrroga per presentar la 
documentació requerida. 
En data 3 d’agost de 2018, amb Registre d’Entrada número E2018018914, 
l'entitat Testigos Cristianos de Jehová, representada pel senyor Daniel Silvosa 
Mosquera, presenta documentació complementària en relació a la sol·licitud de 
llicència d'obra major per a la construcció d’edifici d’ús religiós al carrer Muga, 
número 7-11 de Figueres. 
 
Consta a l’expedient administratiu informe favorable de la Cap dels Serveis 
jurídics i administratius de l’àrea de llicències urbanístiques i mediambientals, 
en relació a la llicència sol·licitada. 
 
Atès l’anterior exposat i 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 
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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, 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 d’obra major sol·licitada per l'entitat Testigos 
Cristianos de Jehová, representada pel senyor Daniel Silvosa Mosquera, per a 
la construcció d’un local de centre de culte al carrer Muga, número 7-11 de 
Figueres, d'acord amb les condicions generals que s'adjunten en el full annex i 
amb les particulars següents: 
 

a. Abans de l’inici de les obres, a càrrec del promotor, i mitjançant les 
mesures detallades que indiqui la Guàrdia Urbana es senyalitzaran i 
protegiran adequadament els recorreguts alternatius dels vianants 
interceptats per bastides, tanca d’obra o contenidors per a la recollida de 
les runes, per als quals en qualsevol cas s'haurà de demanar el puntual 
permís d'ocupació de la via pública o dels espais lliures públics.  

b. D’acord amb l’informe de l’enginyer dels serveis tècnics municipals, de 
data 11 d’abril de 2018 caldrà que abans de la primera utilització 
s’acrediti expressament per part de la direcció que:  
- S’han portat a terme d’acord amb el projecte presentat i annexes, les 

obres i instal·lacions de protecció d’incendis. 
- S’han portat a terme d’acord amb el projecte presentat i annexes les 

obres i instal·lacions d’accessibilitat. La porta d’accés principal, ha de 
disposar d’un espai de maniobra a peu pla de 1,2 metres de 
distància, davant i darrera la porta d’entrada. 

c. En tot moment la instal·lació complirà amb els nivell de fresses que 
consten en l’ordenança municipal de sorolls i vibracions, que es va 
publicar en el Butlletí Oficial de la Província (BOP), el 2 de gener del 
2018.  

d. La instal·lació de rètols requerirà tramitar la corresponent llicència d’obra 
menor.  

e. S’haurà de presentar a l’Ajuntament de Figueres, el certificat acreditatiu 
de la gestió dels residus referents a la quantitat i tipus de residus lliurats, 
en el termini d’un mes a comptar des de la finalització de les obres. 

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 
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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 el condicionants que 
estableix Figueres de Serveis SA: 
- Cal ubicar l'equip de comptatge (comptador i les seves claus) a la 

façana exterior segons informes tècnics del servei. Cal preveure el 
lloc. 

- En el projecte no s'observa la ubicació de l'armari de comptadors. Cal 
realitzar una escomesa nova davant de la ubicació dels comptadors i 
anul·lar l'escomesa vella existent. 

- Cal recollir les aigües residuals de forma separada respecte les 
pluvials, realitzant dues escomeses noves fins al col·lector general 
(una per les aigües pluvials i l'altra per les residuals), on s'uniran amb 
un pou de registre. 

- Cal que les arquetes sifòniques estiguin dins la propietat (Annex V 
punt 1.1, 3er. 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 es per evitar les 
sortides d’aigua de la claveguera cap a l'interior. 

 
Segon.- Comunicar a l'entitat Testigos Cristianos de Jehová, representada pel 
senyor Daniel Silvosa Mosquera, 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 278.406,24 euros. 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." 
 
----8. Obres-llicències. Es concedeix a l'entitat Hotel Pirineus Pelegrí, SLU una 
llicència d’obra major per a la reforma interior d’un habitatge afegint un de nou 
al carrer González de Soto, número 32. 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 26 d’abril de 2018 i registre d’entrada número E2018010140, l'entitat 
Hotel Pirineus Pelegrí, SLU, representada pel senyor Josep Lluís Urbina 
Miguel, sol·licita llicència municipal d'obra major per reforma interior d’un 
habitatge afegint un de nou al carrer González de Soto, número 32 de 
Figueres.  
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En data 25 de juny 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. 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. Modificació 
de la normativa del Pla general referent als paràmetres de densitat, nombre de 
places d’aparcament, alçada reguladora màxima i cossos sortints. Aprovada 
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona el dia 21 de 
desembre de 2006, publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
número 4813, de 2 de febrer de 2007 i la correcció d’errades al número 4838, 
de 9 de març de 2007.  
Tipus de Sòl: Urbà. a.14  
Us preferent del sòl: Habitatge plurifamiliar  
Superfície construïda reformada: 143,85 m2  
Antecedents  
Edifici existent segons una llicència atorgada l’any 1962 per a la construcció 
d’un habitatge de renda limitada i un local de planta baixa amb ús de garatge 
que es vol reformar ara segons el Decret d’habitabilitat amb les condicions del 
grup E: Divisió d’habitatges existents (amb els nous resultants ≤ 50% de la 
totalitat).  
Amb una redistribució general de l’interior i unes puntuals reformes en 
l’estructura de paret de càrrega s’obtenen dos habitatges de superfícies útils 
52,70 m² i 43,55 m² sobre el local garatge de la planta baixa.  
Característiques del projecte.  
1. El projecte s'ajusta al que disposa la normativa urbanística vigent.  
2. L’immoble té la consideració efectiva de solar i no està inclòs en cap unitat 
d'actuació.  
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 inicialment 
en 50.757,47 euros d’acord amb unes repercussions proporcionades segons la 
tipologia dels treballs (352,85 euros / m2 x 143,85 m2 en reforma interior)  
4. La fiança a dipositar per garantir la reposició de l’espai públic que pugui 
resultar afectat s’estima en 1.062,45 euros d’acord amb l’ordenança (23,61 x 
1,5 x30)  
Condicions  
1. Abans de l’inici de les obres, a càrrec del promotor, i mitjançant les mesures 
detallades que indiqui la Guàrdia Urbana es senyalitzaran i protegiran 
adequadament els recorreguts alternatius dels vianants interceptats per tanca 
d’obra. En el cas que s'hagi d'instal·lar al carrer 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 mateixa Guàrdia Urbana.  
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 
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desenvolupament dels treballs no suposi cap risc per les persones que 
continuïn utilitzant l’immoble.  
Conclusions.  
Es pot concedir 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.” 
En data 6 de juliol de 2018, mitjançant Decret de l’Alcaldia, es requereix a 
l'entitat Hotel Pirineus Pelegrí, SLU, representada pel senyor Josep Lluís 
Urbina Miguel, perquè presenti documentació en relació a la llicència 
sol·licitada. Aquest requeriment ha estat notificat a la interessada en data 10 de 
juliol de 2018. 
En data 21 d’agost de 2018, amb Registre d’Entrada número E2018019703, 
l'entitat Hotel Pirineus Pelegrí, SLU, representada pel senyor Josep Lluís 
Urbina Miguel, presenta documentació complementària en relació a la 
sol·licitud de llicència d'obra major per reforma interior d’un habitatge afegint un 
de nou al carrer González de Soto, número 32 de Figueres.  
Consta a l’expedient administratiu favorable de la Cap dels Serveis jurídics i 
administratius de l’àrea de llicències urbanístiques i mediambientals, en relació 
a la llicència sol·licitada. 
 
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, 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 d’obra major sol·licitada per l'entitat Hotel Pirineus 
Pelegrí, SLU, representada pel senyor Josep Lluís Urbina Miguel, per reforma 
interior d’un habitatge afegint un de nou al carrer González de Soto, número 32 
de Figueres, d'acord amb les condicions generals que s'adjunten en el full 
annex i amb les particulars següents: 

a) Abans de l’inici de les obres, a càrrec del promotor, i mitjançant les 
mesures detallades que indiqui la Guàrdia Urbana es senyalitzaran i 
protegiran adequadament els recorreguts alternatius dels vianants 
interceptats per tanca d’obra. En el cas que s'hagi d'instal·lar al carrer 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 mateixa Guàrdia 
Urbana.  

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 continuïn utilitzant l’immoble.  
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c) S’haurà de presentar a l’Ajuntament de Figueres, el certificat acreditatiu 
de la gestió dels residus referents a la quantitat i tipus de residus lliurats, 
en el termini d’un mes a comptar des de la finalització de les obres. 

d) 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. 

e) 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. 

f) Quan als serveis municipals, s'hauran de complir el condicionants que 
estableix Figueres de Serveis SA: 

Aigua i Clavegueram: 
1. Cal deixar previst lloc per la centralització dels comptadors segons 

informes tècnics del servei i preveure el pas de la canonada 
d'alimentació per llocs comuns. 

2. 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. 

3. No es permet desguassar directament i sense instal·lacions 
específiques, espais que estiguin per sota del nivell de la calçada 
en el punt de connexió. L’objecte d’aquesta condició es per evitar 
les sortides d’aigua de la claveguera cap a l'interior. 

 
Segon.- Comunicar a l'entitat Hotel Pirineus Pelegrí, SLU, representada pel 
senyor Josep Lluís Urbina Miguel, 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 50.757,47€. 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." 
 
----9. Obres-llicències. Es concedeix a l'entitat Palol Quer corredoria 
d’Assegurances, SL una modificació de la llicència d’obra major, expedient 
OBMA2017000035. 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 23 de març de 2018, la Junta de Govern Local acorda concedir a 
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l’entitat Palol Quer corredoria d’Assegurances, SL, representada pel senyor 
Enric Palol Quer, llicència d’obra major per a la reforma interior i estructural 
puntual en oficina al carrer Vilafant, número 42 de Figueres, expedient 
OBMA2017000055. 
 
En data 26 de juliol de 2018 i registre d’entrada número E2018018301, l'entitat 
Palol Quer corredoria d’Assegurances, SL, representada pel senyor Enric Palol 
Quer, sol·licita modificació de la llicència municipal d'obra major, expedient 
OBMA2017000055, per a la reforma interior i estructural puntual en oficina al 
carrer Vilafant, número 42 de Figueres per ampliació de l’obra concedida per 
acord de Junta de Govern Local en data 23 de març de 2018. 
 
En data 7 de setembre de 2018, 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 col·lectiva i hostaleria, Assistencial, 
Educatiu, Sanitari, Religiós, Cultural, Comercial i Oficines.  
Conjunt Catalogat del Carrer Vilafant (H).  
Nivell de protecció: 3 Ambiental  
Categoria d'intervenció de l’edificació: Rehabilitació més ampliació amb model 
de referència IIa.  
Segons l’article 23 del Pla Especial de protecció, la intervenció sobre aquests 
edificis podrà consistir en: - Consolidació de l'estructura de l'edifici, amb 
possibilitat de reformes de la mateixa. - Restitució i establiment dels valors 
arquitectònics de l'edifici, en especial de la façana, reparant o reconstruint els 
elements originals, eliminant les parts i els elements impropis.- Renovació de 
les parts irrecuperables i de les que es demostri que no tenen cap interès ni 
valor arquitectònic. - Ampliació de volum, si així s'estableix en els Plànols 
Normatius, seguint les determinacions fixades normativament.  
Antecedents i Activitat  
L’actuació pretén adequar un local de planta baixa per a ús d’oficina.  
La tipologia estadística de l’obra és D.7. Reforma locals en zona residencial.  
El 15 de febrer de 2018 l’enginyer tècnic municipal va emetre informe previ 
referent a condicionants d’activitats i coincidència d’instal·lacions en la 
tramitació de permisos d’obres on va concloure que calia presentar al final 
d’obra: Els certificats d’estabilització al foc de totes les estructures portants 
d’acer amb les mesures de seguretat que consten en el projecte presentat. 
El 23 l’arquitecte municipal sotasignat va emetre informe urbanístic favorable.  
La Junta de Govern Local de 19 de març va autoritzar les obres incloses en 
l’expedient OBMA2017000055  
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Segons la documentació presentada inicialment a finals de 2017 la remodelació 
afectava una superfície total de 68,73 m2 dels quals 12,97 de reforma interior 
en planta altell i 55,76 en planta baixa (dels quals 16,31 corresponien a reforma 
estructural i 39,45 a reforma interior).  
En l’actualitat, amb motiu d’haver trobat en mal estat el sostre de bigues de 
fusta de la planta baixa que es conservava, es sol·licita una ampliació de l’obra 
consistent substancialment en el canvi de la totalitat del sostre de planta baixa, 
i l’enderroc complet del petit altell existent que es reaprofitava, a la vegada que 
es canvia per formigó la tipologia constructiva de l’escala inicialment projectada 
en fusta.  
Cap d’aquests canvis no afecta ni a paràmetres urbanístics, ni a les condicions 
de l’activitat en el benentès que la planta primera continua resultant segons el 
projecte un espai sense ús i ara sense distribució ni altres acabats que el forjat 
del terra que s’executarà de nou.  
Cal actualitzar en canvi l’estimació del cost real i efectiu per atendre l’ampliació 
de la reconstrucció de l’estructura.( 39,45 m2 de la planta passen de tenir la 
consideració de reforma interior a reforma estructural. La reforma interior de 
l’altell es pot considerar equivalent al seu desmuntatge i reciclatge)  
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 d’oficina s’ajusten al que 
disposa la normativa urbanística vigent.  
3. El valor real i efectiu de les obres que cal actualitzar per escreix respecte de 
les compreses en l’expedient inicial OBMA2017000055 s'estima inicialment en 
7.345,59 euros d’acord amb unes repercussions proporcionades segons la 
tipologia dels treballs (39,45 m2 x 186,20 euros / m2)  
4. No procedeix nova fiança a més a més de la ja constituïda per a garantir la 
reposició de l’espai públic.  
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.  
3. D’acord amb l’informe de l’enginyer tècnic municipal abans de la primera 
utilització caldrà presentar els certificats d’estabilització al foc de totes les 
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estructures portants d’acer i de les altres mesures de seguretat que consten en 
el projecte.  
4. La instal·lació 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. Qualsevol altra actuació en la planta primera més enllà de l’execució de 
l’estructura del forjat que ara s’autoritza requerirà la llicència prèvia 
corresponent on es concretaran els usos i en conseqüència la justificació de les 
normatives sectorials aplicables.  
Conclusions.  
Es proposa concedir la llicència de modificació de l'obra de reforma interior 
d’oficina en els termes en que es sol·licita, amb les condicions particulars 
exposades i les generals annexes.” 
 
Consta a 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 modificació de la llicència d’obra major, expedient 
OBMA2017000035, concedida en acord de Junta de Govern Local de data 23 
de març de 2018, sol·licitada per l'entitat Palol Quer corredoria d’Assegurances, 
SL, representada pel senyor Enric Palol Quer, per a la reforma interior i 
estructural puntual en oficina al carrer Vilafant, número 42 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) Abans de l’inici de les obres, a càrrec del promotor, i mitjançant les 
mesures detallades que indiqui la Guàrdia Urbana es senyalitzaran i 
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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) D’acord amb l’informe de l’enginyer tècnic municipal abans de la primera 
utilització caldrà presentar els certificats d’estabilització al foc de totes 
les estructures portants d’acer i de les altres mesures de seguretat que 
consten en el projecte.  

d) La instal·lació 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) Qualsevol altra actuació en la planta primera més enllà de l’execució de 
l’estructura del forjat que ara s’autoritza requerirà la llicència prèvia 
corresponent on es concretaran els usos i en conseqüència la justificació 
de les normatives sectorials aplicables.  

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. 

 
Segon.- Comunicar a l'entitat Palol Quer corredoria d’Assegurances, SL, 
representada pel senyor Enric Palol Quer, 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 7.345,59€. 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." 
 
----10. Obres-llicències. Es concedeix a la Comunitat de Propietaris Casa Puig 
una llicència municipal d’obra major per a la reforma parcial de coberta i 
estructura a l’immoble situat al carrer Peralada, número 48. 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 1 d’agost de 2018 i registre d’entrada número E2018018719, la 
Comunitat de Propietaris Casa Puig, representada per l’entitat Immoserveis J. 
Company, SLU, sol·licita llicència municipal d'obra major per reforma parcial de 
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coberta i estructura a l’immoble situat al carrer Peralada, número 48 de 
Figueres.  
 
En data 7 d’agost de 2018, l’arquitecte municipal emet l’informe següent:  
“Característiques urbanístiques.  
Planejament: Text refós de les Normes urbanístiques del Pla general de 
Figueres. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 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 de 9 de març de 2007. Text refós 
del 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.  
Zonificació Zona 14. Edificació per definició volumètrica i per alineació de vial.  
Conjunt Catalogat D del carrer de Peralada. Casa Puig.  
Nivell de protecció 2.  
Categoria d’Intervenció Rehabilitació ( RH ), segons Model Propi (P)  
Normativa d’aplicació  
1. S'entén per Rehabilitació aquella intervenció física que té per objecte 
d'adequació, millora o actualització de les parts o condicions de l'immoble, amb 
manteniment de les característiques tipològiques de l'edifici, pot preveure o 
incloure una reutilització del bé.  
2. La Rehabilitació recaurà sobre les edificacions que mantenen totalment o 
parcial els seus valors arquitectònics originals, destacant la qualitat compositiva 
i constructiva de la façana, i que, bé individualment o por agregació, 
constitueixen peces o conjunts de notable valor ambiental; independentment 
que el seu interior hagi sofert alteracions en el temps (recuperables o no), o les 
hagi de tenir per a millorar les condicions d'habitabilitat.  
3. La intervenció edificatòria sobre aquests edificis podrà consistir en: a) 
Consolidació de l'estructura de l'edifici, amb possibilitat de reformes de la 
mateixa. b)Restitució i establiment dels valors arquitectònics de l'edifici, en 
especial de la façana, reparant o reconstruint els elements originals, eliminant 
les parts i els elements impropis. c) Renovació de les parts irrecuperables i de 
les que es demostri que no tenen cap interès ni valor arquitectònic. d) 
Ampliació de volum, si així s'estableix en els Plànols Normatius, seguint les 
determinacions fixades normativament.  
4. Els restabliments tipològics, i/o la renovació de parts de l'edifici, o la seva 
ampliació, ha de fer-se de manera coherent amb l'estructura originària de 
l'edifici, i/o amb la correcta interpretació i aplicació del model de referència que 
els corresponen; de tal manera que l'actuació reforci les característiques 
tipològiques estructurals (sistema portant), funcionals (qualificació de 
recorreguts i comunicacions), i/o formals (façanes exteriors i interiors, ambients 
dels espais interiors i anàlogues)  
5. Pels edificis amb model de referència propi (P), el Nivell 2: Protecció 
Estructural, comporta que la Categoria de Rehabilitació (RH) ha de garantir el 
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respecte i la millora, no sols de les façanes, sinó també dels espais i elements 
interior que, pels seus valors arquitectònics i ambientals, així ho mereixin.  
INFORMACIONS PÚBLIQUES  
Art 18.1.Totes les actuacions públiques o privades que s'hagin de realitzar en 
l'àmbit d'aquest Pla Especial, ...en els edificis amb Categoria d'Intervenció 
Edificatòria de Restauració (R) i rehabilitació amb Model Propi (RH/P), 
s'exposaran, prèvia aprovació, concessió o execució, en el tauler d'anuncis de 
la Corporació, s'anunciaran en un Diari Local, i s'advertirà de la seva exposició 
a aquelles entitats ciutadanes i persones interessades, que el Ple de 
l'Ajuntament acordi prèviament, a fi de que durant el termini de deu dies, els 
ciutadans i entitats puguin opinar sobre elles.  
Característiques del projecte.  
1. La finca té la consideració de solar i no està inclosa en cap unitat d'actuació 
urbanística.  
2. Els paràmetres del projecte s'ajusten al que disposa la normativa urbanística 
vigent.  
3. El cost real i efectiu de les obres s’estima en el projecte com a sumatori de 
capítols en 42.534,45 euros que resulta en una repercussió proporcional de 
615,99 euros / m2 construït.  
4. La fiança a dipositar per a la reposició de la via pública que pugui resultar 
afectada es calcula en el mínim de 1000 euros  
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. Prèviament a l’inici de les obres, a càrrec del promotor, es senyalitzaran i 
protegiran adequadament els recorreguts alternatius dels vianants interceptats 
per la tanca d’obra mitjançant les mesures que indiqui la Guàrdia Urbana. En el 
cas que s'hagi d'instal·lar al carrer 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. L’actuació quan es trobi amb elements, sostres, paraments o paviments que 
fins l’actualitat hagin quedat ocults ha de garantir el respecte i la millora, no sols 
de les façanes, sinó també dels espais i elements interiors que, pels seus 
valors arquitectònics i ambientals, així ho mereixin.  
Conclusions.  
Es proposa d’acord amb l’article 18 del Pla Especial l’exposició durant el termini 
de 10 dies, i en el benentès que no es produeixin novetats que puguin afectar 
l’expedient, es proposa concedir la llicència d'obra major sol·licitada, en els 
termes en que se sol·licita i amb les condicions generals exposades i les 
particulars annexes.” 
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Consultat l’expedient de referència, consta que en data 14 d’agost de 2018, es 
va publicar, als diari local L’Empordà, l’anunci d’informació pública per aquesta 
obra major pel termini de deu dies hàbils. No havent-se presentat al·legacions 
al respecte.  
 
En data 7 de setembre de 2018, mitjançant Decret de l’Alcaldia, es requereix a 
la Comunitat de Propietaris Casa Puig, representada per l’entitat Immoserveis 
J. Company, SLU, perquè presenti documentació en relació a la llicència 
sol·licitada. Aquest requeriment ha estat notificat a la interessada en data 13 de 
setembre de 2018. 
En data 20 de setembre de 2018, amb Registre d’Entrada número 
E2018021443, la Comunitat de Propietaris Casa Puig, representada per l’entitat 
Immoserveis J. Company, SLU, presenta documentació complementària en 
relació a la sol·licitud de llicència d'obra major per reforma parcial de coberta i 
estructura a l’immoble situat al carrer Peralada, número 48 de Figueres.  
Consta a l’expedient administratiu informe favorable de la Cap dels Serveis 
jurídics i administratius de l’àrea de llicències urbanístiques i mediambientals, 
en relació a la llicència sol·licitada. 
 
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 municipal d’obra major sol·licitada per la 
Comunitat de Propietaris Casa Puig, representada per l’entitat Immoserveis J. 
Company, SLU, per reforma parcial de coberta i estructura a l’immoble situat al 
carrer Peralada, número 48 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’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.  

b) Prèviament a l’inici de les obres, a càrrec del promotor, es senyalitzaran i 
protegiran adequadament els recorreguts alternatius dels vianants 
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interceptats per la tanca d’obra mitjançant les mesures que indiqui la 
Guàrdia Urbana. En el cas que s'hagi d'instal·lar al carrer 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) L’actuació quan es trobi amb elements, sostres, paraments o paviments 
que fins l’actualitat hagin quedat ocults ha de garantir el respecte i la 
millora, no sols de les façanes, sinó també dels espais i elements 
interiors que, pels seus valors arquitectònics i ambientals, així ho 
mereixin.  

d) S’haurà de presentar a l’Ajuntament de Figueres, el certificat acreditatiu 
de la gestió dels residus referents a la quantitat i tipus de residus lliurats, 
en el termini d’un mes a comptar des de la finalització de les obres. 

e) Fotocòpia de l’escriptura de la societat on consti la inscripció en el 
Registre Mercantil, o bé certificat on s’acrediti aquesta inscripció i 
fotocòpia de l’escriptura dels poders a favor de la persona o entitat que 
el representi. 

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 Comunitat de Propietaris Casa Puig, representada per 
l’entitat Immoserveis J. Company, SLU, 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 42.534,45€. 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." 
 
----11. Obres-llicències. Es concedeix a la senyora Maria Teresa Bruñol Simón 
una llicència municipal d’obra major per a la reforma de dos habitatges entre 
mitgeres al carrer Vilafant, número 5. 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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"En data 2 d’agost de 2018 i registre d’entrada número E2018018804, la 
senyora Maria Teresa Bruñol Simón, representada pel senyor Xavier Costa 
Aranda, sol·licita llicència municipal d'obra major per reforma de dos habitatges 
entre mitgeres al carrer Vilafant, número 5 de Figueres. 
 
En data 14 d’agost de 2018, l’arquitecte municipal emet l’informe següent:  
“Planejament vigent.  
Planejament vigent: 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, número 4408, del dia 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. 
Aprovada definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona el 
dia 21 de desembre de 2006, publicat al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya número 4813, de 2 de febrer de 2007 i la correcció d’errades al 
número 4838, de 9 de març de 2007. Text refós del Pla Especial de Protecció 
del Centre Històric. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 28 de març 
de 2007.  
Tipus de Sòl: Urbà.  
Qualificació: a.1h2 Zona perimetral del Centre Històric  
Us preferent del sòl. Habitatge plurifamiliar.  
Nivell de protecció: 3 Ambiental  
Categoria d'intervenció: RH + A amb model de referència IIa.  
La tipologia estadística de l’obra és D.3 Reforma edifici plurifamiliar  
La remodelació afectarà una superfície total de 105,20 m2  
Superfície construïda reformada i ampliada: 81,68 de reforma + 23,52 m2 
ampliació  
Superfícies útils: Habitatge P1ª 30,10 m2, Habitatge P2ª: 50,11 m2  
Antecedents  
Habitatges existents que es reformen. Es conserva la planta baixa, la façana, 
les mitgeres i la caixa d’escala. Es reforça el sostre de la planta baixa i 
s’executen de nova planta els sostres de la planta primera i segona i l’annex a 
la coberta. Es redistribueixen els interiors i es renoven aïllaments, fusteries, 
instal·lacions, paviments i revestiments.  
Característiques del projecte.  
1. El projecte s'ajusta al que disposa la normativa urbanística vigent.  
2. L’immoble té la consideració efectiva de solar i no està inclòs en cap unitat 
d'actuació.  
3. El valor real i efectiu de les obres de reforma, vist que no s’acredita amb 
preus unitaris aplicats sobre l’estat d'amidaments, s'estima inicialment en 
67.615,18 euros d’acord amb unes repercussions proporcionades (586,53 €/m2 
x 81,68m2 + 837,90 €/m2 x 23,52 m2)  
4. La fiança a dipositar per garantir la reposició de l’espai públic que pugui 
resultar afectat s’estima en el mínim de 500 euros d’acord amb l’ordenança.  
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Condicions  
1. Abans de l’inici de les obres, a càrrec del promotor, i mitjançant les mesures 
detallades que indiqui la Guàrdia Urbana es senyalitzaran i protegiran 
adequadament els recorreguts alternatius dels vianants interceptats per tanca 
d’obra. En el cas que s'hagi d'instal·lar al carrer 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 mateixa Guàrdia Urbana.  
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. 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 
continuïn utilitzant la planta baixa de l’immoble.  
4. Les instal·lacions al servei del local existent en la planta baixa i les dels 
habitatges que es renoven: màquines de fred industrial o climatització, 
conductes de ventilació i extraccions, etc es situaran integrades en la coberta 
de l’immoble sense que puguin hipotecar les condicions de ventilació dels patis 
interiors ni afectar les façanes.  
Conclusions.  
Es pot concedir 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.” 
 
En data 7 de setembre de 2018, mitjançant Decret de l’Alcaldia, es requereix a 
la senyora Maria Teresa Bruñol Simón, representada pel senyor Xavier Costa 
Aranda, perquè presenti documentació en relació a la llicència sol·licitada. 
Aquest requeriment ha estat notificat a la interessada en data 14 de setembre 
de 2018. 
En data 19 de setembre de 2018, amb Registre d’Entrada número 
E2018021327, la senyora Maria Teresa Bruñol Simón, representada pel senyor 
Xavier Costa Aranda, presenta documentació complementària en relació a la 
sol·licitud de llicència d'obra major per reforma de dos habitatges entre 
mitgeres al carrer Vilafant, número 5 de Figueres.  
Consta a l’expedient administratiu informe favorable de la Cap dels Serveis 
jurídics i administratius de l’àrea de llicències urbanístiques i mediambientals, 
en relació a la llicència sol·licitada. 
 
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 
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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 municipal d’obra major sol·licitada per la senyora 
Maria Teresa Bruñol Simón, representada pel senyor Xavier Costa Aranda, per 
reforma de dos habitatges entre mitgeres al carrer Vilafant, número 5 de 
Figueres, d'acord amb les condicions generals que s'adjunten en el full annex i 
amb les particulars següents: 
a) Abans de l’inici de les obres, a càrrec del promotor, i mitjançant les mesures 

detallades que indiqui la Guàrdia Urbana es senyalitzaran i protegiran 
adequadament els recorreguts alternatius dels vianants interceptats per 
tanca d’obra. En el cas que s'hagi d'instal·lar al carrer 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 mateixa Guàrdia Urbana.  

b) 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.  

c) 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 
continuïn utilitzant la planta baixa de l’immoble.  

d) Les instal·lacions al servei del local existent en la planta baixa i les dels 
habitatges que es renoven: màquines de fred industrial o climatització, 
conductes de ventilació i extraccions, etc es situaran integrades en la 
coberta de l’immoble sense que puguin hipotecar les condicions de 
ventilació dels patis interiors ni afectar les façanes.  

e) S’haurà de presentar a l’Ajuntament de Figueres, el certificat acreditatiu de 
la gestió dels residus referents a la quantitat i tipus de residus lliurats, en el 
termini d’un mes a comptar des de la finalització de les obres. 

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. 
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h) Quan als serveis municipals, s'hauran de complir el condicionants que 
estableixi Figueres de Serveis SA. 

 
Segon.- Comunicar a la senyora Maria Teresa Bruñol Simón, representada pel 
senyor Xavier Costa Aranda, 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 67.615,18€. 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." 
 
----12. Obres-llicències. Es concedeix al senyor Hervé Aguer Hilari una llicència 
municipal d’obra major per a l'enderroc parcial de dues plantes a l’immoble 
situat a la carretera Nacional IIa, kilòmetre 8. 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’abril de 2018 i registre d’entrada número E2018009129, el senyor 
Hervé Aguer Hilari, representat pel senyor Ferran Lorenzo Patiño, sol·licita 
llicència municipal d'obra major per enderroc parcial de dues plantes a 
l’immoble situat a la carretera Nacional IIa, kilòmetre 8 de Figueres.  
 
En data 3 de juliol de 2018 l’arquitecte municipal emet l’informe següent:  
“Planejament vigent:  
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.  
Modificació núm. 45 del Pla general d'ordenació a l'àmbit del càmping Pous. 
Aprovada definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona, en 
la sessió de 20 de març de 2018. Publicada al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya Núm. 7640 de 12 de Juny de 2018  
Tipus de Sòl: Sòl no urbanitzable de règim ordinari d’ús càmping (d1.càmping 
Pous)  
Condicionants urbanístics.  
Article 97.bis.4.-Normes relatives a les edificacions  
1-Edificacions existents Les edificacions existents a la N-2A que s’han 
incorporat a l’àmbit i descrites al plànol 09 resten en volum disconforme i 
s'hauran d'adaptar a les tipologies del sòl no urbanitzable, reduint la seva 
alçada i sostre actual per a passar a una alçada màxima de PB+2. Amb 
l'entrada en vigor d'aquesta normativa s'admetrà l'enderroc parcial d'aquestes 
edificacions.  
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Atesa la seva localització en zona d’afectació d’infraestructures, i en cas que 
l’ús proposat sigui admissible d’acord amb la legislació aplicable en matèria de 
carreteres i ferrocarrils, serà el Pla Especial el que precisarà i concretarà 
aquests usos admissibles.  
Feta aquesta reducció de la seva alçada, la part restant de les edificacions 
existents podrà ser rehabilitada i es podrà destinar als usos admesos. L'obra de 
rehabilitació s'ajustarà al Pla Especial que ha de configurar els paràmetres 
concrets de l'edificació adaptada als requisits anteriors.  
Característiques del projecte.  
1. Geometria  
Superfície a enderrocar: 259.65 m²  
Volum a enderrocar: 506.70 m³  
2. Pressupost estimat: El cost real i efectiu de l’enderroc, el projectista el 
calcula inicialment en 5.374 euros en correspondència al volum. 
Condicions de l’execució.  
1. Caldrà que la promotora obtingui del Servei de Carreteres l’autorització 
expressa per a l’inici de l’execució dels treballs.  
2. Prèviament a l’inici de les obres, a càrrec del promotor, es senyalitzaran i 
protegiran adequadament els recorreguts interceptats temporalment per tanca 
d’obra o afectats per les maniobres d’accés i subministres, mitjançant les 
mesures que indiqui el Servei de Carreteres i la Guàrdia Urbana.  
3. Prèviament a l’inici de les obres d’enderroc caldrà desafectar completament 
les parts afectades de l’immoble de les xarxes de serveis que hi incideixin, amb 
les conversions i els soterraments necessaris, subjectant-se a les condicions 
tècniques d’execució de les respectives companyies, i sense que en cap cas es 
pugui implantar cap peu-dret que redueixi l’espai lliure ni en disminueixi la 
seguretat d’utilització.  
4. Durant els treballs s’hauran de prendre totes les mesures necessàries per 
evitar la caiguda de runa a la via pública tot disposant les proteccions 
oportunes per tal que no es produeixin danys a persones o vehicles. Les 
tanques quedaran degudament il·luminades a la nit.  
5. Feta aquesta reducció d’alçada, la part restant de les edificacions existents 
podrà ser rehabilitada un cop estigui vigent el futur Pla Especial que ha de 
concretar els usos admissibles d’acord amb la legislació sectorial aplicable i 
que ha de configurar els paràmetres concrets de l'edificació.  
Conclusions.  
Es proposa concedir la llicència d'enderroc parcial sol·licitada, en els termes en 
que se sol·licita, amb les condicions particulars exposades i les generals 
annexes.” 
 
En data 13 de juliol de 2018, mitjançant Decret de l’Alcaldia, es requereix al 
senyor Hervé Aguer Hilari, representat pel senyor Ferran Lorenzo Patiño, 
perquè presenti documentació en relació a la llicència sol·licitada. Aquest 
requeriment ha estat notificat a la interessada en data 17 de juliol de 2018. 
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En data 27 de juliol i 22 d’agost de 2018, amb Registre d’Entrada número 
E2018018439 i E2018019776, el senyor Hervé Aguer Hilari, representat pel 
senyor Ferran Lorenzo Patiño, presenta documentació complementària en 
relació a la sol·licitud de llicència d'obra major per per enderroc parcial de dues 
plantes a l’immoble situat a la carretera Nacional IIa, kilòmetre 8 de Figueres. 
 
En data 29 d’agost de 2018, mitjançant Decret de l’Alcaldia, es requereix, 
novament, al senyor Hervé Aguer Hilari, representat pel senyor Ferran Lorenzo 
Patiño, perquè presenti documentació en relació a la llicència sol·licitada. 
Aquest requeriment ha estat notificat a la interessada en data 30 d’agost de 
2018.  
 
En data 21 de setembre de 2018, amb Registre d’Entrada número 
E2018021485, el senyor Hervé Aguer Hilari, representat pel senyor Ferran 
Lorenzo Patiño, presenta documentació complementària en relació a la 
sol·licitud de llicència d'obra major per per enderroc parcial de dues plantes a 
l’immoble situat a la carretera Nacional IIa, kilòmetre 8 de Figueres. 
 
Consta a l’expedient administratiu favorable de la Cap dels Serveis jurídics i 
administratius de l’àrea de llicències urbanístiques i mediambientals, en relació 
a la llicència sol·licitada. 
 
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, 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 municipal d’obra major sol·licitada pel senyor 
Hervé Aguer Hilari, representat pel senyor Ferran Lorenzo Patiño, per enderroc 
parcial de dues plantes a l’immoble situat a la carretera Nacional IIa, kilòmetre 
8 de Figueres, d'acord amb les condicions generals que s'adjunten en el full 
annex i amb les particulars següents: 

a) Caldrà que la promotora obtingui del Servei de Carreteres l’autorització 
expressa per a l’inici de l’execució dels treballs.  

b) Prèviament a l’inici de les obres, a càrrec del promotor, es senyalitzaran i 
protegiran adequadament els recorreguts interceptats temporalment per 
tanca d’obra o afectats per les maniobres d’accés i subministres, 
mitjançant les mesures que indiqui el Servei de Carreteres i la Guàrdia 
Urbana.  

c) Prèviament a l’inici de les obres d’enderroc caldrà desafectar 
completament les parts afectades de l’immoble de les xarxes de serveis 
que hi incideixin, amb les conversions i els soterraments necessaris, 
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subjectant-se a les condicions tècniques d’execució de les respectives 
companyies, i sense que en cap cas es pugui implantar cap peu-dret que 
redueixi l’espai lliure ni en disminueixi la seguretat d’utilització.  

d) Durant els treballs s’hauran de prendre totes les mesures necessàries 
per evitar la caiguda de runa a la via pública tot disposant les 
proteccions oportunes per tal que no es produeixin danys a persones o 
vehicles. Les tanques quedaran degudament il·luminades a la nit.  

e) Feta aquesta reducció d’alçada, la part restant de les edificacions 
existents podrà ser rehabilitada un cop estigui vigent el futur Pla Especial 
que ha de concretar els usos admissibles d’acord amb la legislació 
sectorial aplicable i que ha de configurar els paràmetres concrets de 
l'edificació.  

f) En el cas que s'hagi d'instal·lar 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.  

g) S’haurà de presentar a l’Ajuntament de Figueres, el certificat acreditatiu 
de la gestió dels residus referents a la quantitat i tipus de residus lliurats, 
en el termini d’un mes a comptar des de la finalització de les obres. 

h) El contractista haurà de disposar de pòlissa d'assegurances suficient 
que cobreixi el risc de la responsabilitat civil.  

i) Les companyies de serveis hauran d’estar assabentades de les obres 
d’enderroc. 

j) 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.  

 
Segon.- Comunicar al senyor Hervé Aguer Hilari, representat pel senyor Ferran 
Lorenzo Patiño, 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 de 5.374 euros. 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." 
 
----13. Obres municipals. S'aprova 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 dels membres presents amb dret a vot, 
d’aprovar 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 
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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. 
 
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 
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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 infomes 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. 
 
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 
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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 
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 
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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 
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. 
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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:  

 
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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" 
----14. Aportacions i subvencions. S'aprova un conveni de col.laboració amb 
Càritas Diocesana de Girona per a la subvenció per al sosteniment del Centre 
de Distribució d’Aliments de Figueres per a l’any 2018. Després de llegir-la i 
debatre-la s’ACORDA, per unanimitat dels membres presents amb dret a vot, 
d’aprovar la proposta següent: 
 
"Amb registre general d’entrada número E201814074 de 6 de juny de Caritas 
Diocesana de Girona, amb NIF R17000166, sol·licita una subvenció pel 
sosteniment del Centre de Distribució d’Aliments de Figueres, CDA Figueres en 
endavant, per a l’any 2018.  
La subvenció nominativa a l’entitat està inclosa en el Pla Estratègic de 
Subvencions de l’Ajuntament de Figueres pel període 2018-2020, aprovat pel 
ple en sessió de data 14 de desembre de 2017.  
Es proposa l’aprovació d’un conveni regulador de la concessió d’una subvenció 
directa de 75.000,00 euros a Caritas Diocesana de Girona. D’acord amb el 
pressupost presentat la despesa econòmica a realitzar per portar a terme el 
projecte del CDA Figueres ascendeix a la quantitat total 822.862,24 euros. Del 
total pressupostat, 587.445,22 euros corresponen a la valoració econòmica de 
les donacions d’aliments, i 235.441,31 euros corresponen al presupost dinerari 
de l’activitat. Per la qual cosa es considera que el pressupost a efectes de 
justificació de la subvenció atorgada és de 235.441,31 euros.  
La despesa es realitzarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2018 205 
23100 48005 Conveni Centre de Distribució d’Aliments.  
Pel que fa al pagament de la subvenció es pagarà un 50% de la quantitat 
atorgada en el moment de la signatura del conveni regulador de la subvenció, i 
el 50% restant una vegada s’hagi presentat el compte justificatiu.  
El conveni també preveu la cessió de forma no exclusiva de l’ús del local ubicat 
al carrer escoles núm. 4 de Figueres on es porta a terme l’activitat 
subvencionada. La vigència de l’autorizació demanial coincideix amb la 
vigència del conveni proposat, essent les despeses dels subministraments a 
càrrec de l’Ajuntament. 
En l’expedient consta informe tècnic favorable a l’aprovació del conveni 
proposat en el qual s’exposa que el local del carrer Escoles número 4 de 
Figueres és de titularitat municipal i que a més de portar-s’hi a terme l’activitat 
del CDA Figueres també s’hi ubica el servei de la bugaderia municipal. Així les 
despeses relatives als subministraments són assumides per l’Ajuntament atès 
que en cas de no haver-hi la cessió no exclusiva de l’ús del local al CDA 
Figueres aquestes es mantindrien a l’haver-hi un servei propi del consistori.  
També consta la documentació conforme l'entitat està al corrent de les 
obligacions tributàries i de la Seguretat Social i que aquesta no està sotmesa a 
les prohibicions per obtenir subvencions d'acord amb allò establert a l'article 13 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.  
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L’entitat no és deutora per resolució de procedència de reintegrament i el 
conveni regulador de la subvenció atorgada no preveu que el beneficiari hagi 
de presentar garanties. 
  
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions disposa en el 
seu article 22.2.a que podran concedir-se de forma directa, amb caràcter 
excepcional, aquelles subvencions que estiguin previstes en els Pressupostos 
Generals de les Entitats locals.  
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.  
Són d’aplicació dels artices 75 i 76 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel 
qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals, respecte a la cessió 
demanial de l’ús del local on es porta a terme l’activitat del CDA Figueres.  
D’acord amb d’acord amb el Decret de l’Alcaldia Presidència de 30 de juny de 
2015 la Junta de Govern Local té atribuïda, per delegació de l’Alcaldia 
Presidència l’aprovació de convenis reguladors de la concessió de 
subvencions, atorgament de tot tipus de subvencions, aportacions i ajuts de 
contingut econòmic o d’altra naturalesa a favor d’entitats públiques o privades i 
de particulars que realitzin activitats que complementin o supleixin les 
competències locals i que afectin a més d’una àrea municipal. 
 
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: 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col.laboració entre l’Ajuntament de Figueres i 
Càritas Diocesana de Girona, NIF R-1700016-G,  per subvenció pel 
sosteniment del Centre de Distribució d’Aliments de Figueres per a l’any 2018, 
segons el text que es transcriu literalment com l’annex dels presents acords. 
 
Segon.-  Autoritzar i disposar la quantitat de setanta cinc mil euros (75.000,00 
EUR) a favor de Càritas Diocesana de Girona, NIF R-1700016-G, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 2018 205 23100 48005 Conveni Centre de Distribució 
d’Aliments.  
El pagament de la subvenció es realitzarà prèvia aportació per part de Càritas 
Diocesana de Girona del corresponent compte justificatiu d’acord amb allò que 
estableix  el pacte sisè 
 
Tercer.- Notificar els presents acords als interessats. 
 
Quart.- Autoritzar a l’Alcaldia Presidència perquè realitzi tants actes i gestions 
com calguin per a l’execució dels acords anteriors. 
 
ANNEX: 
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“CONVENI  DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE FIGUERES I 
CÀRITAS DIOCESANA DE GIRONA PER AL MANTENIMENT DEL CENTRE 
DE DISTRIBUCIÓ D’ALIMENTS DE FIGUERES. 
 
REUNITS 
 
D’una banda, la Il·lustríssima senyora Marta Felip Torres, amb DNI 
XXXXXXXX, en la seva condició d’Alcaldessa-Presidenta de l’Ajuntament de 
Figueres, amb domicili fiscal Plaça de l’Ajuntament número 12 de Figueres i 
NIF P-1707200-J. 
 
D’una altra banda, la senyora Maria Dolors Puigdevall i Dalmau, amb DNI 
XXXXXXXX, Directora de Càritas Diocesana de Girona, amb domicili al carrer 
Pujada de la Mercè número 8, de Girona i NIF R-1700016-G. 
 
ACTUEN 
 
La primera, en nom i representació de l’Ajuntament de Figueres, en virtut de les 
facultats atribuïdes per l’article 53.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal de règim local de Catalunya, 
per delegació conferida per mitjà del decret d’alcaldia presidència de 13 de 
febrer de 2017. 
 
I la segona, en nom i representació de Càritas Diocesana de Girona. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per a 
aquest acte i  
 
MANIFESTEN 
 
Que les parts constaten que l’afectació socials de la crisi econòmica continua 
colpejant les famílies més fràgils, especialment aquelles que han perdut la feina 
o han esgotat el dret a prestacions públiques contributives o assistencials. 
 
Que el volum de persones ateses als serveis d’atenció a les persones per 
atendre les necessitats primàries, especialment d’alimentació bàsica continua 
tendint a la cronificació. 
 
Que aquesta situació és motiu d’especial preocupació per a totes les 
Administracions Públiques, agents econòmics i socials, entitats sense ànim de 
lucre i la societat civil en general, al no tenir capacitat per donar cobertura a les 
necessitats més bàsiques d’alimentació de tots els sectors de la població que 
demanin aquesta prestació. 
 
Que per poder fer front a aquesta situació, en data 24 de març de 2011 es va 
aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Figueres, la Diputació de Girona i 
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Càritas Diocesana de Girona pel qual s’implementava el projecte de centres de 
distribució d’aliments mitjanant la creació dels CDA a les comarques gironines 
dels quals Figueres hi consta com a municipi adherit des de l’inici i amb els 
quals es prioritza establir uns valors que acompanyen al dret universal a 
l’alimentació, aportant estalvi econòmic per al sistema de protecció social, 
creant llocs de treball i fomentant la responsabilitat dels seus participants. 
 
Que és voluntat de les parts mantenir i donar continuïtat al projecte i per això 
arriben als següents  
 
PACTES 
 
Primer. OBJECTE 
L’objecte del present conveni és el manteniment del projecte Centre de 
Distribució d’Aliments, en endavant CDA de Figueres la finalitat del qual és 
oferir un recurs que doni resposta al dret fonamental a l’alimentació, ampliant 
l'actual sistema de cobertura de necessitats bàsiques de la població més 
desfavorida capacitant els participants a afrontar de forma autònoma i 
responsable la situació sociofamiliar en què es troben. 
 
Segon. VALORS DELS CENTRES DE DISTRIBUCIÓ D'ALIMENTS   
Els valors que regiran el projecte seran els següents:   
a) Obra col·lectiva. El projecte neix de la suma d’esforços d’institucions 
públiques, entitats privades i societat civil.  
b) Finançament públic i privat. El consens ha permès engegar un projecte de 
dimensions superiors a les possibilitats de resposta de cada una de les 
institucions i entitats que li donen suport. 
c) Consens de criteris de valoració i derivació.  Els professionals de les 
diferents institucions que deriven persones al projecte actuen sota uns 
mateixos criteris de valoració i un mateix sistema de derivació.   
d) Solidaritat dels beneficiaris. Els beneficiaris passen a ser considerats 
participants d’un projecte que tindrà en compte el seu compromís en assolir les 
eines necessàries per a la seva plena autonomia personal, econòmica i 
familiar, i es deixa de banda la vessant paternalista i de beneficència. 
e) Sostenibilitat econòmica en tant que introdueix el sistemes de quotes socials 
i fa més viable l’ajuda pública a mig i llarg termini: amb menys diners garantim 
el dret a l’alimentació de més persones. 
f) Dignificació dels tradicionals sistemes de lliurament d’aliments.  El format 
d’autoservei del projecte permet que les persones es puguin confeccionar elles 
mateixes la cistella bàsica (segons la disponibilitat i la normativa de 
funcionament del servei), normalitzant així  el sistema de lliurament d’aliments. 
Es garanteixen aliments bàsics mínims per una alimentació equilibrada.   
g) Corresponsabilitat dels beneficiaris  
 

- Formació. El projecte vol fomentar l’adquisició d’hàbits saludables, 
estalvi familiar, consum responsable  i l'apoderament de les persones. 
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- Contribució econòmica. S’estableixen unes quotes de contribució al 
funcionament del centre en funció de la capacitat econòmica de cada 
persona.  

- Autonomia en la  confecció de la cistella (segons la normativa de 
funcionament del servei). 

h) Enfortiment de l’economia social. Es contracten persones en situació 
d’exclusió social, mitjançant contractes d’inserció, per cobrir la plaça 
d’encarregat del centre, a través de l’empresa d’inserció Economia Solidària, 
SL, empresa social promoguda per Càritas Diocesana de Girona. 
i) Foment de la solidaritat ciutadana: 
 

- Campanyes de recaptació d’aliments a diferents àmbits: centres 
escolars, associacions de veïns, parròquies... 

- Voluntariat. Element indispensable per la viabilitat i continuïtat del 
projecte, a més de donar-li un important valor social afegit. 
Periòdicament es mantenen espais de coordinació, seguiment, intercanvi 
i reconeixement a la tasca que realitzen els voluntaris. La formació 
també és un aspecte cabdal tant en temes de seguretat alimentària (curs 
de manipulació d'aliments) així com altres qüestions relacionades amb el 
bon desenvolupament del projecte. 
 

j) Foment d’iniciatives de responsabilitat social corporativa en el món 
empresarial. Es fomenta i canalitza  la solidaritat del món empresarial facilitant 
l’aprofitament d’aliments aptes per al consum però que queden fora de la 
cadena de distribució ordinària evitant així el malbaratament d’aliments.    
 
Tercer. COMPROMISOS DE CÀRITAS DIOCESANA 
Són compromisos de Caritas Diocesana: 

- Exercir l’activitat pròpia del CDA Figueres d’acord amb les disposicions 
generals i particulars del projecte.  

- Donar compliment de les mesures de seguretat i acústiques, així com de 
les tècnic-sanitàries establertes legalment.  

- Coordinar i dinamitzar els espais de treball en xarxa. Gestiona el centre i 
organitza el funcionament diari del mateix.  

- Efectuar els contractes d’inserció i en fa la supervisió i seguiment.  
- Proporcionar  i coordinar els voluntaris i oferir-los la  formació i 

l’acompanyament necessaris.  
- Coordinar les accions formatives.  
- Elaborar els informes i memòries del projecte.  
- Gestionar els aliments: control estoc, compra, donacions, campanyes.  
- Nomenar un tècnic per fer d’enllaç en el projecte i que participa a les 

reunions de la comissió tècnica de seguiment del CDA.  
- Elaborar les memòries del projecte a nivell local.  
- Participar i afavorir la realització de campanyes de recollida d’aliments 

impulsades i participades per tots els socis locals del CDA.  
- Gestionar i fer d’’enllaç per les donacions d’aliments  a nivell local. 
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Quart. COMPROMISOS DE L’AJUNTAMENT DE FIGUERES 
1. L’Ajuntament de Figueres assumeix el compromís d’atendre les situacions de 
necessitat alimentària de les persones del municipi que no disposen de 
recursos econòmics suficients per a fer-hi front i es compromet a recolzar el 
funcionament del Centre de Distribució d’Aliments.  
El compromís econòmic de l’Ajuntament de Figueres per l'any 2018 consisteix 
en l’aportació total de 75.000,00 euros (setanta cinc mil euros) i que es 
concreta de forma desglossada en els següents conceptes: 
-  Finançament del transport, magatzem i distribució dels aliments per una 
quantitat de 15.000,00 euros. 
-  Finançament per la compra d’aliments i productes de la cistella bàsica del 
CDA per una quantitat de 60.000,00 euros. 
- Es cedeix  i s’autoritza  de forma no exclusiva l’ús del local ubicat al carrer 
escoles núm. 4 de Figueres. La vigència de l’autorizació demanial serà d’1 any  
i coincideix amb la vigència del conveni  relatiu a la subvenció de dit projecte, 
essent les despeses dels subministres a càrrec de l’ajuntament.   
2. En compliment dels compromisos anteriors, per aquest 2018 l’Ajuntament de 
Figueres realitzarà una aportació de 75.000,00 euros (setanta cinc mil euros) 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2018 205 23100 48005 Conveni Centre 
de Distribució d’Aliments. 
D’acord amb el pressupost presentat la despesa econòmica a realitzar per 
portar a terme el projecte del CDA Figueres ascendeix a la quantitat total 
822.862,24 euros. Del total pressupostat, 587.445,22 euros corresponen a la 
valoració econòmica de les donacions d’aliments., i 235.441,31 euros 
corresponen al presupost dinerari de l’activitat. Per la qual cosa es considerarà 
que el pressupost a efectes de justificació de la subvenció atorgada és de 
235.441,31 euros.  
Es considera despesa subvencionable per l’anualitat 2018 la compra d’aliments 
i productes de la cistella bàsica,destinats al CDA de Figueres de 60.000 euros i 
el transport i magatzem d’aliments per a la quantitat de 15.000 euros. 
 
El pagament de la subvenció es realitzarà prèvia aportació per part de Càritas 
Diocesana de Girona del corresponent compte justificatiu d’acord amb allò que 
estableix  el pacte sisè. Un cop presentada la documentació justificativa es 
procedirà a la revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb allò 
establert es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10 dies els defectes 
que s’indiquin o que es presentin les al·legacions que s’estimi oportunes, amb 
la indicació de què, si no es fes, es considera incompleta l’obligació de 
justificació. 
El règim de modificació, reintegrament o nul·litat, així com el control financer i el 
règim sancionador aplicable d’aquesta subvenció serà aquell establert amb 
caràcter general a la Llei General de Subvencions. 
3. L’Ajuntament de Figueres delega en un tècnic de Serveis Socials per fer 
d’enllaç i participar a les reunions de la comissió tècnica de seguiment del CDA. 
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4. Les dades dels usuaris del Centre de Distribució d’Aliments que siguin 
persones del municipi s’integraran en un fitxer responsabilitat de l’Ajuntament. 
Càritas Diocesana de Girona tindrà la consideració d’encarregada del 
tractament en els termes de l’article 3.g de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal. 
 
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 (despeses de producció, programació musical, personal, sonorització i 
il·luminació dels espectacles i publicitat de l’esdeveniment).  
Les despeses indirectes es podran justificar fins a un màxim del 20% sobre el 
total de l’activitat a subvencionar. Resten exclosos els salaris i les retribucions 
professionals que no resultin substancials i/o directament relacionades amb el 
desenvolupament del projecte subvencionat. 
 
Sisè. JUSTIFICACIÓ I FORMA DE PAGAMENT 
El beneficiari ha de justificar la realització efectiva del total del pressupost del 
projecte presentat. 
Sempre que s’hagi acomplert la finalitat de la subvenció, no comportarà la 
reducció de la subvenció atorgada una desviació pressupostària inferior al 10% 
entre el pressupost acceptat i que va servir de base per valorar-ne la 
concessió, i el cost final justificat. A partir d’aquest límit, es minorarà 
proporcionalment la subvenció aplicant sobre la quantitat concedida el mateix 
percentatge de desviació. 
La justificació haurà de realitzar-se sobre l’import total del pressupost acceptat i 
no exclusivament sobre la quantitat subvencionada per l’Ajuntament. 
La justificació s’acomplirà amb la presentació de la següent documentació:  

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 pot 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. 

L’entitat beneficiària ha de presentar el compte justificatiu juntament amb la 
memòria d’activitats i l’informe final d’actuació a l’Ajuntament abans del 28 de 
febrer de 2019. 
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La subvenció es pagarà de la següent manera: el 50% a la signatura del 
conveni i l’altra 50% després de la justificació de les despeses. 
 
Setè. COMISSIÓ DE SEGUIMENT 
Es crearà una comissió local que assegurarà la concreció del pacte tercer. La 
seva composició i estructura, periodicitat de reunions i funcionament intern 
seran definits per l’Ajuntament i Càritas Diocesana de Girona. 
 
Vuitè. VIGÈNCIA DEL CONVENI 
La vigència d’aquest conveni és fins el dia 31 de desembre de 2018.  
 
Novè. EXTINCIÓ  
Són causes d’extinció d’aquest conveni: 
a)  L’esgotament del període de vigència convingut entre les parts; 
b) L’incompliment greu i manifest, material o legal, de les obligacions 
assumides en el conveni per cadascuna de les parts; 
c) Les causes generals previstes a la legislació vigent. 
 
Desè. RÈGIM JURÍDIC 
El marc normatiu pel qual es regeix aquest conveni està constituit per:  
a) La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions;  
b) El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la 
Llei general de subvencions;  
c) La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les 
Administracions Públiques;  
d) La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local;  
e) El Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei reguladora de les hisendes locals;  
f) 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;  
g) El Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat per Decret 
179/1995, de 13 de juny;  
h) El Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del 
patrimoni dels ens locals. 
j)Les bases d’execució del pressupost de l’Ajuntament de Figueres; 
i) Qualsevol altra disposició legal o reglamentària aplicable per raó de la 
matèria o del subjecte.  
 
Onzè. NATURALESA DEL CONVENI 
Aquest conveni té naturalesa administrativa. Les discrepàncies que puguin 
sorgir de la seva execució seran resoltes per mutu acord de les parts. Els 
conflictes derivats de l’aplicació d’aquest conveni són competència dels òrgans 
de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu de la ciutat de Girona.  
 
I, en prova de conformitat amb el contingut i efectes d’aquest conveni, les parts 
el signen per duplicat. 
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Figueres, ___ de ______ de 2018.  
 
Per l’Ajuntament de Figueres 
L’alcaldessa, 
 
 
Marta Felip Torres 

 
 
 
Per Càritas Diocesana de Girona 
La directora, 
 
Dolors Puigdevall Dalmau”" 
 

----15. Aportacions i subvencions. S'aprova un conveni de col·laboració amb 
l'Associació Atlètica Mitja Marató de Figueres per a la realització de la III Mitja 
Marató de Figueres 2018. Després de llegir-la i debatre-la s’ACORDA, per 
unanimitat dels membres presents amb dret a vot, d’aprovar la proposta 
següent: 
 
"Amb registre general d’entrada número E201819700  de 21 d’agost de 2018 
l’Associació Atlètica Mitja Marató de Figueres, amb NIF G55261325, sol·licita 
uan subvenció per a la celebració de la tercera edició de la Mitja Marató de 
Figueres, prevista pel 2 de desembre de 2018.   
La subvenció nominativa a l’entitat està inclosa en el Pla Estratègic de 
Subvencions de l’Ajuntament de Figueres pel període 2018-2020, aprovat pel 
ple en sessió de data 14 de desembre de 2017. 
Es proposa l’aprovació d’un conveni regulador de la concessió d’una subvenció 
directa de 15.000,00 euros a l’Associació Atlètica Mitja Marató de Figueres,  
NIF G55261325, per a celebració de la tercera edició de la Mitja Marató de 
Figueres, prevista pel 2 de desembre de 2018. D’acord amb el pressupost 
presentat, 31.000,00 euros, la subvenció que s’atorga correspon al 48% de 
l’activitat subvencionada.  
La despesa es realitzarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 18 203 34100 
48024 "Conveni Associació Atlètica Mitja Marató". 
Pel que fa al pagament de la subvenció es pagarà un 50% de la quantitat 
atorgada  (7.500,00 €) en el moment de la signatura del conveni regulador de la 
subvenció; el 30% de l'import (4.500,00 €) prèvia justificació del pagament 
inicial, i el 20% restant (3.000,00 €) una vegada s’hagi presentat el compte 
justificatiu 
En l’expedient consta informe del coordinador d’esports favorable a l’aprovació 
del conveni proposat i l’informe favorable de la cap del servei jurídic de l’àrea.   
També consta la documentació conforme l'entitat està al corrent de les 
obligacions tributàries i de la Seguretat Social i que aquesta no està sotmesa a 
les prohibicions per obtenir subvencions  d'acord amb allò establert a l'article 13 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.  
L’entitat no no és deutora per resolució de procedència de reintegrament i el 
conveni regulador de la subvenció atorgada no preveu que el beneficiari hagi 
de presentar garanties.  
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions disposa en el 
seu article 22.2.a que podran concedir-se de forma directa, amb caràcter 
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excepcional, aquelles subvencions  que estiguin previstes en els Pressupostos 
Generals de les Entitats locals. 
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. 
D’acord amb d’acord amb el Decret de l’Alcaldia Presidència de 30 de juny de 
2015 la Junta de Govern Local té atribuïda, per delegació de l’Alcaldia 
Presidència l’aprovació de convenis reguladors de la concessió de 
subvencions, atorgament de tot tipus de subvencions, aportacions i ajuts de 
contingut econòmic o d’altra naturalesa a favor d’entitats públiques o privades i 
de particulars que realitzin activitats que complementin o supleixin les 
competències locals i que afectin a més d’una àrea municipal.  
Per tot això el regidor delegat  del Servei d’Esports  proposa a la Junta de 
Govern Local que, per delegació de l’alcaldia presidència, s’adoptin els acords 
següents: 
Primer.- Aprovar el conveni  de col·laboració entre l'Associació Atlètica Mitja 
Marató de Figueres, NIF G-55261325, i l’Ajuntament de Figueres  per la 
realització de la III Mitja Marató de Figueres 2018, segons el text que es 
transcriu literalment com l’annex dels presents acords. 
Segon.- Atorgar a l'Associació Atlètica Mitja Marató de Figueres, NIF G-
55261325,  una subvenció de quinze mil Euros (15.000,00 €) amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 18 203 34100 48024 anomenada "Conveni 
Associació Atlètica Mitja Marato" en concepte de col·laboració per la  III Mitja 
Marató de Figueres 2018. 
Pel que fa a la forma de pagament s’estableix una bestreta d’un 50% de la 
quantitat atorgada (7.500,00 €) en el moment de la signatura del conveni 
regulador de la subvenció; el 30% de l'import (4.500,00 €) prèvia justificació del 
pagament inicial, i el 20% restant (3.000,00 €) una vegada s’hagi presentat el 
compte justificatiu, d’acord amb allò establert al pacte sisè del conveni, amb un 
termini màxim de tres mesos des de la data de finalització de l’activitat. 
Només s’acceptaran com a documents justificatius de les despeses els 
originals o fotocòpies compulsades de les factures, amb els requisits legals que 
estableix la normativa vigent lliurades a l’entitat beneficiària de la subvenció 
acreditatives que s’ha efectuat la despesa. 
Tercer.- Notificar la present resolució a l’interessat. 
Quart.- Facultar a l’alcaldia presidència per a la realització de tants actes i 
gestions com calguin per a l’execució els acords anteriors. 
 
Annex 
“CONVENI REGULADOR ENTRE L'AJUNTAMENT DE FIGUERES I 
L'ASSOCIACIÓ ATLÈTICA MITJA MARATÓ DE FIGUERES PER ATORGAR 
UNA SUBVENCIÓ DIRECTA PER L'ORGANITZACIÓ DE LA MITJA MARATÓ 
DE FIGUERES 2018 
 
Figueres,     de setembre de  2018 
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REUNITS 
 
D’una part, la Il·lustríssima senyora Marta Felip Torres, 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  NIF P1707200J  i 
domicili a la Plaça de l’Ajuntament número 12, 17600 Figueres. 
 
I d'altra part, Jaume Baraut i Bach, en representació de l'Associació Atlètica 
Esportiva Mitja Marató de Figueres, amb NIF núm. G-55261325, amb domicili a 
Figueres, carrer Sant Llàtzer 1, baixos.  
 
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 

esportiva i promoció de la ciutat dóna suport a les activitats que s’organitzen 
a la ciutat de Figueres en matèria de promoció esportiva, promoció 
econòmica i projecció de la ciutat. 

II. Que l'Associació Atlètica Mitja Marató de Figueres es va constituir amb la 
finalitat de dur a terme l'organització de la Mitja Marató de Figueres i 
consolidar aquest esdeveniment esportiu a la ciutat com activitat de 
promoció de l'esport per a tothom, de l'esport de competició i com un factor 
de promoció econòmica i de projecció de la ciutat, mitjançant l'esport. 

III. Que l'Associació Atlètica Esportiva Mitja Marató de Figueres ha sol·licitat 
una subvenció a l’Ajuntament de Figueres per tal de finançar el projecte 
d'organització de la III MITJA MARATÓ DE FIGUERES. 

IV. Que es voluntat de l'Ajuntament de Figueres promoure l'organització 
d'aquest esdeveniment esportiu i per això el pressupost municipal per l'any 
2018 contempla una aplicació pressupostària anomenada "CONVENI 
MITJA MARATÓ". 

V. Que la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions disposa 
en el seu article 22.2.a que podran concedir-se de forma directa, amb 
caràcter excepcional, aquelles subvencions  que estiguin previstes en els 
Pressupostos Generals de les Entitats locals. 

VI. 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. 

VII. Així doncs, de conformitat amb allò establert a les citades disposicions i  per 
tal de concretar la col·laboració de l’Ajuntament de Figueres amb 
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l'organització de la  III MITJA MARATÓ 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 col·laboració entre 
l'Ajuntament de Figueres i l'Associació Atlètica Esportiva Mitja Marató de 
Figueres per a l'organització de la Mitja Marató de Figueres 2018, d'acord amb 
el projecte presentat. 
 
Segon. Compromisos de l'Associació Atlètica Esportiva Mitja Marató de 
Figueres  
L’Associació Atlètica Mitja Marató de Figueres es compromet a: 
- Assumir la direcció tècnica de la cursa i complir amb els requeriments 

legislatius vigents per l'organització d'aquests tipus d'activitats esportives a 
la via pública. 

- Que la prova estarà organitzada en les condicions necessàries a nivell 
logístic, amb les infraestructures i cronometratges idonis, i preveure i 
establir tots aquells aspectes organitzatius que puguin garantir en tot 
moment per la seguretat dels participants. 

- Vetllar en tot moment per tal que l'organització de la III MITJA MARATÓ DE 
FIGUERES representi dignament la nostra ciutat i que es pugui consolidar 
en el futur com a una de les mitges més representatives de Catalunya. 

- Subscriure una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi el risc de 
l’activitat o competició esportiva davant de tercers amb uns capitals 
mínims de 600.000,00 euros per sinistre i 150.000,00 euros per víctima. 

- Destinar l'ajut que s'estableix al pacte quart a la finalitat esmentada i d'acord 
amb el que estableix el pacte cinquè. 

- Esmentar la col·laboració de l'Ajuntament de Figueres en qualsevol acte de 
difusió de la MITJA MARATÓ DE FIGUERES 2018. 

- Presentar la documentació justificativa que s'estableix en el pacte . 
 
Tercer. Compromisos de l’Ajuntament de Figueres 
Col·laborar amb l'Associació Atlètica Mitja Marató de Figueres en matèria de 
tramitacions, autoritzacions, infraestructura i logístiques  necessàries  pera la 
celebració  de la mitja marató de Figueres i subvencionar a l'Associació 
Atlètica Mitja Marató de Figueres amb una aportació econòmica de 15.000,00 
euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària  número 18 203 34100 48024 
"CONVENI MITJA MARATÓ".  
 
Quart. Quantia de la subvenció i forma de pagament. 
Que l'aportació econòmica de l'Ajuntament de Figueres es concreta en la 
quantitat de 15.000,00 € d’acord amb el pressupost presentat per l'Associació 
Atlètica Mitja Marató de Figueres (31.000 euros) la subvenció que s’atorga 
correspon al 48,38% de l’activitat subvencionada. 
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Pel que fa al pagament de la subvenció es pagarà un 50% de la quantitat 
atorgada  (7.500,00 €) en el moment de la signatura del conveni regulador de la 
subvenció; el 30% de l'import (4.500,00 €) prèvia justificació del pagament 
inicial, i el 20% restant (3.000,00 €) una vegada s’hagi presentat el compte 
justificatiu, d’acord amb allò establert al pacte 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.  
 
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. 

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 màxim de 3 mesos des de la finalització de la Mitja Marató de 
Figueres.  
 
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 
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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 tindrà vigència fins el 31 de desembre de 2018. 
 
Desè. Declaració responsable 
L'Associació Atlètica Mitja Marató de Figueres ha acreditat el compliment dels 
requisits necessaris per a ser beneficiària d’una subvenció, mitjançant les 
corresponents declaracions responsables i la presentació del certificat 
acreditatiu de trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries i de la 
Seguretat Social. 
 
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.  
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 Atlètica Mitja 
L’alcaldessa presidenta    Marató de Figueres 

El representant  
 



 60

Marta Felip Torres      Jaume Baraut i Bach”" 
 
----16. Aportacions i subvencions. S'aprova un conveni de col·laboració amb 
l’Associació de Veïns, Comerciants i Professionals del Parc de l’Estació i 
Rodalies de Figueres per a la celebració del Concurs de música jove Joan 
Trayter. Després de llegir-la i debatre-la s’ACORDA, per unanimitat dels 
membres presents amb dret a vot, d’aprovar la proposta següent: 
 
"Amb registre general d’entrada número E201816838 de 9 d’agost de 2018 
l’Associació de Veïns, Comerciants i Professionals del Parc de l’Estació i 
Rodalies de Figueres, amb NIF G17588229, sol·licita uan subvenció per a la 
celebració del Concurs de música jove Joan Trayter, previst pel 8 de setembre 
a la plaça de l’Estació.  
La subvenció nominativa a l’entitat està inclosa en el Pla Estratègic de 
Subvencions de l’Ajuntament de Figueres pel període 2018-2020, aprovat pel 
ple en sessió de data 14 de desembre de 2017.  
Es proposa l’aprovació d’un conveni regulador de la concessió d’una subvenció 
directa de 5.000,00 EUR a l’Associació de Veïns, Comerciants i Professionals 
del Parc de l’Estació i Rodalies de Figueres, G17588229, per a la realització del 
Concurs de Música Joan Trayter 2018. D’acord amb el pressupost presentat, 
6.000,00 EUR, la subvenció que s’atorga correspon al 83% de l’activitat 
subvencionada.  
La despesa es realitzarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 18 204 33400 
48000 "Associació de veïns de la Plaça de l’Estació".  
Pel que fa al pagament de la subvenció es pagarà un 50% de la quantitat 
atorgada (2.500,00 EUR) en el moment de la signatura del conveni regulador 
de la subvenció, i el 50% restant (2.500,00 EUR) una vegada s’hagi presentat 
el compte justificatiu.  
En l’expedient consta informe tècnic favorable a l’aprovació del conveni 
proposat.  
També consta la documentació conforme l'entitat està al corrent de les 
obligacions tributàries i de la Seguretat Social i que aquesta no està sotmesa a 
les prohibicions per obtenirsubvencions d'acord amb allò establert a l'article 13 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.  
L’entitat no no és deutora per resolució de procedència de reintegrament i el 
conveni regulador de la subvenció atorgada no preveu que el beneficiari hagi 
de presentar garanties. 
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions disposa en el 
seu article 22.2.a que podran concedir-se de forma directa, amb caràcter 
excepcional, aquelles subvencions que estiguin previstes en els Pressupostos 
Generals de les Entitats locals.  
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.  
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D’acord amb d’acord amb el Decret de l’Alcaldia Presidència de 30 de juny de 
2015 la Junta de Govern Local té atribuïda, per delegació de l’Alcaldia 
Presidència l’aprovació de convenis reguladors de la concessió de 
subvencions, atorgament de tot tipus de subvencions, aportacions i ajuts de 
contingut econòmic o d’altra naturalesa a favor d’entitats públiques o privades i 
de particulars que realitzin activitats que complementin o supleixin les 
competències locals i que afectin a més d’una àrea municipal. 
 
Per tot això el regidor delegat  del Servei de Joventut  proposa a la Junta de 
Govern Local que, per delegació de l’alcaldia presidència, s’adoptin els acords 
següents: 
Primer.- Aprovar el conveni  de col·laboració entre l’Associació de Veïns, 
Comerciants i Professionals del Parc de l’Estació i Rodalies de Figueres, amb 
NIF G17588229 i l’Ajuntament de Figueres  per a la celebració del Concurs de 
música jove Joan Trayter, segons el text que es transcriu literalment com 
l’annex dels presents acords. 
Segon.- Atorgar a l’Associació de Veïns, Comerciants i Professionals del Parc 
de l’Estació i Rodalies de Figueres, amb NIF G17588229,  una subvenció de 
cinc mil Euros (5.000,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 18 204 
33400 48000 "Associació de veïns de la Plaça de l’Estació"en concepte de 
col·laboració pel Concurs de música jove Joan Trayter 2018. 
Pel que fa a la forma de pagament s’estableix una bestreta d’un 50% de la 
quantitat atorgada (2.500,00 EUR) en el moment de la signatura del conveni 
regulador de la subvenció; i el 50% restant (2.500,00 €) una vegada s’hagi 
presentat el compte justificatiu, d’acord amb allò establert al pacte sisè del 
conveni, amb un termini màxim de tres mesos des de la data de finalització de 
l’activitat. 
Només s’acceptaran com a documents justificatius de les despeses els 
originals o fotocòpies compulsades de les factures, amb els requisits legals que 
estableix la normativa vigent lliurades a l’entitat beneficiària de la subvenció 
acreditatives que s’ha efectuat la despesa. 
Tercer.- Notificar la present resolució a l’interessat. 
Quart.- Facultar a l’alcaldia presidència per a la realització de tants actes i 
gestions com calguin per a l’execució els acords anteriors. 
 
Annex 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE FIGUERES I 
L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS, COMERCIANTS I PROFESSIONALS DEL PARC 
DE L'ESTACIÓ I RODALIES DE FIGUERES PER A LA REALITZACIÓ DEL 
CONCURS DE MÚSICA JOVE JOAN TRAYTER 
 
Figueres,       de setembre de 2018 
 
REUNITS 
D’una banda, la  Il·lustríssima senyora Marta Felip Torres, amb DNI  
XXXXXXXX,  en la seva condició d’Alcaldessa-Presidenta de l’Ajuntament de 
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Figueres, de conformitat amb 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 fiscal Plaça de l’Ajuntament número 12 de Figueres, i 
NIF P 1707200J.  
D’una altra part, Uliano Leo Ventresca, amb DNI número XXXXXXX, en 
representació de l’Associació de Veïns, Comerciants i Professionals del Parc 
de l'Estació i Rodalies de Figueres, amb CIF G17588229, amb domicili a la 
Plaça de l'Estació, 9, de Figueres, actuant en nom i representació de dita 
entitat. 
 
INTERVENEN 
La primera com a representant de l’Ajuntament de Figueres, en virtut de les 
facultats atribuïdes per l’article 53.1 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. 
El segon, com a representant de l’Associació de Veïns, Comerciants i 
Professionals del Parc de l'Estació i Rodalies de Figueres, en virtut de les 
facultats de representació legal que li confereixen els seus Estatuts.  
 
MANIFESTEN  
Que fa anys que Figueres convoca un premi destinat a fer concórrer noves 
propostes musicals i fer-les visibles entre els joves. Que està globalment 
acceptat que la música és un actiu important en l’educació de les persones i, 
per tant, fer-ne difusió i generar iniciatives que en facilitin canals per a la 
creació, la difusió i el consum és, al cap i a la fi, una aposta per la joventut de la 
nostra ciutat.  
Que l’Ajuntament de Figueres ha deixat d’organitzar directament el Concurs de 
música Jove Joan Trayter i és per això que l’Associació de Veïns, Comerciants 
i Professionals del Parc de l'Estació i Rodalies de Figueres vol agafar-ne el 
relleu i convocar-lo per ella mateixa, amb la col·laboració dels actors del territori 
que més poden aportar en una iniciativa com aquesta. 
Que tot i això, aquest relleu es fa impossible sense un suport institucional clar i 
és per això que se sol·licita a l’Ajuntament de Figueres una col·laboració 
econòmica que permeti que el concurs prosperi i no hagi de patir per la seva 
continuïtat. 
Que darrer d'aquesta proposta hi ha també una voluntat que el barri de la Plaça 
de l’Estació tingui una activitat pròpia que representi un revulsiu per al veïnat i 
per la imatge del barri, i, alhora, una manera de contribuir a la diversitat de 
propostes culturals de la ciutat. 
Que la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions disposa en 
el seu article 22.2.a que podran concedir-se de forma directa, amb caràcter 
excepcional, aquelles subvencions  que estiguin previstes en els Pressupostos 
Generals de les Entitats locals. 
 
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 
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les subvencions directes i que en ells s’han d’establir les condicions i 
compromisos aplicables de conformitat amb allò disposat a la llei. 
 
Així doncs, de conformitat amb allò establert a les citades disposicions i  per tal 
de concretar la col·laboració de l’Ajuntament de Figueres amb l’Associació de 
Veïns, Comerciants i Professionals del Parc de l'Estació i Rodalies de Figueres 
ambdues parts acorden subscriure el present conveni que es regeix pels 
següents 
 
PACTES  
Primer. Objecte del conveni 
L’objecte d’aquest conveni és regular els objectius, les condicions i les 
relacions institucionals entre l’Ajuntament de Figueres i que l’Associació de 
Veïns, Comerciants i Professionals del Parc de l'Estació i Rodalies de Figueres, 
per al desenvolupament del projecte: “Concurs de música jove Joan Trayter 
2018”, que va tenir lloc el dia 8 de setembre a la Plaça de l’Estació. 
Segon. Projecte tècnic i els seus objectius 
El “Concurs de música jove Joan Trayter, segons projecte presentat per 
l’Associació de Veïns, Comerciants i Professionals del Parc de l'Estació i 
Rodalies de Figueres té els objectius següents: 
Àmbit de juvenil i cultural 
Ser una oportunitat per a joves artistes i creadors en l'àmbit musical, tant a títol 
individual com col·lectiu (formacions musicals), per tal de dotar-los d'espais on 
actuar, i permetre'ls la gravació d'una maqueta. Per tant, donarem visibilitat a 
les seves propostes musicals, farem que els joves es projectin a partir del seu 
treball. 
Àmbit territorial i cohesionador 
Figueres focalitza gran part dels seus esforços al centre de la ciutat i la 
realització d’activitats que qualitativament puguin competir amb les que es fan 
al centre, millora l’autoestima dels barris. Per tant, atraurem públics a zones de 
la ciutat que tradicionalment no han gaudit d’aquest tipus d’iniciatives, donarem 
a conèixer el barri de tal manera que es pugui relacionar amb un model positiu 
d’activitat, millorarem l’autoestima i la cohesió dels habitants del barri. 
Tercer. Compromisos de l’Associació de Veïns, Comerciants i Professionals del 
Parc de l'Estació i Rodalies de Figueres 
L’Associació de Veïns, Comerciants i Professionals del Parc de l'Estació i 
Rodalies de Figueres es compromet a: 
1) Organitzar el Concurs de música jove Joan Trayter (establir-ne les 
bases, rebre les propostes, formar un jurat, establir una data d’actuació, fer-ne 
difusió...) 
2) Cercar complicitats amb empreses locals per a què col•laborin amb 
l’activitat. 
Quart. Compromisos de l’Ajuntament de Figueres 
1. Fer els tràmits corresponents per a la cessió de l’espai públic per a dur a 
terme l’activitat així com cedir el material necessari per a fer-la (escenari, 
taules, cadires...) 
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2. Atorgar una subvenció per la quantitat de 5.000,00 € per tal de 
col·laborar a cobrir el conjunt de les despeses del projecte, que és de 6.000,00 
€, segons pressupost adjunt al conveni. La subvenció que s’atorga correspon al 
83%. 
El pagament de la subvenció es farà de la següent manera: un 50 % al moment 
de signar el conveni i el 50 % restant prèvia presentació de la documentació 
justificativa de les despeses corresponents, abans del 31 de gener de 2019 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2018 204 33400 48000 per valor de 
5.000,00 euros aquest pagament és farà mitjançant ingrés al compte corrent de 
l’Associació de Veïns, Comerciants i Professionals del Parc de l'Estació i 
Rodalies de Figueres. 
Es consideren despeses subvencionables aquelles que de manera indubtable 
responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada i que resultin 
estrictament necessàries. En cap cas el cost de l’adquisició de les despeses 
subvencionables pot ser superior al valor normal del mercat. 
Cinquè. Forma i termini de justificació 
La documentació a presentar és la següent: 
1. Memòria justificativa de l’activitat, 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.  
2. Compte justificatiu, signat pel representant legal de l’entitat, 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. 
Sisè. 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. 
Setè. 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. 
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Vuitè. Vigència i pròrroga del conveni 
El present conveni tindrà vigència des del moment de la seva signatura fins el 
31 de desembre de 2018.  
Novè. Resolució del conveni 
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 2 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.  
 
Desè. 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. 
Onzè. Incompliment i resolució 
L’incompliment d’alguna de les clàusules d’aquest conveni en serà causa de 
resolució o denúncia de part. 
Dotzè. 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 es puguin suscitar entre les parts en el transcurs d’aquest conveni i que no 
hagin pogut resoldre’s de mutu acord. 
I en prova de conformitat amb el contingut i efectes d’aquest conveni, les parts 
intervinents el signen per triplicat en el lloc i data indicats a l’encapçalament. 
 
Per l’Ajuntament de Figueres  Per l’Associació de Veïns, Comerciants 

i Professionals del Parc de l'Estació i 
Rodalies de Figueres 

 
L’alcaldessa,     El representant, 
 
Marta Felip Torres    Uliano Leo Ventresca”" 
 
----17. 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. Es ratifica el decret de l'Alcaldia de 19 de setembre de 2018 
pel qual s'aprova el document titulat "Conveni de col.laboració entre 
l'administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament 
d'Ensenyament i l'Ajuntament de Figueres per a la realització d'activitats 
complementàries específiques de l'educació secundària obligatòria, adreçades 
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a l'alumnat amb necessitats educatives específiques derivades de la 
inadaptació al medi escolar, en unitats d'escolarització compartida, per al curs 
2018-2019". A la seva lectura, la Junta de Govern Local ACORDA, per 
unanimitat, ratificar el decret següent: 
 
"El Ple municipal , en sessió de data 28 de juliol de 2011, va aprovar la creació 
del servei públic d’Unitats d’Escolarització Compartida (UEC). Segons l’acord, 
el servei ha de portar a terme el desplegament d’aquestes unitats en base als 
convenis establerts amb el Departament d’Ensenyament, que han de regular 
tots els aspectes de cada una i ha d’establir tots els detalls organitzatius així 
com establir les quantitats que el Departament ha de traspassar per alumne. 
D’acord amb la memòria justificativa el servei no comporta cap cost per part de 
l’Ajuntament i es gestiona de forma indirecta mitjançant un contracte 
administratiu de serveis.  
En virtut dels diferents convenis subscrits entre el Departament d’Ensenyament 
i l’Ajuntament de Figueres es va portar a terme el servei, mitjançant una UEC 
de perruqueria per a 7 alumnes, durant els cursos 2011-2012 i 2012-2013 . Per 
a portar a terme l’activitat es va contractar l’Escola de Perruqueria Olmer, 
sense que es portés a terme la licitació del servei. La Generalitat havia 
d’aportar 379 euros per alumne i mes, quantitats que va deixar d’abonar des de 
finals del curs 2011-2012. Atesa aquesta circumstància el servei es va 
suspendre a la finalització del curs 2012-2013.  
En data 25 d’agost de 2016 la Generalitat de Catalunya va formalitzar el 
contracte del Servei d’atenció en unitats d’escolarització compartida (UEC) i 
servei d’atenció i acompanyament personalitzat en unitats d’escolarització 
compartida-programes de noves oportunitats (UEC-PNO) per a joves, a l’ESO, 
per als cursos 2016-2017 i 2017-2018 (Exp. 0766/16). El lot 18 d’aquest 
contracte era el relatiu a l’UEC Figueres, amb 30 places, essent adjudicatària 
l’Associació per a la Formació Professional a l’Alt Empordà.  
En data 1 de setembre de 2017 es va signar un nou conveni de col·laboració 
entre el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Figueres per la 
implantació de noves places UEC addicionals a les adjudicades pel propi 
Departament durant el curs 2017-2018. Concretament el conveni plantejava 
que l’Ajuntament assumís la prestació del servei per mitjà de la gestió de 10 
places d’horari parcial, de les quals 4 suposaven una aportació econòmica per 
part del Departament d’Ensenyament i les altres 6 eren assumides íntegrament 
per la corporació local. S’establia així mateix la possibilitat que la corporació 
local pogués augmentar fins a 3 més les places, sense que aquest fet suposi 
cap despesa addicional pel Departament d’Ensenyament. El Departament 
d’Ensenyament es comprometia a aportar a l’Ajuntament de Figueres la 
quantitat màxima per alumne/mes de 400,00 euros (places d’horari parcial). 
Així, l’import màxim a aportar pel Departament d’Ensenyament pel període 
setembre-desembre de 2017 va ser de 5.600,00 euros i per al període gener-
juny de 2018, de 9.600,00 euros.  
Es proposa la signatura d’un conveni pel curs 2018-2019 en els mateixos 
termes que el signat pel curs 2017-2018.  
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Aquest conveni serà vigent des de la data de seva signatura, i amb efectes des 
del 15 de setembre de 2018 fins al 30 de juny de 2019 i sense possibilitat de 
pròrroga.  
En l’expedient consta l’informe de la cap del servei d’educació en el qual 
determina que l’Ajuntament no disposa de les eines ni recursos per portar a 
terme una Unitat d’Escolarització Compartida; que el curs passat es va fer una 
contractació directa a l’ Associació Formació Professional Alt Empordà; que no 
es pot tornar a repetir aquesta fórmula perquè seria recurrent i, a més a més 
sobrepassa àmpliament els límits de les contractacions menors; que la licitació 
del servei està en tràmit; i que el pressupost municipal disposa d’una aplicació 
pressupostària amb crèdit suficient per assuimr els compromisos adquirits amb 
el conveni, l’aplicació 18 202 32603 22699 Unitats d’Escolarització Compartida 
Municipal, amb 40.000 euros. Concretament amb motiu de l’aprovació de 
l’expedient de contractació per a la licitació del servei es va autoritzar la 
despesa de 14.000 euros del total de crèdit disponible de l’aplicació per fer front 
a l’execució del servei des de la formalització del contracte fins a finals d’any. 
Per a l’exercici 2019 caldrà que el pressupost municipal contingui una aplicació 
pressupostària a tal efecte.  
L’article 27 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació preveu els 
programes de diversificació curricular orientats a la consecució del títol de 
graduat en educació secundària obligatòria.  
L’article 18 del Decret 187/2015, de 25 d’agost, pel qual s’estableix l’ordenació 
dels ensenyaments d’educació secundària obligatòria, regula l’atenció a la 
diversitat dels alumnes. Concretament l’article 18.3 estableix que les mesures 
d’atenció a la diversitat poden ser de caràcter general, específic o extraordinari, 
i poden establir-se de forma temporal o permanent, i l’article 18.6 defineix les 
mesures extraordinàries i determina que les Unitats d’Escolarització 
Compartida (UEC) són una de les mesures extraordinàries d’atenció a la 
diversitat. L’article 18.7 estableix que el Departament d’Ensenyament pot 
establir convenis amb ajuntaments, ens locals i altres institucions per a la 
realització d’activitats fora del centre en el marc d’aplicació de les mesures 
específiques i/o extraordinàries per als alumnes de tercer o quart curs, que no 
han de comportar vinculació laboral o professional.  
L’aprovació del conveni es fa a l’empara de l’article 66.3.o 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 i l’article 159.3 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, 
d’educació, segons el qual correspon als municipis participar en les funcions 
que corresponen a l’Administració de la Generalitat en els diferents aspectes 
del sistema educatiu, entre altres, la promoció i aplicació de programes dirigits 
a alumnes amb necessitats especials.  
La Junta de Govern Local és l’òrgan competent, per delegació del ple, per a 
l’aprovació dels convenis interadministratius, tret dels que tinguin per objecte la 
transferència de funcions o d’activitats a altres administracions públiques, 
d’acord amb l’acord de ple de data 3 de febrer de 2012.  
Atesa la urgència en l’aprovació i signatura del conveni proposat es considera 
adient aprovar l’expedient per decret de l’Alcaldia Presidència i sotmetre’l a 
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ratificació en la propera Comissió Informativa General i Junta de Govern Local 
que es portin a terme, tenint en compte que l’eficàcia de l’acte administratiu 
quedarà demorada a l’aprovació per part de l’òrgan competent, és a dir, la 
Junta de Govern Local.  
Vist l'informe proposta favorable de la cap del servei jurídic de l'àrea. 
 
Vist l'informe d'intervenció (INIF/INFI) que consta a l'expedient 
 
Per tot això, l'alcaldessa presidenta resol: 
Primer.- Aprovar el document titulat “Conveni de col·laboració entre 
l’administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament 
d’Ensenyament i l’Ajuntament de Figueres per a la realització d’activitats 
complementàries específiques de l’educació secundària obligatòria, adreçades 
a l’alumnat amb necessitats educatives específiques derivades de la 
inadaptació al medi escolar, en unitats d’escolarització compartida, per al curs 
2018-2019”, que s’adjunta com a annex a aquest acord.  
Segon.- Ratificar el present decret a la propera sessió de la Comissió 
Informativa General i de la Junta de Govern Local que es portin a terme.  
Tercer.- Autoritzar l’Alcaldia Presidència perquè realitzi tants actes i gestions 
com calguin per a l’execució dels acords anteriors." 
 
----18. 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 setze hores i 
un minut, de la qual cosa dono fe. 
 
 


