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JUNTA DE GOVERN LOCAL         Núm.25 
--------------------- 
 
Acta de la sessió ordinària del dia 27 de juny de 2011 
 
---- A la Casa de la Vila de la ciutat de Figueres, el dia 
27 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 Dolors 
Pujol Matas, Pere Giró Fàbrega i Sergi Garcia Torralvo. 
 No assisteix la regidora membre de la Junta de Govern 
Local Sònia Trilla Bevià. 

A les catorze hores i tres minuts, el president 
declara oberta la sessió. 

 
----1. S'aprova sense rectificacions l'acta de la sessió 
anterior, ordinària del dia 20 de juny de 2011, repartida 
amb la convocatòria. 
 
----2. Obres municipals. Es ratifica el decret de 
l’Alcaldia de 26 de maig de 2011 pel qual es va suspendre 
la tramitació del procediment per a la redacció de 
l’avantprojecte, projecte d’execució, projecte ambiental, 
l’estudi de seguretat i salut, l’estudi geotècnic i la 
direcció d’obres d’un pavelló doble poliesportiu en el 
sector d’equipaments supramunicipals de Figueres. A la seva 
lectura, la Junta de Govern Local ACORDA, per unanimitat, 
ratificar el decret següent: 

“Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de 21 de 
febrer d’enguany es va aprovar inicialment el plec de 
clàusules administratives particulars que regien en el 
concurs de projectes amb intervenció de jurat per a la 
redacció de l'avantprojecte, projecte d'execució, projecte 
ambiental, l'estudi de seguretat i salut, l'estudi 
geotècnic i la direcció d'obres d'un pavelló doble 
poliesportiu en el sector d'equipaments supramunicipals de 
Figueres. Vist que és necessari estudiar la viabilitat de 
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la despesa atès el resultat de la liquidació del pressupost 
que s’ha aprovat amb posterioritat a l’inici del present 
expedient, aquesta Alcaldia Presidència HA RESOLT: - 
Suspendre la tramitació del procediment per a la redacció 
de l'avantprojecte, projecte d'execució, projecte 
ambiental, l'estudi de seguretat i salut, l'estudi 
geotècnic i la direcció d'obres d'un pavelló doble 
poliesportiu en el sector d'equipaments supramunicipals de 
Figueres.” 
 
---- Seguidament, a les catorze hores i cinc minuts, 
compareix la regidora no membre de la Junta de Govern Local 
Sònia Trilla Bevià que, autoritzada per la Presidència 
segons allò que disposa l'article 59.2 del Reglament 
Orgànic Municipal, s'incorpora a la sessió amb veu però 
sense vot. 
 
----3. Aportacions i subvencions. S’aprova la convocatòria 
oberta en règim de concurrència competitiva corresponent a 
l’exercici de 2011 per a l’atorgament de subvencions per a 
fomentar la promoció d’obres de millora de l’accessibilitat 
als habitatges dels immobles de l’àmbit del Pla 
d’intervenció integral del centre històric de Figueres. 
Després de llegir-la i debatre-la s’ACORDA, per unanimitat, 
d’aprovar la proposta següent: 
 “En sessió de data 23 de maig de 2011, la Junta de 
Govern Local, per delegació del Ple de l'Ajuntament, va 
aprovar definitivament les Bases reguladores per a la 
concessió de subvencions per a la millora de 
l'accessibilitat als habitatges dels immobles de l'àmbit 
del Pla d'Intervenció Integral del Centre Històric de 
Figueres (BOP de Girona núm. 118 de data 21 de juny de 
2011). L'article 5 de les citades bases estableix que 
“Periòdicament, l'Ajuntament de Figueres aprovarà la 
convocatòria per a la sol·licitud dels ajuts, que establirà 
la data inicial i final per a la presentació de les 
sol·licituds. Aquestes convocatòries podran fixar criteris 
de prioritats de les actuacions per al seu repartiment 
temporal i per modalitats d'actuacions. L'atorgament dels 
ajuts restarà condicionat a les disponibilitats 
pressupostàries de cada exercici.” Atès l'anterior, als 
informes que obren a l'expedient, i a allò previst a la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de Subvenciones, i 
el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, per el qual 
s'aprova el Reglament de l'esmentada Llei 38/2003. I,  de 
conformitat amb el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels 
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ens locals  i amb el que disposa el Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril pel que s’aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya, l'alcalde 
president proposa a la Junta de Govern Local que, per 
delegació de l'Alcaldia Presidència, adopti els acords 
següents: Primer.- Aprovar la convocatòria oberta en règim 
de concurrència competitiva corresponent a l'exercici de 
2011, mitjançant el sistema de concurs i convocatòria 
única, que s'adjunta, per a l'atorgament de subvencions per 
a fomentar la promoció d'obres de millora de 
l'accessibilitat als habitatges dels immobles de l'àmbit 
del Pla d'Intervenció Integral que es desenvolupa al Centre 
Històric de Figueres, d'acord amb les bases específiques 
reguladores aprovades per la Junta de Govern Local, per 
delegació del Ple de l'Ajuntament, en data 23 de maig de 
2011. Segon.- La dotació màxima dels ajuts que preveu la 
present convocatòria per l'any 2011 és de noranta mil euros 
(90.000 �), amb càrrec a la partida pressupostària "11 
31R10 920 78 Ajuts instal·lació d'ascensors Centre 
Històric" de l’Ajuntament de Figueres. Tercer.- Facultar 
l’Alcaldia presidència per a l’adopció de tants actes i 
gestions com calguin per a l’execució dels acords anteriors 
i per resoldre els recursos que es puguin interposar contra 
la present convocatòria.” 
 
----4. Obres-llicències. Es concedeix al senyor XXXXXX
XXXXX XXXX na llicència d’obres per a l’ampliació 
d'obertures existents a façana principal i en paret de 
càrrega interior al carrer XXXX. 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. 9905, de data 23 de maig de 2011, 
formulada pel Sr. XXXXX  XXXXXX XXXX, per  ampliació 
d'obertures existents a façana principal i en paret de 
càrrega interior al carrer XXXX; Vist l'informe emès per 
l'arquitecte municipal, de data 2 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 
8.706,71� segons el següent detall: a. Actuació puntual. 
26,72 m² x 490,00 �/m² x 0,95 x 0,70 x 1,00 x 1,00 = 
8.706,71 �. TOTAL COST REAL I EFECTIU 8.706,71 �. La fiança 
a dipositar per a la gestió dels residus de construcció i 
runes es calcula segons el detall següent: b. Residus 
d'excavació: 0,00 m³ x 6,00 �/m³ = 0,00 � (mínim 300,00 �). 
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c. Residus d'enderroc: 0,75 m³ x 12,00 �/m³ =9,00 � (mínim 
200,00 �). d. Residus de construcció: 2,40 m³ x 12,00 �/m³= 
28,80 � (mínim 120,00 �). TOTAL FIANÇA RESIDUS 320,00 �. 
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 
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) 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...) c) 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. d) Quant als serveis municipals, s'haurà 
de complir el que estableixi Figueres de Serveis SA. e) Els 
perfils metàl.lics hauran d'estar adequadament protegits 
contra el foc, REI90 mínim. Es recomana REI 120. f) Pel que 
fa al DB SUA, la reforma és prou important com per que 
l'accés al local s'adapti, en el supòsit que no ho estigui. 
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2n. Comunicar al Sr. XXXX  XXXXXXX XXXX,  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 8.706,71� 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 concedeix al senyor XXXXX
XXXXXX XXXX una llicència de primera utilització i 
ocupació de l'immoble situat al carrer XXXXXXXX, 80. 
Després de llegir-la i debatre-la s’ACORDA, per unanimitat, 
d’aprovar la proposta següent: 
 “Vista la instància amb registre general d'entrada 
número 7910, de data 19 d'abril de 2011, presentada pel XXXX
XXXXXXX XXXX, en la qual  sol.licita llicència  
de primera utilització  i ocupació de l'edifici del c/XX
XXXXXX XXXX, construït a l'empara de la llicència 055/09; 
Vist l'informe favorable dels serveis tècnics  municipals 
de data 20 de juny de 2011 en el qual consta que la data de 
finalització de les obres és la de 11 de març de 2011; Atès 
el que disposen els articles 90 i 91 del Decret 179/1995, 
de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, 
activitats  i serveis dels ens locals i  el que disposa 
l'article 187 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, 
pel qual s'aprova el Text Refòs de la llei d'urbanisme, 
l'alcalde-president proposa a la Junta de Govern Local que, 
per delegació de l'Alcaldia Presidència, adopti els acords 
següents: 1r.- Concedir al Sr. XXXXXXXXXXX XXXX,  la 
llicència sol.licitada de primera utilització i ocupació de 
l'immoble situat al c/ XXXXXXX, d'aquesta ciutat. 2n.- 
Notificar la present resolució als interessats.” 
 
----6. Obres-llicències. Es concedeix al senyor XXXXXX
XXXXX XXXX  una llicència d’obres per  a reforma i 
ampliació d'una hamburgueseria a la plaça Gala Salvador 
Dalí, 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. 3740, de data 24 de febrer de 2011, 
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formulada pel Sr. XXXXX   XXXXXX XXXX, per  reforma 
i ampliació d'una hamburgueseria a la plaça Gala Salvador 
Dalí 3; Vist l'informe emès per l'arquitecte municipal, de 
data 14 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 45.767,96� segons el següent 
detall: 1. a. Reforma estr. 5,30 m² x 490,00 �/m² x 0,95 
x 0,70 x 1,00 x 2,00 = 3.454,01 �.  b. Reforma 90,90 m² 
x 490,00 �/m² x 0,95 x 0,50 x 1,00 x 2,00 = 42.313,95 �. 
TOTAL COST REAL I EFECTIU 45.767,96 �. 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: 0,00 m³ x 6,00 �/m³ =0,00 �(mínim 300,00 �). 
Residus d'enderroc: 21,44 m³ x 12,00 �/m³ = 257,28� (mínim 
200,00 �). c. Residus de construcció:  2,34 m³ x 12,00 
�/m³ = 28,08 � (mínim 120,00 �). TOTAL FIANÇA RESIDUS 
377,28 �. 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 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 
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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 
preveuran canalitzacions encastades a la façana que 
permetran el pas de serveis públics, com ara telefonia, 
enllumenat públic, energia elèctrica, etc prèvia 
autorització de les companyies propietàries  dels serveis. 
f) Les canalitzacions es podran substituir per motllures 
especialment dissenyades a aquest efecte. g) 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. h)  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. i) D'acord amb l'article 51.6 del Text 
refós de Pla Especial de Protecció del Catàleg d'Edificis. 
DOGC 28/03/2007, els colors de les fusteries, reixes, 
persianes, etc es complementaran adequadament al color de 
la façana i, en qualsevol cas, mai seran colors 
metal·litzats. j) El projecte no concreta la gamma 
cromàtica adoptada i la seva aplicació als acabats de 
l'edifici que haurà de ser completa a nivell de planta 
baixa i altell. En fase d'obra caldrà realitzar l'execució 
de les mostres corresponents per a la comprovació pels 
serveis tècnics municipals. k) En el cas de que s'hagin 
d'instal·lar aparells de climatització, aquests hauran 
d'instal·lar-se a la coberta de l'edifici o, en tot cas, 
hauran de quedar integrats per darrera del pla de façana i 
coberts amb persianes o reixes metàl·liques que evitin 
l'agressió al paisatge urbà. l) 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 
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d'ocupació de la via pública a la Guàrdia Urbana. ll) Quant 
als serveis municipals, s'haurà de complir el següent: 
Aigua: -Cal deixar operativa  la clau de l'escomesa i la 
boca de reg. Mesura a tenir en compte si s'ha d'instal.lar 
algun equipament a la vorera (container de recollida de 
runa, bastides etc.) 2n. Comunicar al Sr. XXXXXXXXXXX XXXX
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 45.767,96� 
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. Obres-llicències. Es concedeix a l'entitat Zara 
España SA una llicència d’obres per a reforma interior i 
ampliació de local comercial per a magatzem en planta pis 
al carrer Joan Maragall, 15, cantonada carrer Primfilat. 
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. 5454, de data 18 de març de 2011, 
formulada per l'entitat Zara España SA, representada pel 
Sr. XXXXXXXXXXX XXXX, per  reforma interior i 
ampliació de local comercial per a magatzem  en planta pis 
al c/ Joan Maragall 15 cantonada c/ Primfilat; Vist 
l'informe emès per l'arquitecte municipal, de data 9 de 
maig 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 61.915,11� segons el següent detall: Planta 
baixa. 270,01 m² x 229,31 �/m² = 61.915,11 � TOTAL COST 
REAL I EFECTIU 61.915,11 �. La fiança a dipositar per a la 
gestió dels residus de construcció i runes es calcula 
segons el detall següent: Residus d'enderroc: 16,20 m³ x 
12,00 �/m³ = 194,40 �. Residus de construcció:  2,00 m³ x 
12,00 �/m³ = 24,00 � (mínim 120,00 �). TOTAL FIANÇA 
RESIDUS 314,40 �. 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 
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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 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) 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...) c) 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. d) 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. e) Quant 
als serveis municipals, s'haurà de complir el següent: 
Aigua: -Cal deixar operativa  la clau d'escomesa  de 
l'edifici. Mesura a tenir en compte si s'ha d'instal.lar  
algun equipament a la vorera (container  de recollida de 
runa, bastides etc). 2n. Comunicar a l'entitat Zara España 
SA, representada pel Sr. Bernardo Bujeda Garcia,  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 
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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 61.915,11� 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.” 
 
----8. Obres municipals. S’aprova la certificació d’obres 
número 4 de les d’execució del “Projecte de les obres de la 
sala polivalent d’arts escèniques a l’antic Convent dels 
Caputxins, fase 1”. Després de llegir-la i debatre-la 
s’ACORDA, per unanimitat, d’aprovar la proposta següent: 

“Els directors dels treballs relatius a l’execució de 
les obres del “Projecte de les obres de la Sala Polivalent 
d'Arts Escèniques a l'antic Convent de Caputxins, fase 1”, 
acrediten que la UTE formada per Construccions Coprho, S.A. 
i Obres Indika, ha realitzat els treballs corresponents per 
un import de  54.304,85 �, inclòs l’impost sobre el valor 
afegit, mitjançant certificació número 4. Atès el que 
disposa la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del 
Sector Públic, la regidora directora de l'Àrea 
d'organització, persones i relacions institucionals, Sra. 
Marta Felip Torres, proposa a la Junta de Govern Local que, 
per delegació de l'Alcaldia Presidència, s'adoptin els 
següents acords: 1r.- Aprovar la certificació esmentada. 
2n.- Establir que es faci l’abonament al contractista a 
càrrec de la partida pressupostària corresponent. 3er.- 
Autoritzar l’Alcaldia Presidència perquè realitzi els actes 
i gestions que calguin perquè s’executin els acords 
anteriors.” 
 
----9. Obres municipals. S’aproven la certificació d’obres 
número 1 de les d’execució del “Projecte d’urbanització 
d’un tram del carrer Glòria Compte entre l’avinguda Olímpia 
i la Pujada del Castell” i l’informe i acta de preus 
contradictoris número 1. Després de llegir-la i debatre-la 
s’ACORDA, per unanimitat, d’aprovar la proposta següent: 

“Els directors dels treballs relatius a l’execució de 
les obres del “Projecte d'urbanitació d'un tram del carrer 
Glòria Compte entre l'avinguda Olímpia i la Pujada del 
Castell”, acrediten que l'empresa Construccions Rubau, SA, 
ha realitzat els treballs corresponents per un import de  
27.321,72 �, inclòs l’impost sobre el valor afegit, 
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mitjançant certificació número 1 i han emès informe tècnic 
i acta de preus contradictoris nº1 del Projecte en data 11 
de maig de 2011. Vist l’article 217 de la Llei 30/2007, de 
30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, la regidora 
directora de l'Àrea d'organització, persones i relacions 
institucionals, Sra. Marta Felip Torres, proposa a la Junta 
de Govern Local que, per delegació de l'Alcaldia 
Presidència, s'adoptin els següents acords: 
1r.- Aprovar la certificació esmentada. 2n.-Aprovar 
l'informe i acta de preus contradictoris nº1. 2n.- Establir 
que es faci l’abonament al contractista a càrrec de la 
partida pressupostària corresponent. 3er.- Autoritzar 
l’Alcaldia Presidència perquè realitzi els actes i gestions 
que calguin perquè s’executin els acords anteriors.” 
 
----10. Aportacions i subvencions. Es concedeixen ajuts per 
a cursar màsters impartits per l’Institut d’Energia i 
Desenvolupament Sostenible de la Universitat de Montfort. 
Després de llegir-la i debatre-la s’ACORDA, per unanimitat, 
d’aprovar la proposta següent: 
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 “Identificació de l’expedient. Expedient relatiu a la 
convocatòria de beques per a cursar màsters impartits per 
l’Institut d’Energia i Desenvolupament Sostenible de la 
Universitat de Montfort a Figueres l’any 2011. Antecedents. 
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Figueres, en la 
sessió celebrada el 4 d’octubre de 2010, per delegació del 
Ple, va aprovar inicialment les bases reguladores per a 
l’atorgament de beques per a cursar màsters impartits per 
l’Institut d’Energia i Desenvolupament Sostenible de la 
Universitat de Montfort a Figueres, que van ser publicades 
en el Butlletí Oficial de la Província núm. 224 de data 23 
de novembre de 2010. La Junta de Govern Local, el 14 de 
febrer de 2011, per delegació del Ple, va aprovar-les 
definitivament sense cap modificació, atès que no es van 
presentar al·legacions durant el període d’exposició 
pública. La Junta de Govern Local, en data de 9 de maig de 
2011, per delegació de l’alcalde-president, va aprovar la 
convocatòria oberta en règim de concurrència competitiva 
per a l’atorgament de beques per a cursar màsters impartits 
per l’Institut d’Energia i Desenvolupament Sostenible de la 
Universitat de Montfort, corresponent a l’exercici 2011. En 
el termini fixat a la citada convocatòria s’han presentat 
quatre sol·licituds. D’acord amb els requisits establerts a 
les bases d’atorgament d’aquestes beques, la comissió 
qualificadora, integrada pels membres indicats en la base 
8a, mitjançant informe emès el 10 de juny de 2011, proposa 
que en siguin beneficiàries les persones següents: 
registre d’entrada data persona sol·licitant 
9.673 16.05.11     XXXXXXXXXXX XXXX
10.121 24.05.11     XXXXXXXXXXX XXXX 
10.161 25.05.11     XXXXXXXXXXX XXXX 
10.546 31.05.11     XXXXXXXXXXX XXXX 
D’acord amb la base 5a, l’ajut consisteix en el pagament 
d’un import de 1.000,00 euros destinats a sufragar el cost 
de la matrícula d’un curs de màster universitari. Marc 
legal. - Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, 
pel qual s’aprova el Reglament d’aquesta Llei. - Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals. - 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. 
Proposta d’acord. Per tot això, el regidor director del 
Servei de Medi Ambient i Qualitat Ambiental proposa a la 
Junta de Govern Local que, per delegació de l’alcalde-
president, adopti els acords següents: 1r. Concedir els 
ajuts que es detallen a continuació per a cursar màsters 
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impartits per l’Institut d’Energia i Desenvolupament 
Sostenible de la Universitat de Montfort, per un import 
total de 4.000,00 euros, amb càrrec a la partida núm. 
11.12.17002.48 anomenada Beques estudiants Universitat de 
Montfort: 
NIF/NIE persona sol·licitant ajut concedit 
XXXXXXX             XXXXXXXXXXX XXXX     1.000,00 euros 
XXXXXXX             XXXXXXXXXXX XXXX     1.000,00 euros 
XXXXXXX             XXXXXXXXXXX XXXX     1.000,00 euros 
XXXXXXX             XXXXXXXXXXX XXXX     1.000,00 euros 
2n. Ordenar el pagament del 50% de l’ajut concedit a 
cadascuna de les persones beneficiàries; l’import restant 
de l’ajut es farà efectiu un cop s’acrediti que s’ha 
superat el curs. 3r. Notificar aquesta resolució a les 
persones interessades; d’acord amb les bases citades 
anteriorment, s’entendrà que accepten la subvenció si no 
manifesten el contrari en el termini d’un mes des de la 
data de la notificació. 4t. Facultar indistintament 
l’alcalde-president i el regidor director del Servei de 
Medi Ambient i Qualitat Ambiental per dur a terme tots els 
actes i gestions necessaris per garantir l’efectivitat dels 
acords adoptats.” 
 
----11. Assumptes urgents. No es produeixen declaracions 
d'urgència. 
 
----12. 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 catorze minuts, de la qual 
cosa dono fe. 
 
 


