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JUNTA DE GOVERN LOCAL         Núm.24 
--------------------- 
 
Acta de la sessió ordinària del dia 20 de juny de 2011 
 
---- A la Casa de la Vila de la ciutat de Figueres, el dia 
20 de juny de 2011, sota la Presidència de l’Alcalde 
Santiago Vila Vicente, es reuneixen els membres de la Junta 
de Govern Local: Marta Felip Torres, Manuel Toro Coll, 
Josep Maria Godoy Tomás, Mercè Castelló Turró, Joaquim 
Felip Gayolà, Joaquim Ferrer Sala i José Luis Yécora Romero 
amb l’assistència del secretari, Fernando González Cebrián, 
i de l’interventor, Carles Pigem Ramis, per tal de dur a 
terme la sessió ordinària en primera convocatòria. 
 Així mateix, autoritzats per la Presidència, segons 
allò que disposa l'article 59.2 del Reglament Orgànic 
Municipal, hi assisteixen amb veu però sense vot els 
regidors no membres de la Junta de Govern Local Sònia 
Trilla Bevià, Dolors Pujol Matas, Pere Giró Fàbrega i Sergi 
Garcia Torralvo. 

A les catorze hores i deu minuts, el president declara 
oberta la sessió. 
 
----1. Ajuntament: Es constitueix la Junta de Govern Local. 
Vist el decret de l’Alcaldia-Presidència de data 14 de juny 
de 2011 que es transcriu literalment: 
 “Vist el que disposen els articles 23 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del Règim 
Local, 54 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya que va ser aprovat pel Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, 22 del Text Refós de les 
disposicions legals vigents en matèria de Règim Local que 
va ser aprovat pel Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 
d’abril, 52 del Reglament d’Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals que va ser aprovat pel 
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, i 53 del 
Reglament Orgànic Municipal, aquesta Alcaldia Presidència 
resol: Únic: Designar la Junta de Govern Local que, 
presidida per aquesta Alcaldia, estarà integrada pels 
següents membres de l’Ajuntament: Marta Felip Torres, 
Manuel Toro Coll, Josep Maria Godoy Tomás, Mercè Castelló 
Turró, Joaquim Felip Gayolà, Joaquim Ferrer Sala i José 
Luis Yécora Romero.” Els membres integrants de la Junta de 
Govern Local presents a la sessió declaren, per unanimitat, 
constituïda la Junta de Govern Local de l'Ajuntamet de 
Figueres. 
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----2. Ajuntament. La Junta de Govern Local es dóna per 
assabentada del decret de l’Alcaldia de 17 de juny de 2011 
pel qual es fixa el règim de sessions de la Junta de Govern 
Local. A la seva lectura, la Junta de Govern Local acorda, 
per unanimitat, donar-se per assabentada del decret 
següent: 
 “Vist el que disposen els articles 57.4 del Reglament 
Orgànic Municipal i 112.3 del Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals que va 
ser aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, 
l’Alcaldia Presidència resol: Únic. Fixar, com a dia i hora 
per dur a terme les sessions ordinàries de la Junta de 
Govern Local en primera convocatòria, els dilluns a les 
catorze hores i que en segona convocatòria es faran una 
hora després de l’assenyalada per a la primera, segons 
l’article 59.4 del Reglament Orgànic Municipal.” 
 
----3. Ajuntament. La Junta de Govern Local es dóna per 
assabentada del decret de l’Alcaldia Presidència de 14 de 
juny de 2011 pel qual s’autoritza la presència en les 
sessions de la Junta de Govern Local de membres de 
l’Ajuntament que no en formen part. A la seva lectura, la 
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, donar-se per 
assabentada del decret següent: 
 “Aquesta Alcaldia Presidència, mitjançant un decret de 
data 14 de juny de 2011, ha designat la Junta de Govern 
Local. L’article 59.2 del Reglament Orgànic Municipal 
preveu que l’Alcalde pugui autoritzar la presència de 
qualsevol membre  de l’Ajuntament en les sessions de la 
Junta de Govern Local.Per tot això, l’Alcaldia Presidència 
resol: Autoritzar la presència en les sessions de la Junta 
de Govern Local dels membres de la Corporació següents que 
no formen part d’aquest òrgan: Sònia Trilla Bevià, Dolors 
Pujol Matas, Pere Giró Fàbrega i Sergi García Torralvo.” 
 
----4. Obres-llicències. Es concedeix a l’entitat Sanar 
Trade SL una llicència d’obres per a reforma i ampliació de 
locals (2a fase –sala de ball-) al sector recinte firal, 
carretera d’el Far d’Empordà. Després de llegir-la i 
debatre-la s’ACORDA, per unanimitat, d’aprovar la proposta 
següent: 
 “Vista la petició de llicència municipal d’obres amb 
Registre d’entrada núm. 7854, de data 19 d’abril de 2011, 
formulada per l’entitat Sanar Trade SL, representada pel 
Sr. Sergey Naumeyko, per reforma i ampliació de locals (2a 
fase -sala de ball-) al sector recinte firal, Ctra. del Far 
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d’Empordà; Vist l'informe emès per l’arquitecte municipal, 
de data 7 de juny de 2011, que diu que el projecte no 
acredita el valor real i efectiu de les obres segons 
l’estat d’amidaments i preus unitaris justificats i que en 
absència d’això l’estimació de la segona fase (sala de 
ball) de l'import real i efectiu, és de 476.347,07� segons 
el següent detall: a. Planta baixa. 476,58 m² x 490,00 �/m² 
x 0,95 x 0,70 x 1,00 x 2,00 = 310.587,18 �.  242,69 m² x 
490,00 �/m² x 0,95 x 0,50 x 1,00 x 2,00 = 112.972,19 �. 
b. Planta pis.  113,40 m² x 490,00 �/m² x 0,95 x 0,70 x 
1,00 x 2,00 = 52.787,70 �. TOTAL COST REAL I EFECTIU 
476.347,07 �. Atès el que disposen 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 el Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
pel qual s’aprova el Text refós de la llei d'Urbanisme, i 
l’article 237 del Decret 305/2006, de 28 de juliol pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme, i l’ordenança 
fiscal reguladora de l'impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres; Atès que el projecte tècnic ha 
estat visat degudament pel col·legi professional competent; 
Atès que, segons l'informe dels Serveis Tècnics municipals, 
l'esmentat projecte tècnic no infringeix les previsions ni 
les determinacions dels plans ni tampoc les ordenances 
municipals reguladores de l’edificació i l’ús del sòl i té 
les condicions necessàries per obtenir el nivell 
d’habitabilitat corresponent, l’alcalde president proposa a 
la Junta de Govern Local que, per delegació de l'Alcaldia-
Presidència, adopti els acords següents: 1r. Concedir la 
llicència sol·licitada d’acord amb les condicions generals 
que s’adjunten en el full annex i amb les particulars 
següents: a) D’acord amb la Llei 38/1999, de 5 de novembre 
de 1999, d’ordenació de l’edificació (BOE de 6 de novembre 
de 1999), no s’autoritzaran ni s’inscriuran en el Registre 
de la Propietat escriptures públiques de declaració d’obra 
nova a les quals sigui d’aplicació la Llei esmentada sense 
que s’acrediti la constitució de les garanties obligatòries 
en els supòsits establerts a la referida Llei. b) La 
utilització de les instal·lacions comportarà l’obtenció de 
la prèvia llicència de primera ocupació. c) Les places 
d’aparcament s’hauran de sistematitzar amb arbrat i 
jardineria. d) A càrrec del promotor, previ a l’inici de 
les obres, es senyalitzaran i protegiran adequadament els 
recorreguts alternatius dels vianants interceptats per la 
tanca d’obra mitjançant les mesures provisionals o/i 
definitives que indiqui la policia local (voreres 
complementàries annexes, túnels protegits, formació de 
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guals adaptats en vorera, pintat de passos i bandes de 
retenció en calçada, miralls auxiliars.) e) Es complirà: -
El Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la 
Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de 
l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques i 
d’aprovació del Codi d’accessibilitat. -El Codi Tècnic de 
l'Edificació (RD 314/2006, de 17 de març BOE 28/03/06). f) 
No es podran iniciar les obres sense haver aportat 
prèviament la documentació del contractista que efectuarà 
les obres: fotocòpia del rebut de l'impost d’activitats 
econòmiques de l’any en curs o certificat d’hisenda 
conforme està donat d’alta de l’epígraf de construcció. g)  
S’haurà d’acreditar haver signat amb un gestor autoritzat 
un document d’acceptació que garanteixi la correcta 
destinació dels residus separats per tipus. En aquest 
document es farà constar el codi de gestor i el domicili de 
l’obra. En el termini d’un mes a comptar des de la 
finalització de l’obra, s’haurà de presentar un certificat 
del gestor de residus contractat referent a la quantitat i 
tipus de residus lliurats. h) Quant als serveis municipals, 
s’haurà de complir el que estableixi la Societat Figueres 
de Serveis SA. i) D’acord amb l’article 1.2.6 del CTE DB-
SUA 9, s’haurà de preveure un aseo accessible 
(lavabo+inodor) per cada 10 unitats o fracció d’inodors 
instal·lats, podent ser d’ús compartit per ambdós sexes. En 
aquest cas, es comptabilitzen 12 inodors i, per tant, 
caldrà justificar 2 aseos accessibles. j) D’acord amb CTE-
DB-SUA, les cabines amb vàter accessible per a l’ús públic 
hauran de ser amb transferència lateral >80 cm per ambdós 
costats. k) L’aforament total calculat és de 145+45+456=646 
persones. Calen, doncs, 65 places d’aparcament, de les 
quals 2, com a mínim, hauran de ser adaptades. Un augment 
de 2 persones en l’aforament total (per exemple amb una 
terrassa exterior) faria augmentar aquesta dotació de 
places d’aparcament adaptades. l) D’acord amb el RD 
997/2002, de 27 de setembre, pel que s’aprova la norma de 
construcció sismorresistent: part general i edificació 
(NCSR-02), la construcció en la que es troba ubicada 
l’activitat es considera d’importància especial. Per tant, 
abans de l'inici de les obres caldrà justificar el 
compliment de la normativa sísmica (NCSE-02) per als nous 
usos a desenvolupar a l’edifici i que l’estructura compleix 
amb la dita normativa sismorresistent. m) No es podrà 
iniciar cap tasca d’enderroc de les plaques  de fibrociment 
de la coberta fins que el Departament d’empresa i Ocupació 
de la Generalitat  de Catalunya hagi aprovat el pla de 
treball presentat per a la retirada dels residus d’amiant. 
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n) En l’accés a l’aparcament des de la vorera es construirà 
un gual de formigó tipus Gf 40, segons plànol de detall que 
s’adjunta, així com la reposició amb panot de la vorera en 
front del solar. o) 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. p) Quan a l’activitat 
recreativa que es pretén instal·lar en el local s’hauran de 
complir les previsions en matèria de prevenció d’incendis 
que resultin de l’informe que emeti la Direcció General de 
prevenció, extinció d’incendis i salvaments, si aquestes 
indiquen afectació a la distribució i estructura del local, 
serà necessària sol·licitud de nova llicència d’obres que 
l’empari. 2n. Comunicar a l’entitat Sanar Trade SL, 
representada pel Sr. Sergey Naumeyko,  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, que és de 476.347,07� segons consta a l’informe 
tècnic més amunt transcrit. A més, també s’haurà 
d’ingressar la taxa corresponent per l’atorgament d’aquesta 
llicència urbanística. Aquestes quanties hauran de ser 
ingressades en via voluntària de pagament a l’hisenda 
pública d’aquesta administració local, en els llocs 
indicats i dins dels terminis assenyalats a la notificació 
de la corresponent liquidació.” 
 
----5. Obres-llicències. Es reben les obres d’urbanització 
simultànies a l’edificació de la parcel·la situada al 
costat de l’escola Pous i Pagès de la carretera de Llers. 
Després de llegir-la i debatre-la s’ACORDA, per unanimitat, 
d’aprovar la proposta següent: 
 “El dia 11 de desembre de 2008 la Junta de Govern 
Local aprovà definitivament el Projecte d’urbanització 
simultani a l’edificació de la parcel·la situada al costat 
del CEIP Pous i Pagès de la carretera de Llers, 
d’iniciativa privada. El dia 15 de febrer de 2011, RGE núm. 
2972, el senyor Luis Lauroba Gámiz, en representació de la 
societat Subirats Berenguer Immobiliaria, SA, demana la 
recepció de les obres d’urbanització per part de 
l’Ajuntament. En data 26 de maig de 2011 el tècnic 
municipal ha emès un informe en el que es diu que no es 
troba cap impediment per procedir a la recepció definitiva 
de l’obra. Atès el que disposa el Decret Legislatiu 1/2005, 
de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 



 6 

d’urbanisme i el que disposa el Decret 305/2006, de 18 de 
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la llei 
d’urbanisme, l’Alcalde-President proposa a la Junta de 
Govern Local que, per delegació de l’Alcaldia-Presidència, 
adopti els següents acords: 1r.- Rebre les obres 
d’urbanització simultànies a l’edificació de la parcel·la 
situada al costat del CEIP Pous i Pagès de la carretera de 
Llers. 2n.- Notificar els presents acords a la societat 
Subirats Berenguer Immobiliaria, SA, a la societat Figueres 
de Serveis, SA, al Departament d’Intervenció de 
l’Ajuntament a Fisersa i a Fisersa Ecoserveis. 3r.- 
Facultar l’Alcaldia Presidència per a l’adopció de tants 
actes i gestions com calguin per a l’execució dels acords 
anteriors. 
 
----6. Obres-llicències. Es concedeix al senyor Rodolfo 
Mendiola Caliani una llicència d’obres per a la reforma 
d'habitatge unifamiliar entre mitgeres al carrer Orient, 3. 
Després de llegir-la i debatre-la s’ACORDA, per unanimitat, 
d’aprovar la proposta següent: 
 “Vista la petició de llicència municipal d'obres amb 
Registre d'entrada núm. 1752, de data 31 de gener de 2011, 
formulada pel Sr. Rodolfo Mendiola Caliani, per  reforma 
d'habitatge unifamiliar entre mitgeres al c/ Orient 3; Vist 
l'informe emès per l'arquitecte municipal, de data 15 de 
juny de 2011, que diu que el projecte no acredita el valor 
real i efectiu de les obres segons l’estat d’amidaments i 
preus unitaris justificats i que en absència d’això 
l’estimació de l’import real i efectiu de les obres es 
calcula en 26.642,79� segons el següent detall: 1. a. 
Reforma baixa. 37,32 m² x 325,85 �/m² =  12.160,72 �. b. 
Reforma pis. 13,76 m² x 456,19 �/m² = 6.277,17 �. c. 
Ampliació pis 12,59 m² x 621,70 �/m² = 8.204,90 �. TOTAL 
COST REAL I EFECTIU 26.642,79 �. 2. La fiança a dipositar 
per a la gestió dels residus de construcció i runes es 
calcula segons el detall següent: a. Residus d'excavació: 
1,00 m³ x 6,00 �/m³ =6,00 � (mínim 300 �). b. Residus 
d'enderroc: 0,00 m³ x 12,00 �/m³ =0,00 � (mínim 200 �). 
c. Residus de construcció: 7,96 m³ x 12,00 �/m³ =  95,52 � 
(mínim 120 �). TOTAL FIANÇA RESIDUS 420,00 �. Atès el 
que disposen 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 el Decret 
legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text 
refòs de la llei d'Urbanisme, i l'article 237 del Decret 
305/2006, de 28 de juliol pel qual s'aprova el Reglament de 
la Llei d'Urbanisme,   i l'ordenança fiscal reguladora de 
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l'impost sobre construccions, instal.lacions i obres; Atès 
que el projecte tècnic ha estat visat degudament pel 
col.legi professional competent; Atès que, segons l'informe 
dels Serveis Tècnics municipals, l'esmentat projecte tècnic 
no infringeix les previsions ni les determinacions dels 
plans ni tampoc les ordenances municipals reguladores de 
l'edificació i l'ús del sòl i té les condicions necessàries 
per obtenir el nivell d'habitabilitat corresponent, 
l'alcalde president proposa a la Junta de Govern Local que, 
per delegació de l'Alcaldia-Presidència, adopti els acords 
següents: 1r. Concedir la llicència sol.licitada d'acord 
amb les condicions generals que s'adjunten en el full annex 
i amb les particulars següents: a) D'acord amb la Llei 
38/1999, de 5 de novembre de 1999, d'ordenació de 
l'edificació (BOE de 6 de novembre de 1999), no 
s'autoritzaran ni s'inscriuran en el Registre de la 
Propietat escriptures públiques de declaració d'obra nova a 
les quals sigui d'aplicació la Llei esmentada sense que 
s'acrediti la constitució de les garanties obligatòries en 
els supòsits establerts a la referida Llei. b) La 
utilització de les instal.lacions comportarà l’obtenció de 
la prèvia llicència de primera ocupació. c) Prèviament a la 
llicència de primera ocupació, caldrà reposar les plaques 
de senyalització de via pública preexistents si s'escau o 
acreditar haver sol.licitat la col.locació de la 
corresponent placa de retolació del carrer. d) A càrrec del 
promotor, previ a l’inici de les obres, es senyalitzaran i 
protegiran adequadament els recorreguts alternatius dels 
vianants interceptats per la tanca d’obra mitjançant les 
mesures provisionals o/i definitives aue indiqui la policia 
local (voreres complementàries annexes, túnels protegits, 
formació de guals adaptats en vorera, pintat de passos i 
bandes de retenció en calçada, miralls auxiliars…) e) Es 
complirà: -El Decret 55/2009, de 7 d'abril sobre les 
condicions d'habitabilitat dels habitatges i de la cèdula 
d'habitabilitat. -El Codi Tècnic de l'Edificació (RD 
314/2006, de 17 de març BOE 28/03/06). 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) En el termini d'un mes a comptar des de la finalització 
de l'obra, s'haurà de presentar un certificat del gestor de 
residus contractat referent a la quantitat i tipus de 
residus lliurats. h) Quant als serveis municipals, s'haurà 
de complir el següent: Aigua: -Cal fer escomesa nova i 
anul.lar les escomeses velles existents. L'escomesa nova 
s'ha de sol.licitar a Figueres de Serveis SA que definirà  
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el punt de conexxió. -Cal deixar previst lloc per la 
centraltizació dels comptadors segons informes tècnics del 
servei i preveure el pas de la canonada d'alimentació per 
llocs comuns. Clavegueram i recollida aigües pluvials: -Cal 
recollir les aigües residuals de forma separada respecte de 
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. -No 
es pot garantir el servei de clavegueram per sota de la 
cota de la calçada. 2n. Comunicar al Sr. Rodolfo Mendiola 
Caliani,  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 gravàmen aplicable a la base imposable d’aquest 
impost, que està constituïda pel cost real i efectiu de la 
construcció, instal·lació i/o obra, que és de 26.642,79� 
segons consta a l’informe tècnic més amunt transcrit. A 
més, també s’haurà d’ingressar la taxa corresponent per 
l’atorgament d’aquesta llicència urbanística. Aquestes 
quanties hauran de ser ingressades en via voluntària de 
pagament a l’hisenda pública d’aquesta administració local, 
en els llocs indicats i dins dels terminis assenyalats a la 
notificació de la corresponent liquidació.” 
 

----7. Assumptes urgents. No es produeixen declaracions 
d'urgència. 
 
----8. Precs i preguntes. A l'extrem de Precs i preguntes 
no es produeixen intervencions. 
 
---- No havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la 
sessió a les catorze hores i quinze minuts, de la qual cosa 
dono fe. 
 
 


