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JUNTA DE GOVERN LOCAL         Núm.27 
--------------------- 
 
Acta de la sessió ordinària del dia 11 de juliol de 2011 
 
---- A la Casa de la Vila de la ciutat de Figueres, el dia 
11 de juliol de 2011, sota la Presidència de la primera 
tinenta d’alcaldia Marta Felip Torres, es reuneixen els 
membres de la Junta de Govern Local: Joaquim Felip Gayolà, 
Joaquim Ferrer Sala i José Luis Yécora Romero amb 
l’assistència del secretari, Fernando González Cebrián, 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 i Sergi Garcia Torralvo. 

Igualment, assisteix XXXXX, personal 
eventual, coordinador-gerent del govern. 
 Excusa la seva absència l’alcalde Santiago Vila 
Vicente. 
 No assisteixen els regidors membres de la Junta de 
Govern Local Manuel Toro Coll, Josep Maria Godoy Tomás i 
Mercè Castelló Turró. 

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

 
----1. S'aprova sense rectificacions l'acta de la sessió 
anterior, ordinària del dia 4 de juliol de 2011, repartida 
amb la convocatòria. 
 
---- Seguidament, a les catorze hores i un minut, compareix 
el regidor no membre de la Junta de Govern Local Pere Giró 
Fàbrega que, autoritzat 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. 
 
----2. Obres-llicències. Es concedeix a la senyora XXXX
 una llicència d’obres per a reforma interior  
d’edifici per ubicar-hi un elevador 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. 10261, de data 26 de maig de 2011, 
formulada per la Sra. XXXX, per  reforma 
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interior  edifici per ubicar-hi un elevador al c/ XXXXX
; Vist l'informe emès per l'arquitecte municipal, de data 
28 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 12.345,80• segons el següent detall: 1. a. 
Reforma estructural. 23,68 m² x 490,00 �/m² x 0,95 x 
0,70 x 1,00 x 1,60 = 12.345,80 �. TOTAL COST REAL I 
EFECTIU 12.345,80 �. 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: 1,15 m³ x 
6,00 �/m³ = 6,90 � (mínim 300,00 �). b.Residus 
d'enderroc: 4,65 m³ x 12,00 �/m³= 55,80 � (mínim 200,00 
�). c.Residus de construcció: 0,26 m³ x 12,00 �/m³=3,1280 
�. (mínim 120,00 �). TOTAL FIANÇA RESIDUS 620,00 �. 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) 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. c) S'haurà d'acreditar 



 3 

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. d) Quant als serveis municipals, s'haurà 
de complir el següent: Aigua: -La canonada d'aigua és 
instal.lada a la vorera i es pot veure afectada per 
l'excavació i les vibracions provocades pel pas i treballs 
de maquinària pesada. Cal adoptar mesures de protecció. 2n. 
Comunicar a la Sra. XXXXX 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 12.345,80� 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.” 
 
----3. Obres-llicències. Es concedeix a la senyora XXXX
una llicència d’obres per a reforma i 
ampliació d'un habitatge en un edifici entre mitgeres a la 
plaça XXXXX. 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. 9782, de data 19 de maig de 2011, 
formulada per la Sra.XXXXX, per  reforma i 
ampliació d'un habitatge en un edifici entre mitgeres a la 
plaça XXXXX, XXXXX; Vist l'informe emès per 
l'arquitecte municipal, de data 28 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 
78.615,87• segons el següent detall: 1. a.Reforma PPis 2. 
90,09 m² x 490,00 �/m² x 0,95 x 0,70 x 1,00 x 1,60 = 
46.969,32 �. b.Reforma P sotacoberta.  34,70 m² x 490,00 
�/m² x 0,95 x 0,70 x 1,00 x 1,60 =  18.091,19 �. c.Reforma 
zones comunes. 26,00 m² x 490,00 �/m² x 0,95 x 0,70 x 1,00 
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x 1,60 = 13.555,36 �. TOTAL COST REAL I EFECTIU 78.615,87 
�. 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 �). b.Residus d'enderroc: 104,01 m³ x 12,00 �/m³ 
=1.248,12 � (mínim 200 �). c.Residus de construcció: 
8,21 m³ x 12,00 �/m³ = 98,52 � (mínim 120 �). TOTAL 
FIANÇA RESIDUS 1.368,12 �. 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 
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 
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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) Tant les 
façanes com les façanes mitgeres que quedin al descobert 
hauran de quedar correctament acabades. h) 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). i) No es podran 
iniciar les obres sense haver aportat prèviament el 
programa de control de qualitat i el projecte executiu, on 
caldrà preveure l'adequació d'un armari  per a les 
escomeses generals de l'immoble de baixa tensió i 
telefonia, de manera que no s'afegeixin noves servituds 
aèries. j) 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. k) 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. 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 
d'ocupació de la via pública a la Guàrdia urbana. ll) 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 el puint de connexió. -
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. -Cal que 
el recorregut de l'escomesa desde la seva clau situada a la 
vorera, fins entrar a la propietat privada, sigui 
perpendicular a la façana. No s'admeten recorreguts 
d'escomesa exterior en sentit paral.lel a la façana. -
S'informa que a 85cm paral.lelament a la fçana hi 
transcorre una canonada d'aigua és instal.lada a la vorera 
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i es pot veure afectada per l'excavació i les vibracions 
provocades pel pas i treballs de maquinària pesada. Cal 
adoptar mesures de protecció. Clavegueram i recollida 
aigües pluvials: -Es desconeix l'estat de l'escomesa 
existent. Cal realitzar una arqueta de registre a la vorera 
per tal de comprovar-la. En cas d'estar en males 
condicions, caldrà realitzar una escomesa nova. -No es pot 
garantir el servei de clavegueram per sota de la cota de la 
calçada. 2n. Comunicar a la Sra. XXXXX 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 78.615,87� 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.” 
 
----4. Obres-llicències. Es concedeix al senyor XXXXX
 una llicència municipal de divisió 
horitzontal de la finca del carrer XXXXX. Després de 
llegir-la i debatre-la s’ACORDA, per unanimitat, d’aprovar 
la proposta següent: 
 “Vista la instància número de registre d'entrada 
11898/10, presentada pel Sr. XXXXX, 
representat pel Sr. XXXXX,  en la qual 
sol.licita llicència de divisió horitzontal o certificat 
d'innecessarietat de l'atorgament de la llicència esmentada 
de la finca del c/ XXXXX; Vist l’informe emès per 
l’aparellador municipal, de data 7 de juliol de 2011, que 
diu el següent:  “Informe que emeten aquests Serveis 
Tècnics referent a la instància registrada amb el núm. 
11.898 de data 28 de maig de 2010, mitjançant la qual el 
Sr. XXXXXX en representació del Sr. XXXXX
mitjançant la qual demana llicència de 
divisió horitzontal de l’immoble emplaçat al carrer 
XXXXX
 de la ciutat de Figueres. Antecedents. 1. La 
Comissió Municipal Permanent de data 4 de novembre de 1976, 
va prendre l’acord de concedir llicència d’obres al 
Sr. XXXXX
i/o a la Sra. XXXXX, per 
a la construcció d’una vivenda al carrer de XXXXX 
de la ciutat de Figueres. Segons projecte autoritzat, 
l’edifici constava d’una planta baixa sense distribuir de 

Avinguda Salvador Dalí,107 17600 Figueres  www.figueresciutat.com  Tel: 972 03 23 00 / Fax: 972 67 37 05 / CIF:P1707200J  
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87,50 m², una planta 1r pis amb un local compartimentat amb 
sis habitacions individuals equipades amb un rentamans i 
una cambra de bany de 81,70 m², i una planta de pis 2n amb 
un habitatge de 85,30 m². 2. En data 28 de maig de 2010 el 
Sr. XXXXX, que actua en representació del 
Sr. XXXXX, presenta una instància (RE 
11.898) per demanar llicència de divisió horitzontal de 
l’immoble emplaçat al carrer XXXXXX. Consta entre la 
documentació aportada: -Certificat emès per l’arquitecta 
tècnica Sra. XXXXX en la que certifica que 
l’edifici  està “compost d’un local en planta baixa, amb 
una superfície útil de 66,86 m², un habitatge en planta 
primera, amb dos patis interiors de 7,42 m² i 20,01 m², un 
altre habitatge en planta segona i coberta de l’edifici amb 
terrassa transitable de 47,26 m² (...)” -Documentació 
gràfica en la qual s’observa que en la planta de pis 1er no 
existeix cap habitatge i si un local independent 
compartimentat en habitacions individuals amb una cambra de 
bany. Segons informe emès en data 22 de juny de 2010 pels 
zeladors de l’àrea de Disciplina urbanística manifesten que 
“realitzada inspecció ocular al carrer XXXXX 
s’observa que la realitat física no s’ajusta amb ells 
plànol aportats”. La junta de Govern Local, en data 23 
d’agost de 2010 va denegar la llicència de divisió 
horitzontal sol·licitada pels motius exposats anteriorment. 
3. En data 18 de febrer de 2011 el Sr. XXXXX
 presenta una instància (RE 3.247) per sol·licitar la 
legalització de l'habitatge de la planta primera de 
l'immoble del c/ XXXXX. La instància s'acompanya 
del projecte redactat pel Sr. XXXXX, arquitecte, 
visat número 2011400329 de data 15 de febrer de 2011, en el 
qual es descriu gràficament l'habitatge de la planta 
primera, format per sala-menjador-cuina, bany i dues 
habitacions, amb accés al fons del celobert i al pati 
posterior, amb una superfície construïda total de 66,50 m². 
En data 21 de març de 2011 la Junta de Govern Local acorda 
concedir llicència municipal d'obres al Sr. XXXXX 
per legalitzar un habitatge al c/ XXXXXX
primer. Fets. 1. En data 28 de maig de 2010 el Sr. XXXXX
, que actua en representació del Sr. XXXXX
, presenta una instància (RE 11.898) per 
demanar llicència de divisió horitzontal de l’immoble 
emplaçat al carrer XXXXX. Entre la documentació 
aportada, consta la proforma de la divisió horitzontal, on 
es descriuen tres entitats: - la número ú: local de la 
planta baixa (coincident amb la llicència de l'any 1976).  
- la número dos: l'habitatge de la planta primera i els 
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seus annexes (coincident amb la llicència de l'any 2011). - 
la número tres: l'habitatge de la planta segona i el seu 
annex (coincident amb la llicència de l'any 1976) i es 
descriuen així mateix els elements comuns. Conclusió. 
Procedeix informar favorablement la concessió de la 
llicència de divisió horitzontal de l'immoble del c/ XXX
La qual cosa es comunica als efectes 
oportuns." Atès allò establert a l'article 187.1.r) del 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova 
el Text Refòs de la Llei d'urbanisme, i els articles 238, 
239 i 240 del Decret 305/2006, de 26 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 acords 
següents: 1r. Concedir la llicència municipal de divisió 
horitzontal de la finca del c/ XXXXX,  sol.licitada 
pel Sr. XXXXX, representat pel Sr. XXXXX
, d'acord amb l'informe tècnic més amunt 
transcrit i la documentació presentada annexa a aquesta 
proposta. 2n. Notificar la present resolució als 
interessats.” 
 
---- Seguidament, a les catorze hores i quatre minuts, 
compareix el regidor membre de la Junta de Govern Local 
Manuel Toro Coll, que s'incorpora a la sessió. 
 
----5. Obres municipals. S’aprova la classificació de les 
proposicions presentades en la licitació del contracte de 
les obres del “Projecte bàsic i executiu de recuparació de 
l’antic escorxador de Figueres, fase 1, desglossada en 1A i 
1B”. Després de llegir-la i debatre-la s’ACORDA, per 
unanimitat, d’aprovar la proposta següent: 

“Vista l’acta de la Mesa de Contractació de data 8 
d'abril de 2011 en la que es reflecteix el resultat de 
l’obertura dels sobres 1 i 2 pel contracte de les obres del 
“Projecte bàsic i executiu de recuperació de l'antic 
escorxador de Figueres, Fase 1, desglossada en 1A i 1B”. 
Vista l’acta de la Mesa de Contractació de data 19 de maig 
de 2011 en la que es reflecteix el resultat de la valoració 
de l’esmentat sobre 2. Vist que l'oferta presentada per 
Arcadi Pla, SA estava incursa en pressumpció de 
desproporció pel que s'ha fet el tràmit d'audiència i 
informe tècnic. Vista l'acta de la Mesa d'1 de juliol de 
2011 en la que s'ha fet proposta d'adjudicacio a favor de 
dit licitador. Vist l'informe de valoració de les ofertes 
emès en data 9 de maig d'enguany pels tècnics de l'Àrea 
d'Urbanisme que consta coma a annex 1 a la present 
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proposta. Vist que, d'acord amb els criteris de valoració 
establerts al Plec de Clàusules Administratives Particulars 
que regeixen la present contractació el licitador millor 
classificat és Arcadi Pla, SA, que ha ofert un preu sense 
IVA de 610.689,63 �, un termini d'execució de 6,4 mesos i 
un termini de garantia total de 7 anys. Per tot això, 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: 1er.-Aprovar la 
classificació de les proposicions presentades per l'ordre 
següent: 1.-Arcadi Pla, SA. 2.-UTE: Argón Informàtica & 
Riesco. 3.-Teyco, SL. 4.-Cissa, Constructora e Inmobiliaria 
de Solsona,SA. 5.-UTE: Xedex SA & Narcís Matas.  6.-UTE: 
Impulsa Const. & Ortiz Construcciones y proyectos. 7.-
Acertis, Obres i Serveis, SA. 8.-Novapox,SL. 9.-Alten Obras 
y Servicios. 10.-UTE: Obres y Canalitzacions Lloret, SA & 
Obycresa & Aglomerats Gironza. 11.-Sinorma, SL. 12.-UTE: 
Xavier Alsina, SA & COMSA. 13.-UTE: Constr. Horizon,SA & 
Alfaro Const. I Obras, SL. 14.-Curto Construccions. 15.-
Sanjosé Constructora. 16.-Urcotex, SL. 17.Art i 
Construcció, SL. 18.-Damarim, SL. 19.-Freyssinet, SA. 2on.- 
Requerir que el licitador Arcadi Pla, SA en el termini de 
deu (10) dies hàbils a comptar de l'endemà que rebi la 
notificació del present acord presenti la documentació 
següent: -Declaració responsable de no estar incurs en 
prohibició de contractar, que inclourà a més la 
certificació de trobar-se al corrent de les obligacions 
tributàries i obligacions amb la Seguretat Social. -
Resguard de la garantia definitiva, en la quantitat de 
30.534,48 �. La garantia definitiva es presentarà a 
l'Oficina Municipal d'Atenció Ciutadana (OMAC). Es podrà 
constituir a sol·licitud del licitador requerit mitjançant 
retenció del preu. -Pel que fa a l'impost d'activitats 
econòmiques: -si l'empresa proposada com a adjudicatària és 
subjecte passiu de l'impost i està obligat a pagar-lo, ha 
de presentar el document d'alta de l'impost relatiu a 
l'exercici corrent en l'epígraf corresponent a l'objecte 
del contracte o el darrer rebut de l'impost, acompanyat 
d'una declaració responsable de no haver-se donat de baixa 
de la matrícula de l'impost. -si l'empresa proposada es 
troba en algun supòsit d'exempció, aportarà una declaració 
responsable especificant que està exempta i també aportarà 
el document de declaració en el cens d'obligats tributaris. 
3er.-Facultar l'Alcaldia Presidència a fi que realitzi els 
actes i gestions que calguin per a l'execució dels acords 
anteriors.” 
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---- Durant la lectura de la proposta anterior, a les 
catorze hores i cinc minuts, compareix l’interventor, 
Carles Pigem Ramis, que s'incorpora a la sessió. 
 
----6. Assumptes urgents. No es produeixen declaracions 
d'urgència. 
 
----7. 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 sis minuts, de la qual cosa 
dono fe. 
 
 


