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JUNTA DE GOVERN LOCAL         Núm.28 
--------------------- 
 
Acta de la sessió ordinària del dia 18 de juliol de 2011 
 
---- A la Casa de la Vila de la ciutat de Figueres, el dia 
18 de juliol 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, Joaquim Felip Gayolà, Joaquim 
Ferrer Sala i José Luis Yécora Romero amb l’assistència del 
secretari accidental, XXXXXXXXXXXX, i de 
l’interventor, XXXXXXXXXX, 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. 

Igualment, assisteix XXXXXXXXXX, personal 
eventual, Coordinador-gerent del govern. 
 No assisteix la regidora membre de la Junta de Govern 
Local Mercè Castelló Turró. 

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

 
----1. S'aprova sense rectificacions l'acta de la sessió 
anterior, ordinària del dia 11 de juliol de 2011, repartida 
amb la convocatòria. 
 
----2. Obres-llicències. Es concedeix a l'entitat XXXXXXXX
una llicència  de primera utilització i 
ocupació de l'edifici de 6 locals situat al carrer 
XXXXXXXXX. 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 12485, de data 22 de juny de 2011, presentada per 
l'entitat XXXXXX, representada pel Sr. XXXXXX
, en la qual  sol.licita llicència  de primera 
utilització  i ocupació de l'edifici 
de 6 locals situat al c/ XXXXXX, construït a l'empara 
de les llicències 018/08 i 087/08; Vist l'informe favorable 
dels serveis tècnics  municipals de data 12 de juliol de 
2011 en el qual consta que la data de finalització de les 
obres és la de 21 de febrer de 2011; Atès el que disposen 
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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 a l'entitat XXXXXX, representada 
pel Sr. XXXXXXXXXX,  la llicència 
sol.licitada de primera utilització i ocupació de l'edifici 
de 6 locals situat al c/ XXXXXXX, d'aquesta ciutat. 
2n.- Notificar la present resolució als interessats.” 
 
----3. Obres-llicències. Es concedeix a l'entitat XXXXX
 una  llicència de primera utilització 
i ocupació de l'edifici de 18 habitatges, 18 aparcaments i 
11 trasters, situat al carrer XXXXXXXXXX. 
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 9247, 12 de maig de 2011, presentada per l'entitat 
XXXXXXX, representada pel Sr. XXXXXX
, en la qual  sol.licita llicència  de 
primera utilització  i ocupació de l'edifici de 18 
habitatges, 18 aparcaments i 11 trasters, situat al c/ 
XXXX, construït a l'empara de la 
llicència 094/07; Vist l'informe favorable dels serveis 
tècnics  municipals de data 12 de juliol de 2011 en el qual 
consta que la data de finalització de les obres és la de 12 
de maig 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 a l'entitat XXXX
L, representada pel Sr. XXXX
la llicència sol.licitada de primera 
utilització i ocupació de l'edifici de de 18 habitatges, 18 
aparcaments i 11 trasters, situat al c/ XXXXX
, d'aquesta ciutat. 2n.- Notificar la present resolució 
als interessats.” 
 
----4. Obres-llicències. Es concedeix a la senyora 
XXXX una llicència d’obres per 
construir un panteó al Cementiri municipal de Figueres, 
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parcel.la XX. 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. 10755, de data 2 de juny de 2011, 
formulada per la senyora XXXX per 
construir un panteó al Cementiri municipal de Figueres, 
parcel.la XX; Atès el que disposen l'article 89 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals, 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) Es compliran totes les 
disposicions legals de caràcter general vigents aplicables 
al respecte, aprovades per la Generalitat de Catalunya. b) 
La utilització de les instal.lacions comportarà l’obtenció 
de la prèvia llicència de primera ocupació. c) El termini 
de realització de les obres queda limitat a sis mesos, 
prorrogables per tres més a petició de l'interessat quan la 
importància d'aquestes ho aconselli, segons disposa el 
Reglament dels cementiris municipals de Figueres i de 
Vilatenim. d) En el cas que s'ahgi 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. 2n.– Comunicar a la Sra. 
XXXXXX
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 16.789,28� 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 
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terminis assenyalats a la notificació de la corresponent 
liquidació.” 
 
----5. Obres municipals. S’aprova inicialment el projecte 
d’obra municipal ordinària denominat "Reurbanització del 
carrer Ample”. Després de llegir-la i debatre-la s’ACORDA, 
per unanimitat, d’aprovar la proposta següent: 
 “L’Ajuntament de Figueres desenvolupa una àmplia 
reurbanització i millora de carrers en el marc del Pla 
d’Intervenció Integral del Centre Històric aprovat per 
acord del Ple de data 20 d’octubre de 2008 i acollit al 
programa de la Llei de Barris de la Generalitat. Els 
objectius explicitats del Pla i que el projecte ha de 
desenvolupar obligadament són: a) pacificar la mobilitat 
afavorint l’ús de l’espai públic per als vianants, b) 
renovar la pavimentació de carrers i places, ampliant 
voreres i creant carrers amb plataforma única, amb uns alts 
nivells de qualitat, c) col·locació d’arbrat per afavorir 
l’ombra, millorar les condicions climàtiques de l’espai 
públic, i fer més amable el paisatge urbà, d) renovació de 
l’enllumenat, e) col·locació i renovació del mobiliari 
urbà, f) soterrament de contenidors de residus, g) 
substituir, renovar i reparar les xarxes de serveis urbans. 
Al llarg de l’any 2010 s’han fet tallers de participació on 
s’han debatut amb els veïns els criteris i objectius de les 
intervencions, amb el resultat de la redacció d’un 
avantprojecte presentat com a retorn d’aquells en una 
sessió pública. Vist l’informe emès per l’arquitecte  
municipal en data 13 de juliol de 2011 que diu: “Fets: 1. 
El projecte executiu Reurbanització del carrer Ample ha 
estat redactat en coherència amb tot l’exposat anteriorment 
per Bardagí i Teixidor arquitectes amb la col.laboració 
d’EMAB, SL. 2. El projecte preveu: a) La substitució de 
l’obsoleta xarxa unitària de desguassos per unes dobles 
xarxes separatives d’aigües pluvials i residuals, b)  La 
renovació i soterrament de totes les xarxes obsoletes de 
subministres de serveis urbans – aigua, electricitat, 
telefonia i telecomunicacions,...- excepció feta del 
manteniment de la xarxa de gas recentment renovada, c)  la 
renovació total de l’enllumenat públic amb línies 
soterrades i lluminàries d’alta qualitat amb làmpades de 
nova generació tipus led d’alt rendiment i baix consum, d)   
La pavimentació - en forma de plataforma única apta per al 
pas de vehicles però prioritària per als vianants - de tota 
la superfície amb material petris de primera qualitat i 
varietat cromàtica, e) La incorporació d’arbrat, vegetació 
i mobiliari urbà per afavorir les condicions climàtiques, 
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configurar la geometria i fer més amable l’ús de l’espai, 
f) l’adequació de la plataforma d’accés a l’antiga 
Biblioteca i del paterre del seu sòcol, g) la implantació 
de contenidors soterrats per la recollida de residus. 3. El 
pressupost d’execució material és de 723.263,36 euros i el 
pressupost d’execució per contracte iva inclòs o de 
licitació és de 1.015.606,41 euros. 4. El document 
incorpora en annex un Estudi de Seguretat i Salut redactat 
per l’enginyer de CCP JC Adell, un dels membres de l’equip 
tècnic col.laborador del projecte. 5. Les obres de millora 
es projecten en espais de domini públic del sistema general 
viari. Conclusions. El projecte “Reurbanització del carrer 
Ample” resulta conforme amb la normativa tècnica i 
urbanística aplicable. Es pot procedir a l’aprovació 
inicial.” Atès  l’establert al Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret 
Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril i vist el que disposa la 
Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la 
modernització del govern local, que modifica la Llei 7/1985 
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i el 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, 
l’alcaldia-presidència proposa a la Junta de Govern Local 
que, per delegació de l’alcaldia-presidència, adopti els 
acords següents: 1r.- Aprovar inicialment el projecte 
d’obra municipal ordinària denominat "Reurbanització del 
carrer Ample”. 2n.- Exposar al públic aquest projecte pel 
termini de 30 dies a comptar des de l’endemà de la 
publicació de l'anunci al Butlletí Oficial de la Província. 
L'anunci es publicarà també a la premsa local i es fixarà 
al tauler d'anuncis de l'Ajuntament. 3r.- Facultar 
l’alcalde president perquè realitzi tants actes i gestions 
com calguin per a l’execució dels acords anteriors.” 
 
----6. Obres municipals. S’aprova inicialment el projecte 
d’obra municipal ordinària denominat "Reurbanització del 
carrer Peralada (entre Ample i Rec Arnau)”. Després de 
llegir-la i debatre-la s’ACORDA, per unanimitat, d’aprovar 
la proposta següent: 
 “L’Ajuntament de Figueres desenvolupa una àmplia 
reurbanització i millora de carrers en el marc del Pla 
d’Intervenció Integral del Centre Històric aprovat per 
acord del Ple de data 20 d’octubre de 2008 i acollit al 
programa de la Llei de Barris de la Generalitat. Els 
objectius explicitats del Pla i que el projecte ha de 
desenvolupar obligadament són: a) pacificar la mobilitat 
afavorint l’ús de l’espai públic per als vianants, b)  
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renovar la pavimentació de carrers i places, ampliant 
voreres i creant carrers amb plataforma única, amb uns alts 
nivells de qualitat, c) col·locació d’arbrat per afavorir 
l’ombra, millorar les condicions climàtiques de l’espai 
públic, i fer més amable el paisatge urbà, d) renovació de 
l’enllumenat, e) col·locació i renovació del mobiliari 
urbà, f) soterrament de contenidors de residus, g) 
substituir, renovar i reparar les xarxes de serveis urbans. 
Al llarg de l’any 2010 s’han fet tallers de participació on 
s’han debatut amb els veïns els criteris i objectius de les 
intervencions, amb el resultat de la redacció d’un 
avantprojecte presentat com a retorn d’aquells en una 
sessió pública. Vist l’informe emès per l’arquitecte  
municipal en data 13 de juliol de 2011 que diu: “Fets: 1. 
El projecte executiu Reurbanització del carrer Peralada 
entre Ample i Rec Arnau ha estat redactat en coherència amb 
tot l’exposat anteriorment per Enric i Robert Mir Teixidor 
Associats. 2. El projecte preveu: a) La substitució de 
l’obsoleta xarxa unitària de desguassos per unes dobles 
xarxes separatives d’aigües pluvials i residuals, b) La 
renovació i soterrament de totes les xarxes obsoletes de 
subministres de serveis urbans – aigua, electricitat, 
telefonia i telecomunicacions,...- excepció feta del 
manteniment de la xarxa de gas recentment renovada, c) la 
renovació total de l’enllumenat públic amb línies 
soterrades i lluminàries d’alta qualitat amb làmpades de 
nova generació tipus led d’alt rendiment i baix consum, d)  
La pavimentació - en forma de plataforma única apta per al 
pas de vehicles però prioritària per als vianants - de tota 
la superfície amb material petris de primera qualitat i 
varietat cromàtica, e) La incorporació d’arbrat, vegetació 
i mobiliari urbà per afavorir les condicions climàtiques, 
configurar la geometria i fer més amable l’ús de l’espai, 
f) la implantació de contenidors soterrats per la recollida 
de residus. 3. El pressupost d’execució material és de 
688.229,99 euros i el pressupost d’execució per contracte 
iva inclòs o de licitació és de 966.412,55 euros. 4. El 
document incorpora en annex un Estudi de Seguretat i Salut 
redactat per l’enginyer de CCP JC Adell, un dels membres de 
l’equip tècnic col.laborador del projecte. 5. Les obres de 
millora es projecten en espais de domini públic del sistema 
general viari. Conclusions. El projecte “Reurbanització del 
carrer Peralada (Entre Ample i Rec Arnau)” resulta conforme 
amb la normativa tècnica i urbanística aplicable. Es pot 
procedir a l’aprovació inicial.” Atès  l’establert al Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril i vist 
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el que disposa la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de 
mesures per a la modernització del govern local, que 
modifica la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local, i el Decret 179/1995, de 13 de juny, 
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals, l’alcaldia-presidència proposa a 
la Junta de Govern Local que, per delegació de l’alcaldia-
presidència, adopti els acords següents: 1r.- Aprovar 
inicialment el projecte d’obra municipal ordinària 
denominat "Reurbanització del carrer Peralada (entre Ample 
i Rec Arnau)” 2n.- Exposar al públic aquest projecte pel 
termini de 30 dies a comptar des de l’endemà de la 
publicació de l'anunci al Butlletí Oficial de la Província. 
L'anunci es publicarà també a la premsa local i es fixarà 
al tauler d'anuncis de l'Ajuntament. 3r.- Facultar 
l’alcalde president perquè realitzi tants actes i gestions 
com calguin per a l’execució dels acords anteriors.” 
 
----7. Obres municipals. S’aprova inicialment el projecte 
d’obra municipal ordinària denominat "Reurbanització del 
carrer de la Jonquera”. Després de llegir-la i debatre-la 
s’ACORDA, per unanimitat, d’aprovar la proposta següent: 
 “L’Ajuntament de Figueres desenvolupa una àmplia 
reurbanització i millora de carrers en el marc del Pla 
d’Intervenció Integral del Centre Històric aprovat per 
acord del Ple de data 20 d’octubre de 2008 i acollit al 
programa de la Llei de Barris de la Generalitat. Els 
objectius explicitats del Pla i que el projecte ha de 
desenvolupar obligadament són: a) pacificar la mobilitat 
afavorint l’ús de l’espai públic per als vianants, b) 
renovar la pavimentació de carrers i places, ampliant 
voreres i creant carrers amb plataforma única, amb uns alts 
nivells de qualitat, c) col·locació d’arbrat per afavorir 
l’ombra, millorar les condicions climàtiques de l’espai 
públic, i fer més amable el paisatge urbà, d) renovació de 
l’enllumenat, e) col·locació i renovació del mobiliari 
urbà, f) soterrament de contenidors de residus, g) 
substituir, renovar i reparar les xarxes de serveis urbans. 
Al llarg de l’any 2010 s’han fet tallers de participació on 
s’han debatut amb els veïns els criteris i objectius de les 
intervencions, amb el resultat de la redacció d’un 
avantprojecte presentat com a retorn d’aquells en una 
sessió pública. Vist l’informe emès per l’arquitecte  
municipal en data 13 de juliol de 2011 que diu: “Fets: 1. 
El projecte executiu Reurbanització del carrer de la 
Jonquera ha estat redactat en coherència amb tot l’exposat 
anteriorment per EMAB, SL. 2. El projecte preveu: a) La 
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substitució de l’obsoleta xarxa unitària de desguassos per 
unes dobles xarxes separatives d’aigües pluvials i 
residuals, b) La renovació i soterrament de totes les 
xarxes obsoletes de subministres de serveis urbans – aigua, 
electricitat, telefonia i telecomunicacions,...- excepció 
feta del manteniment de la xarxa de gas recentment 
renovada, c) la renovació total de l’enllumenat públic amb 
línies soterrades i lluminàries d’alta qualitat amb 
làmpades de nova generació tipus led d’alt rendiment i baix 
consum, d) La pavimentació - en forma de plataforma única 
apta per al pas de vehicles però prioritària per als 
vianants - de tota la superfície amb material petris de 
primera qualitat i varietat cromàtica, e) La incorporació 
de vegetació i mobiliari urbà per afavorir les condicions 
climàtiques, configurar la geometria i fer més amable l’ús 
de l’espai. 3. El pressupost d’execució material és de 
506.142 euros i el pressupost d’execució per contracte iva 
inclòs o de licitació és de 710.725,12 euros. 4. El 
document incorpora en annex un Estudi de Seguretat i Salut 
redactat per l’enginyer de CCP JC Adell, un dels membres de 
l’equip tècnic del projecte. 5. Les obres de millora es 
projecten en espais de domini públic del sistema general 
viari. Conclusions. El projecte “Reurbanització del carrer 
de la Jonquera” resulta conforme amb la normativa tècnica i 
urbanística aplicable. Es pot procedir a l’aprovació 
inicial.” Atès  l’establert al Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret 
Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril i vist el que disposa la 
Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la 
modernització del govern local, que modifica la Llei 7/1985 
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i el 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, 
l’alcaldia-presidència proposa a la Junta de Govern Local 
que, per delegació de l’alcaldia-presidència, adopti els 
acords següents: 1r.- Aprovar inicialment el projecte 
d’obra municipal ordinària denominat "Reurbanització del 
carrer de la Jonquera”. 2n.- Exposar al públic aquest 
projecte pel termini de 30 dies a comptar des de l’endemà 
de la publicació de l'anunci al Butlletí Oficial de la 
Província. L'anunci es publicarà també a la premsa local i 
es fixarà al tauler d'anuncis de l'Ajuntament. 3r.- 
Facultar l’alcalde president perquè realitzi tants actes i 
gestions com calguin per a l’execució dels acords 
anteriors. 
 
----8. Obres municipals. S’aprova la certificació d’obres 
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número 1 de les d’execució del “Projecte del Pla 
d’asfaltatge 2010”. 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 del Pla d'asfaltatge 2010”, 
acrediten que l'empresa Construccions Fusté, SA, ha 
realitzat els treballs corresponents per un import de  
80.416,88 �, inclòs l’impost sobre el valor afegit, 
mitjançant certificació número 1. 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. 2on.- 
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 2 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 l’acta de preus 
contradictoris número 2. 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  
37.458,96 �, inclòs l’impost sobre el valor afegit, 
mitjançant certificació número 2 i han emès informe tècnic 
i acta de preus contradictoris nº2 del Projecte en data 4 
de juliol 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 nº2. 3er.- Establir que es faci 
l’abonament al contractista a càrrec de la partida 
pressupostària corresponent. 4rt.- Autoritzar l’Alcaldia 
Presidència perquè realitzi els actes i gestions que 
calguin perquè s’executin els acords anteriors.” 
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----10. 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. S’aprova el document titulat “Conveni de 
col·laboració entre l’Ajuntament de Figueres i 
Tecnoledspro, SL per a l’adquisició d’experiència 
professional dels/de les joves participants en el programa 
SUMA’T”. Després de llegir-la i debatre-la s’ACORDA, per 
unanimitat, d’aprovar la proposta següent: 
 “Vista l'Ordre TRE/500/2010 de 25 d'octubre (DOGC núm. 
5746) que estableix les bases reguladores i la convocatòria 
per a la concessió de subvencions a entitats locals per a 
la realització del programa d'experiència professional per 
a l'ocupació juvenil a Catalunya (programa Suma't). Vist 
que aquest Ajuntament aprovà per Decret d’Alcaldia de 15 de 
novembre de 2010, ratificat pel Ple Municipal de 2 de 
desembre de 2010, presentar al Servei d’Ocupació de 
Catalunya (SOC) una sol·licitud de subvenció per a la 
realització del programa Suma't. Vista la resolució 
favorable emesa pel director del SOC de data 13 de desembre 
de 2010 (registre d'entrada núm. 24754 de 27/12/2010). Vist 
que les empreses que tinguin la voluntat de participar en 
el programa SUMA'T mitjançant la contractació dels/de les 
joves participants hauran de signar, prèviament al 
contracte, un conveni de col·laboració amb aquest 
Ajuntament (Article 22.3 de l'Ordre esmentada). Vist que 
l'empresa Tecnoledspro, SL ha manifestat el seu interès pel 
programa i ha seleccionat un/a jove participant del SUMA'T, 
i vist que interessa poder fer la contractació el més aviat 
possible, el Regidor Director de l’Àrea de Promoció 
Econòmica, proposa a la Junta de Govern Local que, per 
delegació de l’Alcaldia Presidència, s’adoptin els acords 
següents: 1r.- Aprovar el document adjunt titulat “Conveni 
de col·laboració entre l’Ajuntament de Figueres i 
Tecnoledspro, SL per a l’adquisició d’experiència 
professional dels/de les joves participants en el programa 
SUMA’T” 2n.- Autoritzar l’Alcaldia Presidència perquè 
realitzi els actes i gestions que calguin perquè s’executin 
els acords anteriors.” 
 
---- Recursos. Es nomena al senyor XXXXXXXXXX per 
a la defensa i representació de l’Ajuntament mitjançant 
l’oportuna presentació en el seu cas dels recursos de 
cassació susceptibles d’interposició contra la Sentència 
número 336 dictada per la Secció Tercera de la Sala 
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contenciosa administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya en el plet recurs contenciós ordinari 
número 197/2007. Després de llegir-la i debatre-la 
s’ACORDA, per unanimitat, d’aprovar la proposta següent: 
 “Vist que en data 7 de juliol de 2011 es va rebre per 
aquest Ajuntament la Sentència número 336 de data 3 de Maig 
de 2011 de la Secció Tercera de la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, la qual s´acompanyava en la Resolució de data 23 
de juny de 2011, i tot això en relació al recurs contenciós 
ordinari número 196/2007, interposat per l´entitat DOMAX, 
SA contra l´aprovació, en data 21 de Novembre de 2006 pel 
Departament de Politica Territorial i Obres Públiques de la 
Generalitat de Catalunya, del Pla Especial de l´equipament 
penitenciari Puig de les Bases del terme municipal de 
Figueres. Atès que aquesta Sentència es susceptible en el 
seu cas, de recurs de cassació davant el Tribunal Suprem 
per infracció de normes de dret estatal o comunitari 
europero que hagi estat rellevant i determinant de la 
decisió, el qual s´ha de presentar davant la Sala del 
Tribunal Superior de Justícia en el termini de 10 dies, i 
també en el seu cas és susceptible igualment de Recurs de 
cassació per a la unificació de doctrina autonòmica, si se 
funda en infracció de les normes emanades per la Comunitat 
Autònoma, presentant-se davant la Sala del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya en el termini de 30 dies.  
 Atès el que es disposa a l´article 551 de la Llei Orgànica 
del Poder Judicial, i viist que el Plenari de l´Ajuntament 
de Figueres en sessió de data 7 de Juliol de 2011 va 
delegar a la Junta de Govern Local els expedients relatius 
a l´exercici de les accions judicials i administratives i 
per a la defensa de la corporació en matèries de la 
competència plenària, aquesta alcaldia presidència proposa 
a la Junta de Govern local que, per delegació del Plenari 
de l´Ajuntament, adopti els següents acords: Primer. 
Nomenar per a la defensa i respresentació de l´Ajuntamenet 
mitjançant l´oportuna presentació en el seu cas dels 
recursos de cassació susceptibles d´interposició contra la 
Sentència número 336 dictada per la Seccio Tercera de la 
Sala contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya en el plet recus contenciós ordinari 
número 197/2007, ( és dir, el recurs de cassació davant el 
Tribunal Suprem, o eventualment, el recurs de cassació per 
a unificació de doctrina autonòmica) , al Sr. XXXX 
XXXX, Tècnic en administració General de 
l´Ajuntament de Figueres en règim de funcionari, Cap del 
servei de contenciosos administratius municipal, i també i 
de manera indistinta, nomenar als procuradors dels 
tribunals els Srs XXXX i XXXX
, procuradors del Col.legi 
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de procuradors de Madrid, perquè representin de manera 
indistinta a l´Ajuntament de Figueres en els emplaçaments i 
en les actuacions subsegüents a desenvolupar davant el 
Tribunal Suprem (recus de cassació per infracció de normes 
de dret estatal o comunitari europeu). Segon. Comunicar 
aquesta resolució als interessats i a la Sala corresponent 
del Tribunal Superior de Justícia. Tercer. Autoritzar 
l´Alcaldia Presidència per a que dugui a terme tants actes 
i gestions com calguin per a l´execució dels acords 
anteriors.”  
 
----11. 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. 
 
 


