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JUNTA DE GOVERN LOCAL         Núm.26 
--------------------- 
 
Acta de la sessió ordinària del dia 4 de juliol de 2011 
 
---- A la Casa de la Vila de la ciutat de Figueres, el dia 
4 de juliol de 2011, sota la Presidència de l’Alcalde 
Santiago Vila Vicente, es reuneixen els membres de la Junta 
de Govern Local: Josep Maria Godoy Tomás, 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 i Pere Giró Fàbrega. 
 No assisteixen els regidors membres de la Junta de 
Govern Local Marta Felip Torres, Manuel Toro Coll i Mercè 
Castelló Turró . 

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

 
----1. S'aprova sense rectificacions l'acta de la sessió 
anterior, ordinària del dia 27 de juny de 2011, repartida 
amb la convocatòria. 
 
----2. Obres municipals. S’aprova definitivament el 
projecte d’obra municipal ordinària denominat “Projecte de 
videovigilància urbana de l’Ajuntament de Figueres”. 
Després de llegir-la i debatre-la s’ACORDA, per unanimitat, 
d’aprovar la proposta següent: 
 “La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Figueres, 
en data 18 d’abril de 2011, va aprovar inicialment el 
projecte d’obra municipal ordinària denominat “Projecte de 
vídeovigilància urbana de l’Ajuntament de Figueres”. 
L’expedient s’ha exposat al públic durant un termini de 30 
dies hàbils amb la publicació d’un anunci al Tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament en data 10 de maig de 2011, 
publicació al setmanari Empordà el dia 10 de maig de 2011, 
al setmanari Hora Nova el dia 10 de maig de 2011, i la 
publicació al Butlletí Oficial de la Província de Girona el 
dia 17 de maig de 2011. Durant aquest termini d’exposició 
pública no s’han presentat al·legacions. De conformitat amb 
l’establert al Text refós de la Llei municipal i de règim 
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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, aquesta Alcaldia Presidència 
proposa que la Junta de Govern Local, per delegació de 
l’Alcaldia-Presidència, adopti els acords següents: 1r.- 
Aprovar definitivament el projecte d’obra municipal 
ordinària denominat “Projecte de vídeovigilància urbana de 
l’Ajuntament de Figueres”. 2n.- Publicar l’anunci 
d’aprovació definitiva al Butlletí Oficial de la Província, 
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler 
d’anuncis de la corporació. 3r- Facultar l’alcaldia 
presidència per a l’adopció de tants actes i gestions com 
calguin per a l’execució dels acords anteriors.” 
 
---- Seguidament, a les catorze hores i quatre minuts, 
compareix la regidora membre de la Junta de Govern Local 
Marta Felip Torres, que s'incorpora a la sessió. 
 
----3. Obres-llicències. S’accepta la renúncia de l'entitat 
XXXXX
 a la llicència d’obres concedida per construir 
una agrupació d'11 habitatges en filera al sector Marca de 
l'Ham, parcel·la 12. Després de llegir-la i debatre-la 
s’ACORDA, per unanimitat, d’aprovar la proposta següent: 
 “Vist l'acord de la Junta de Govern Local de 5 de 
juliol de 2010, mitjançant el qual es va concedir llicència 
d'obres (expedient núm. 030/10) a l'entitat  XXXX, 
representada pel Sr. XXXXX, per construir 
una agrupació d'11 habitatges en filera al sector Marca de 
l'Ham parcel.la 12, amb les condicions assenyalades en 
l'acord esmentat i també es va acordar requerir-li que en 
el termini de trenta dies ingressés mitjançant 
autoliquidació l'impost sobre construccions, instal.lacions 
i obres i se li va recordar que havia de satisfer la taxa 
per atorgament de la llicència; Vista la instància 
presentada per l'entitat XXXXX, representada pel Sr. XXXXX
, amb registre general d'entrada núm. 
4718/11, mitjançant la qual renúncia a la llicència 
expedient núm. 030/10, ja que no s'executaran les obres 
esmentades;  Vists l'informe emès pel aparellador municipal 
de data 21 de juny de 2011, segons el qual les obres 
esmentades no s'han iniciat; Atès que en haver-se concedit 
la llicència d'obres expedient 030/10 les taxes exigibles 
per atorgament de llicència urbanística ja s'han acreditat 
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i, per tant, s'han de satisfer  amb independència que les 
obres esmentades no s'executin, la qual cosa comporta que 
l'impost sobre construccions, instal.lacions i obres sigui 
inexigible, ja que aquest impost s'acredita en el moment 
d'iniciar-se les obres; Atès el que disposen l'article 42 
de la Llei 4/1999 de modificació de la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, els 
articles  90 i 91 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú i les ordenances fiscals,  
l'alcalde president proposa a la Junta de Govern Local que, 
per delegació de l'Alcaldia-Presidència, adopti els acords 
següents:  1r. Acceptar la renúncia de l'entitat XXXXX 
SL, representada pel Sr. XXXXX, a la 
llicència d'obres concedida, expedient número 030/10, més 
amunt esmentada les quals no s'han realitzat, si bé  en 
haver-se atorgat la llicència corresponent les taxes 
exigibles per atorgament de llicència urbanística s'han 
acreditat i per tant s'han de satisfer.  2n. Deixar tant 
sols sense efecte el requeriment efectuat per acord de la 
Junta de Govern Local de data 5 de juliol de 2010, amunt 
esmentat, pel que fa a l'ingrès de l'impost sobre 
construccions, instal.lacions i obres, ja que pel que fa a 
les taxes per atorgament de llicència urbanística s'han de 
satisfer en haver-se acreditat.  3r. Notificar aquest acord 
a l'interessat, a l'inspector de tributs i al cap de 
disciplina urbanística.” 
 
----4. Obres-llicències. Es concedeix al senyor XXXXX
 i a la senyora XXXXX
una pròrroga per a l'acabament de les obres 
corresponents a la llicència concedida per a la construcció 
d'un habitatge unifamiliar entre mitgeres al 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 9886, 
de data 20 de maig de 2011, presentada pels Srs. XXXX
, en 
la qual exposen que tenen llicència municipal d'obres 
concedida en data 26 de març de 2007, expedient 058/07 i 
que sol.licita una prórroga per a l'acabament de les obres 
de la llicència esmentada; Vist que per acord de la Junta 
de Govern Local de data 26 de març de 2007, es va concedir 
als Srs. XXXXX
 llicència d'obres per les de construcció  d'un 
habitatge unifamiliar entre mitgeres al c/ XXXXX
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 que se li va notificar en data 25 de maig de 2007; Vist 
l'informe de l'aparellador municipal  de data 21 de juny de 
2011, en el qual manifesta que l'obra està aproximadament 
en el 95% de la seva execució; Atès el que disposa 
l'apartat 6 de l'article 6, de l'ordenança de tramitació de 
llicències urbanístiques: "Les prórrogues de les llicències 
d'obres majors es concediran de la manera següent: b) Per 
l'acabament de les obres, serà suficient sol.licitar-ho a 
l'Ajuntament entre els mesos 18è i 31è de la data de 
notificació de la concessió de la llicència, sempre que 
s'hagi efectuat la cobertura d'aigües  de l'edifici. La 
durada d'aquesta prórroga serà de 18 mesos a afegit sobre 
el període inicial de 36 mesos", i el que disposa l'article 
189 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual 
s'aprova el Text Refòs de la Llei  d'Urbanisme: "Les 
persones titulars d'una llicència urbanística tenen dret a 
obtenir una pròrroga tant del termini de començament com 
del termini d'acabament de les obres, i l'obtenen, en 
virtut de la llei, per la meitat del termini de què es 
tracti, si la sol·liciten d'una manera justificada abans 
d'exhaurir-se els terminis establerts. La llicència 
prorrogada per aquest procediment no queda afectada pels 
acords regulats per l'article 73"; l'alcalde president  
proposa a la Junta de Govern Local que, per delegació de 
l'Alcaldia-Presidència, adopti els acords següents: 1r. 
Concedir la prórroga per a l'acabament de les obres  de la 
llicència, expedient 058/07,  sol.licitada pels Srs. XXXX
. 2n. 
Advertir als Srs. XXXXX
, que la durada d'aquesta prórroga serà 
de 18 mesos a afegir sobre el període inicial de 36 mesos i 
que en cas de no acabar les obres, la llicència caducarà 
transcorregut aquest termini i caldrà demanar-ne i obtenir-
ne una de nova.” 
 
---- Seguidament, a les catorze hores i sis minuts, 
compareix el regidor membre de la Junta de Govern Local 
Manuel Toro Coll, que s'incorpora a la sessió. 
  
----5. Obres-llicències. Es concedeix a l'entitat XXXXX
 una pròrroga per a l'acabament de les obres 
corresponents a la llicència concedida per a la construcció 
d'un edifici d'habitatges plurifamiliar entre mitgeres als 
carrers Arnera, 30 i Muga, 19. Després de llegir-la i 
debatre-la s’ACORDA, per unanimitat, d’aprovar la proposta 
següent: 
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 “Vista la instància número de registre d'entrada 9925, 
de data 23 de maig de 2011, presentada per l'entitat XXXXX
, representada pel Sr. XXXXX, en 
la qual exposa que té llicència municipal d'obres concedida 
en data 2 d'abril de 2007, expedient 064/07 i que 
sol.licita una prórroga per a l'acabament de les obres de 
la llicència esmentada; Vist que per acord de la Junta de 
Govern Local de data 2 d'abril de 2007, es va concedir a 
l'entitat XXXXXL, representada pel Sr. XXXXX
, llicència d'obres per les de construcció  
d'un edifici d'habitatges plurifamiliar entre mitgeres al 
c/ Arnera 30 i Muga 19 que se li va notificar en data 23 de 
maig de 2007; Vist l'informe de l'aparellador municipal  de 
data 21 de juny de 2011, en el qual manifesta que l'obra es 
troba aproximadament en un 25% de la seva execució i 
aturades;  Atès el que disposa l'apartat 6 de l'article 6, 
de l'ordenança de tramitació de llicències urbanístiques: 
"Les prórrogues de les llicències d'obres majors es 
concediran de la manera següent: b) Per l'acabament de les 
obres, serà suficient sol.licitar-ho a l'Ajuntament entre 
els mesos 18è i 31è de la data de notificació de la 
concessió de la llicència, sempre que s'hagi efectuat la 
cobertura d'aigües  de l'edifici. La durada d'aquesta 
prórroga serà de 18 mesos a afegit sobre el període inicial 
de 36 mesos", i el que disposa l'article 189 del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text 
Refòs de la Llei  d'Urbanisme: "Les persones titulars d'una 
llicència urbanística tenen dret a obtenir una pròrroga 
tant del termini de començament com del termini d'acabament 
de les obres, i l'obtenen, en virtut de la llei, per la 
meitat del termini de què es tracti, si la sol·liciten 
d'una manera justificada abans d'exhaurir-se els terminis 
establerts. La llicència prorrogada per aquest procediment 
no queda afectada pels acords regulats per l'article 73"; 
l'alcalde president  proposa a la Junta de Govern Local 
que, per delegació de l'Alcaldia-Presidència, adopti els 
acords següents: 1r. Concedir la prórroga per a l'acabament 
de les obres de la llicència, expedient 064/07,  
sol.licitada per l'entitat XXXXX, 
representada pel Sr. XXXXX. 2n. Advertir 
l'entitat XXXXX, representada pel Sr. XXXX
, que la durada d'aquesta prórroga serà de 
18 mesos a afegir sobre el període inicial de 36 mesos i 
que en cas de no acabar les obres, la llicència caducarà 
transcorregut aquest termini i caldrà demanar-ne  i 
obtenir-ne una de nova.” 
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----6. Obres-llicències. Es concedeix a l'entitat XXXX 
una pròrroga per a l'acabament de les obres corresponents a 
la llicència concedida per a la construcció d'un  edifici 
plurifamiliar de 4 habitatges entre mitgeres al carrer 
Tapis, 39. Després de llegir-la i debatre-la s’ACORDA, per 
unanimitat, d’aprovar la proposta següent: 
 “Vista la instància número de registre d'entrada 
11251, de data 8 de juny de 2011, presentada per l'entitat 
XXXXX
, representada per la Sra. XXXXX
, en la qual exposa que té llicència 
municipal d'obres concedida en data 12 de novembre de 2007, 
expedient 159/07 i que sol.licita una prórroga per a 
l'acabament de les obres de la llicència esmentada; Vist 
que per acord de la Junta de Govern Local de data 12 de 
novembre de 2007, es va concedir a l'entitat XXXXX, 
representada per la Sra. XXXXX
, llicència d'obres per les de construcció  d'un 
edifici plurifamiliar de 4 habitatges entre mitgeres al c/ 
Tapis 39 que se li va notificar en data 22 de novembre de 
2007; Vist l'informe de l'aparellador municipal  de data 22 
de juny de 2011, en el qual manifesta que l'obra està 
aproximadament al 65% de la seva execució i en procés 
d'acabament; Atès el que disposa l'apartat 6 de l'article 
6, de l'ordenança de tramitació de llicències 
urbanístiques: "Les prórrogues de les llicències d'obres 
majors es concediran de la manera següent: b) Per 
l'acabament de les obres, serà suficient sol.licitar-ho a 
l'Ajuntament entre els mesos 18è i 31è de la data de 
notificació de la concessió de la llicència, sempre que 
s'hagi efectuat la cobertura d'aigües  de l'edifici. La 
durada d'aquesta prórroga serà de 18 mesos a afegit sobre 
el període inicial de 36 mesos", i el que disposa l'article 
189 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual 
s'aprova el Text Refòs de la Llei  d'Urbanisme: "Les 
persones titulars d'una llicència urbanística tenen dret a 
obtenir una pròrroga tant del termini de començament com 
del termini d'acabament de les obres, i l'obtenen, en 
virtut de la llei, per la meitat del termini de què es 
tracti, si la sol·liciten d'una manera justificada abans 
d'exhaurir-se els terminis establerts. La llicència 
prorrogada per aquest procediment no queda afectada pels 
acords regulats per l'article 73"; l'alcalde president  
proposa a la Junta de Govern Local que, per delegació de 
l'Alcaldia-Presidència, adopti els acords següents: 1r. 
Concedir la prórroga per a l'acabament de les obres  de la 
llicència, expedient 159/07,  sol.licitada per l'entitat 
XXXXX
, representada per la Sra. XXXXX 
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2n. Advertir l'entitat  XXXXX, 
representada per la Sra. XXXXX
, que la durada d'aquesta prórroga serà de 18 mesos 
a afegir sobre el període inicial de 36 mesos i que en cas 
de no acabar les obres, la llicència caducarà transcorregut 
aquest termini i caldrà demanar-ne  i obtenir-ne una de 
nova.” 
 
----7. Obres-llicències. Es concedeix al senyor XXXXX
 una llicència de primera utilització i ocupació de 
l'habitatge unifamiliar situat al carrer XXXXX-
7. 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 10801, de data 3 de juny de 2011, presentada pel Sr. 
XXXX, en la qual  sol.licita llicència de 
primera utilització  i ocupació de l'habitatge unifamiliar 
situat al c/ XXXXX 
 construït a l'empara de la llicència 119/99; 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 28 de desembre de 2010; 
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. XXXX
 la llicència sol.licitada de primera 
utilització i ocupació de l'habitatge unifamiliar situat al 
c/ XXXX 
d'aquesta ciutat. 2n.- Notificar la present resolució als 
interessats.” 
   
----8. Urbanisme. S’aprova la classificació de les 
proposicions presentades en la licitació del contracte de 
serveis per als “Treballs per a la formulació d’estratègies 
econòmiques per al desenvolupament del municipi dins del 
marc de la redacció del POUM de Figueres”. 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 27 de 
maig de 2011 en la que es reflecteix el resultat de 
l’obertura dels sobres 1 i 2 pel contracte de serveis per 
als “Treballs per a la formulació d’estratègies econòmiques 
per al desenvolupament del municipi dins del marc de la 
redacció del POUM de Figueres”. Vista l’acta de la Mesa de 
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Contractació de data 27 de juny de 2011 en la que es 
reflecteix el resultat de la valoració de l’esmentat sobre 
2 i fa la proposta d’adjudicació. Vist que són varis els 
criteris d’adjudicació establerts al Plec de Clàusules 
Administratives Particulars que regeixen la contractació 
dels treballs per a la formulació d’estratègies econòmiques 
per al desenvolupament del municipi dins del marc de la 
redacció del POUM de Figueres. Vist que s’han presentat els 
licitadors següents: Fundació Privada Institut Ildefons 
Cerdà d’Obres Públiques i Ordenació Territorial i D’Aleph 
Iniciativas y Organización SA. Vist que el licitador 
Fundació Privada Institut Ildefons Cerdà d'Obres Públiques 
i Ordenació Territorial ofereix un preu de 30.400 � més 
IVA, un termini de lliurament dels treballs de 5 mesos i 
presenta document que consta d'introducció i objectius, pla 
de treball, millores i calendari i programa dels treballs i 
el licitador D'Aleph Iniciativas y Organización SA  ofereix 
un preu de 27.600 � més IVA, un termini de lliurament dels 
treballs de 5 mesos i presenta document de proposta de 
millores i proposta tècnica. Vist l’informe de valoració de 
les millores de les ofertes emès en data 9 de juny 
d'enguany pels tècnics de l’Àrea d’Urbanisme i Medi Ambient 
que diu el següent: “INFORME TÈCNIC SOBRE LES MILLORES 
PRESENTADES AL CONCURS PER A LA CONTRACTACIÓ NEGOCIADA 
SENSE PUBLICITAT DELS TREBALLS D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A 
LA FORMULACIÓ DEL PLA D’ESTRATÈGIES ECONÒMIQUES PER AL 
DESENVOLUPAMENT DEL MUNICIPI DINS EL MARC DE LA REDACCIÓ 
DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL. El plec de 
prescripcions administratives particulars que regeixen el 
concurs indicat preveu, en la seva clàusula 16, Criteris 
d’adjudicació, l’opció de presentar millores i opcions 
valorables amb l’objecte de parametritzar la millor oferta 
presentada al concurs. Els apartats c, d, e, f, g, h, i 
d’aquesta clàusula, plantegen millores que són valorables 
fins a 135 punts en funció de diferents aspectes que cal 
justificar adequadament. L’objecte d’aquest informe és la 
justificació de les puntuacions atorgades als diferents 
candidats en aquests apartats precisos. Les ofertes a 
valorar són les presentades per les empreses DALEPH i 
INSTITUT CERDÀ, les dues empreses que han estat admeses al 
concurs. Pel que fa a l’apartat c, que estableix: 
“Composició de l’equip redactor. Fins a un màxim de 20 
punts, corresponent a qui incorpori a l’equip, a banda del 
titular del treball, un tècnic expert en sectors emergents, 
un tècnic expert en logística, un tècnic expert en economia 
cultural, un tècnic expert en educació i/o sanitat, un 
tècnic expert en comerç i/o turisme, a raó de 4 punts per a 
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cadascun d’ells". Les puntuacions atorgables d’acord amb 
els tècnics experts proposats pels oferents en cadascun 
dels àmbit descrits són les següents : 
Oferta Aspectes valorats Puntuació 
INSTITUT 
CERDÀ 

Incorpora a l'equip 3 experts 
addcionals (un expert en 
logística, un expert en comerç i 
un expert en sectors emergents 

12 

DALEPH Incorpora a l'equip 2 tècnics 
addicionals (una tècnica experta 
en comerç i turisme, i una tècnica 
experta en sectors emergents). 

8 

Pel que fa a l’apartat d, “Millores introduïdes respecte el 
contingut tècnic i amplitud del treball que es detalla al 
punt segon del plec de condicions tècniques. Fins a 60 
punts en funció de l’amplitud i interès de les propostes 
que seran valorades per un Comitè d’experts”. La valoració 
ponderada d’aquest apartat, entenent que cadascun dels sis 
subapartats del punt 2 del plec de condicions tècniques es 
valora sobre un màxim de deu punts, és la següent: 
 Aspectes valorats Puntuació 
INSTITUT 
CERDA 

-Conceptualització (concepte de 
competitivitat territorial, 
contextualitzacó de l'àmbit 
d'estudi) 
-Anàlisi de l'oferta de sòl per a 
activitats econòmiques dels 
municipis d'influència  de 
Figueres (oferta competència) 
-Anàlisi comparada (quantitat, 
qualitat, preus) amb 2-3 municipis 
per recollir bones pràctiques en 
relació a l'adequació de l'oferta 
de sòl a la demanda 
-Consideració de les previsions 
que ha de fer el POUM en matèries 
complementàries (infraestructures, 
transport, serveis,...). 
-Reflectir elements sinèrgics amb 
l'oferta de sòl que poden 
contribuir a fer aquesta oferta 
més competitiva (promoció, 
formació, serveis, gestió d'àrees 
d'activitat econòmica, ...) 
-Incorporació de reflexions sobre 
la promoció i el marketing en 
l'oferta de sòl.  

40 
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-Definició d'escenaris de 
referència 
-Síntesi de riscos i oportunitats 
derivades del desenvolupament 
econòmic i estratègic de Figueres 

DALEPH -Introducció del benchmarking 
sobre experiències d'èxit a altres 
municipis, així com d'experiències 
que no han reixit.  

10 

En relació a l’apartat e, “Estructura i contingut de la 
diagnosi del Pla estratègic i aprofundiment de l’estudi 
sobre les característiques del municipi dins el context 
territorial a nivell urbanístic, d’infraestructures i 
socioeconòmic: 15 punts”, cal fer notar que les dos ofertes 
plantegen millores equiparables de contingut que permeten 
justificar la següent valoració: 
 Aspectes valorats Puntuació 
INSTITUT 
CERDA 

-Recopilació, integració i posada 
en valor dels estudis, plans i 
altres documents per a judar a 
situar l'horitzó estratègic de 
Figueres 
-Anàlisi DAFO 
-Anàlisi dels factors de 
competitivitat (dinamisme 
econòmic, aptitud estratègica, 
qualitat del lloc) 
-Capacitat d'interrelació i 
capacitat d'intrarelació. 
-Anàlisi i valoració dels actius 
territorials (infraestructures, 
coneixement, entorn empresarial)  
 

10 

DALEPH -Anàlisi dels plans directors 
urbanístics de rang superior i el 
Pla Director d'Infraestructures 
-Projeccions demogràfiques 
ampliades a un període de 20 anys 
-Anàlisi DAFO i aplicació del 
mètode ZOPP. 

10 

L'apartat f. “Estructura i contingut del procés de 
recollida de dades procedent de sectors rellevants en el 
context econòmic de l’àmbit de treball amb detall de les 
tècniques a emprar per a l’obtenció de mostres i descripció 
de la seva quantitat i qualitat: 15 punts (7,5 per a la 
definició de tècniques i 7,5 per a la quantitat i qualitat 
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de les mostres)”, s'ha valorat i puntuat de la manera 
següent: 
 Aspectes valorats Puntuació 
INSTITUT 
CERDA 

-Estudi de visió i opinió dels 
agents actius de la ciutat 
(entitats públiques i privades). 
Realització de focus grups amb 
actos econòmics i entrevistes 
personals a persones 
representatives de l'economia i la 
societat fiquerenca i comarcal.  
-Entrevistes amb promotors 
especialitzats en determinats 
segments econòmics (promotors 
logístics) 
-Entrevistes a 7-10 empreses 
localitzades  a Figueres 
-Entrevistes a 5-7 empreses de 
fora de Figueres però del sectors 
a fomentar a la ciutat 
-Contacte amb empreses promotores 
i comercialitzadores de sòl 
industrial. 

10 

DALEPH -Entrevistes qualitatives amb els 
equips tècnics d'aquelles àrees de 
govern de l'Ajuntament que es 
considerin rellevants.  
-Entrevistes amb les principals 
empreses dels sectors clau 

10 

En relació a l’apartat g. “Detall i concreció de la 
proposta en relació a la parametrització de les dades 
referents a les necessitats de l’àrea urbana i la capacitat 
del territori per albergar activitat econòmiques: 15 
punts”, cal valorar que les dos ofertes plantegen lleus 
millores equiparables de contingut que permeten justificar 
la següent valoració: 
 Aspectes valorats Puntuació 
INSTITUT 
CERDA 

-Determinar les necessitats  de 
sòl en el POUM en tres plans 
diferents: oportunitats i riscos 
específics, segmentació de les 
activitats econòmiques 
esperables/desitjables, factors de 
competitivitat i requeriments.  
-Aportació de previsons del 
planejament a través de paràmetres 
i indicadors 

3 
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DALEPH -Aplicació d'estandards de relació 
entre activitat econòmica, lloc de 
treball, sòl i sostre necessari. 

3 

Pel que fa a l’apartat h. “Estructura i contingut de les 
propostes del Pla estratègic a elaborar així com tècniques 
de representació i edició: 5 punts”, s'ha valorat i puntuat 
de la manera següent: 
 Aspectes valorats Puntuació 
INSTITUT 
CERDA 

-Definició de 3 eixos estratègics, 
sense perjudici que s'analitzin 
altres àmbits d'oportunitats 
-Anàlisi comparada de l'orientació 
estratègica amb 10-15 ciutats 
catalanes i europees.  
-Presentacions internes 
(Ajuntament) com externes (fòrums, 
jornades, reunions) 

4 

DALEPH -Formulació estratègica de 
polítiques de sòl, d'acord amb 
l'anàlisi de possibilitats del 
marc legal vigent que permetin 
l'establiment en el territori 
d'elements dinamitzadors de 
l'activitat econòmica.  

2,5 

Finalment, pel que fa a l’apartat i. “Coherència i 
estructura del programa i metodologia del pla de treball: 5 
punts”, s'ha valorat i puntat de la manera següent: 
 Aspectes valorats Puntuació 
INSTITUT 
CERDA 

-Major amplitud de l'abast de 
l'estudi i incorporació d'aspectes 
associats (anàlisi de les 
necessitats d'infraestructures, 
serveis, márketing, formació, 
oferta i  competència del sòl 
urbà). 
-Definició dels àmbits i abast del 
benchmarking. 
-Proposta d'anàlisi de l'entorn 
territorial 

4 

DALEPH Anàlisi DAFO i ZOPP 2,5 
Per això, i als efectes de la valoració de les ofertes 
presentades per a la contractació dels treballs 
d'assistència tècnica per a la formulació del pla 
d’estratègies econòmiques per al desenvolupament del 
municipi dins el marc de la redacció del pla d’ordenació 
urbanística municipal, signem aquest informe. Figueres, 9 
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de maig de 2011. Víctor Alegrí, Àrea de Planificació 
urbanística i Medi ambient. Joan Falgueres, Àrea 
d’Arquitectura i Espai públic. David Carvajal, Àrea de 
Promoció Econòmica. Xavier Turró, Secció de Medi ambient i 
Sostenibilitat.” Vist que, d’acord amb els criteris de 
valoració establerts al Plec de Clàusules Administratives 
Particulars que regeixen la present contractació, correspon 
a la Fundació Privada Institut Ildefons Cerdà d’Obres 
Públiques i Ordenació Territorial 9,08 punts per l’oferta 
econòmica i 5 punts per la proposta sobre el termini 
d’execució, el que fa un total de 14,08 punts en aquests 
dos apartats. A D’Aleph Iniciativas y Organización SA li 
correspon 10 punts per l’oferta econòmica i 5 punts pel 
termini d’execució, el que fa un total de 15 punts en 
aquests dos apartats.  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: 1r.- Aprovar la 
classificació de les proposicions presentades per l'ordre 
següent: 1.- Fundació Privada Institut Ildefons Cerdà 
d’Obres Públiques i Ordenació Territorial. Total punts: 
97,08. 2.- D’Aleph Iniciativas y Organización SA. Total 
punts: 61. 2n.- Requerir que el licitador Fundació Privada 
Institut Ildefons Cerdà d’Obres Públiques i Ordenació 
Territorial 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 1.520,00 �. 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. 3r.- Facultar l'Alcaldia 
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Presidència a fi que realitzi els actes i gestions que 
calguin per a l'execució dels acords anteriors.” 
 
----9. Assumptes urgents. No es produeixen declaracions 
d'urgència. 
 
----10. 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 dotze minuts, de la qual cosa 
dono fe. 
 
 


