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Cristina Pou Molinet, llicenciada en dret i funcionària d'administració local amb 
habilitació de caràcter nacional, secretària de l’Ajuntament de Figueres (Girona)

CERTIFICO: Que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament, en la seva sessió 
del  dia  5  de  setembre  de  2016,  va  prendre  l’acord  que  literalment  diu  el 
següent: 

‘’La Comissió d’Urbanisme de Girona en sessió de 30 de maig de 2007 va 
aprovar definitivament el Pla de millora urbana del nucli històric de Vilatenim, 
quina normativa va ser publicada al Diari Oficial de la Generalitat el dia 7 de 
gener de 2008.
Aquest pla de millora delimita diferents polígons d’actuació urbanística i, d’entre 
ells, el polígon d’actuació urbanística núm. 3: “Joan Amich”.
El  sistema  d’actuació  que  el  Pla  de  millora  urbana  defineix  per  al 
desenvolupament  d’aquests  polígons  d’actuació,  per  a  tots  ells,  és  el  del 
sistema d’actuació per reparcel·lació sota la modalitat de compensació.
El pla d’etapes del Pla de millora urbana preveu un termini màxim de quatre 
anys per al desenvolupament d’aquest polígon.
Amb motiu de la tramitació d’aquest Pla de millora urbana el 10 d’agost de 
2005  es  va  signar  amb  l’aleshores  propietari  únic  del  polígon  d’actuació 
urbanístic PA: 3, Sr. Joan Amich Galí, un conveni urbanístic en base el qual, en 
el termini de dos anys, es preveia el següent:  “Tercer.- La propietat adopta el  
compromís d’efectuar la cessió obligatòria i gratuïta a l’Ajuntament, prèvia la  
segregació,  de  les  porcions  que  es  preveu  que  estan  destinades  a  
equipaments (1000 m2) i espais lliures o zones verdes (1.663 m2) i ajustos  
d’alineacions de vials en el carrer de la Duana i el carrer de l’Hospital.”
L’article 28 de la normativa del Pla de millora urbana estableix, al seu apartat 1, 
el següent “1.- Objecte del polígon d’actuació. L’objecte fonamental del polígon  
serà l’obtenció de les cessions necessàries per a la ubicació del nou Centre  
Social de Vilatenim, dotat d’una plaça arbrada amb aparcaments entre aquell i  
el carrer de l’Hospital, que permet la connectivitat del Carrer Ginesta.”

L’Ajuntament de Figueres té la necessitat de disposar dels terrenys qualificats 
d’equipaments i d’espais lliures d’aquest polígon núm. 3, especialment, per a 
l’edificació del centre cívic del nucli de Vilatenim, essent els terrenys qualificats 
d’equipaments d’aquest polígon els terrenys adequats per a aquesta finalitat i 
per poder dotar al nucli de Vilatenim d’un centre cívic.R
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Atès  el  temps  transcorregut  des  de  la  delimitació  d’aquest  polígon,  al  seu 
moment de propietari únic, sense que a hores d’ara s’hagi desenvolupat, tot i a 
pesar d’haver transcorregut el termini màxim de quatre anys des de l’entrada 
en  vigor  del  pla,  previst  al  pla  d’etapes,  per  al  desenvolupament  d’aquest 
polígon i atès que hi ha una necessitat pública urbanística i objectiva consistent 
en  què  l’Ajuntament  pugui  disposar  dels  terrenys  d’equipaments  i  d’espais 
lliures, que són de cessió obligatòria i gratuïta, com a béns de domini públic de 
servei públic i  d’ús públic,  per a la construcció del centre cívic del nucli de 
Vilatenim i per a permetre la connectivitat amb el carrer Ginesta.
Atès el que disposa l’article 119 del text refós de la Llei d’urbansime, aprovat 
pel Decret legislatiu 1/2010 , de 3 d’agost i que regula el procediment per a la 
modificació de les modalitat del sistema d’actuació establertes al pla.
Vist  l’informe  jurídic,  de  l’1  de  setembre  d’engunany,  aquesta  alcaldia 
presidència, proposa que la Junta de Govern Local, per delegació de l’alcaldia 
presidència, adopti els acords següents:

1r.- Aprovar inicialment la modificació de la modalitat del sistema d’actuació del 
Polígon d’actuació Urbanística PA 3  Joan Amich, delimitat pel Pla de millor 
urbana del nucli històric de Vilatenim,  i que preveu el sistema de reparcel·lació 
sota la modalitat de compensació, i substituir-lo per sistema de reparcel·lació, 
sota  la  modalitat  de  cooperació,  a  l’objecte  de  que  sigui  l’ajuntament  de 
Figueres, com a administració actuant,  qui impulsi  i  executi  la transformació 
d’aquest polígon d’actuació urbanística.

2n.- Notificar als propietaris dels terrenys inclosos en aquest polígon d’actuació 
urbanística “núm. 3: Joan Amich” aquest acord i obrir el termini d’audiència d’un 
mes, per a que manifestin el que tinguin per convenient en defensa dels seus 
legítims drets o interessos.

3r.- Posar en coneixement als propietaris d’aquest polígon l’interès municipal 
d’obtenir els terrenys que a l’interior d’aquest polígon  són qualificats com a 
sistema d’equipaments i com a sistema d’espais lliures, els quals són de cessió 
obligatòria  i  gratuïta  a  l’Ajuntament,  i  quina  obligació  de  cessió  es  pot 
materialitzar  a  través  d’una  segregació  i  donació,  amb  l’atorgament  de  la 
corresponent  escriptura  pública,  i  que  aquesta  actuació  específica  de 
segregació  i  donació  no  resulta  incompatible  amb  el  desenvolupament  i  la 
urbanització  dels  terrenys  d’aprofitament  lucratiu,  si  compta  amb  el 
consentiment de tots els propietaris.

4rt.- Exposar al públic aquest acord pel termini d’un mes, a comptar des del dia 
següent al de la data de la publicació de l’últim anunci que farà al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya i al Butlletí Oficial de la Província.

5è.-  Publicar  aquest  acord a un diari  de major  difusió,  als setmanaris  Hora 
Nova i Empordà així com al web municipal, per a general coneixement i als 
efectes de poder plantejar les al·legacions que hom consideri adients.



6è.-  Notificar  aquest  acord  al  Consell  Municipal  de  Vilatenim  per  al  seu 
coneixement i per a que, en el termini d’un mes, pugui plantejar, si s’escau, les 
al·legacions que consideri adients.‘’

Figueres, el dia que signem aquest document,

Vist i plau

L'alcaldessa presidenta
[Firma01-01] [Firma02-01]
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