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JUNTA DE GOVERN LOCAL         Núm.34 
--------------------- 
 
Acta de la sessió ordinària del dia 19 de setembre de 2011 
 
---- A la Casa de la Vila de la ciutat de Figueres, el dia 
19 de setembre de 2011, sota la Presidència de l’Alcalde 
Santiago Vila Vicente, es reuneixen els membres de la Junta 
de Govern Local: Manuel Toro Coll, Josep Maria Godoy Tomás, 
Joaquim Felip Gayolà i Joaquim Ferrer Sala amb 
l’assistència del secretari, 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, i 
de l’interventor, 
XXXXXXXXXXXXXXXXX, 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 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, personal 
eventual, Coordinador-gerent del govern. 
 Excusen la seva absència els regidors membres de la 
Junta de Govern Local Marta Felip Torres i José Luis Yécora 
Romero. 
 No assisteix la regidora membre de la Junta de Govern 
Local Mercé Castelló Turró. 

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 12 de setembre de 2011, 
repartida amb la convocatòria. 
 
----2. Obres-llicències. Es denega a l'entitat XXXXXXXXXX 
la pròrroga per a l'acabament de les obres de construcció 
d'un edifici plurifamiliar entre mitgeres de 15 habitatges 
i aparcament al carrer XXXXXXXXXXXXXXXXXX. Després de 
llegir-la i debatre-la s’ACORDA, per unanimitat, d’aprovar 
la proposta següent: 
 “Vista la instància número de registre d'entrada 
22821, de data 18 de novembre de 2010, presentada per 
l'entitat XXXXXXXXXXX, representada pel Sr. XXXXXXXXXXXXXX
, en la qual exposa que té llicència municipal 
d'obres concedida en data 24 de juliol de 2006, expedient 
097/06 i que sol.licita una prórroga per a l'acabament de 
les obres de la llicència esmentada; Vist que per acord de 
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la Junta de Govern Local de data 24 de juliol de 2006, es 
va concedir a l'entitat XXXXXXXXXX, representada pel Sr. 
XXXXXXXXX, llicència d'obres per les de 
construcció  d'un edifici plurifamiliar entre mitgeres de 
15 habitatges i aparcament al c/ XXXXXXXXXXXXXXXX, que se 
li va notificar en data 16 d'octubre de 2006; Vist 
l'informe de l'aparellador municipal  de data 28 de gener 
de 2011, en el qual manifesta que l'obra està 
aproximadament en un 65% de la seva construcció; 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"; Vist que 
la sol·licitud de prorroga per a l'acabament de les obres 
s'ha efectuat fora de termini o quan el termini ja s'ha 
exhaurit,  l'alcalde president  proposa a la Junta de 
Govern Local que, per delegació de l'Alcaldia-Presidència, 
adopti l'acord següent: - Denegar la prórroga per a 
l'acabament de les obres  de la llicència, expedient 
097/11,  sol.licitada per l'entitat XXXXXXXX, 
representada pel Sr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, atès que s'ha 
sol.licitat quan el termini legal per a sol.licitar-ho s'ha 
exhaurit.”  
   
----3. Obres-llicències. Es concedeix al senyor XXXXXXX
 una llicència d'agrupació de les parcel.les XXXXX
 del Polígon Industrial Recinte Firal (XXXXXXXXX).  
Després de llegir-la i debatre-la 
s’ACORDA, per unanimitat, d’aprovar la proposta següent: 
 “Vista la instància número de registre d'entrada 
15610/11, presentada pel Sr. XXXXXXXXXXXXXXXX en la 
qual sol.licita llicència per efectuar una agrupació de 
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finques en el Sector recinte Firal, XXXXXXXXXXXXXXXX 
(parcel.les XXXX); Vist l’informe emès per l’arquitecte 
municipal, de data 12 de setembre de 2011,  que diu el 
següent: “Antecedents. En data 26/08/2011 (RE 15610/2011) 
el Sr. XXXXXX, en representació del Sr. XXXXX
, va sol·licitar una llicència d'agrupació de 
dues parcel·les (parcel·les XXXXXX) situades al carrer 
XXXXX
, del Polígon Industrial del Recinte 
Firal. Respecte a les finques que es pretenen agrupar. 
Planejament al qual està subjecte Pla parcial del Recinte 
Firal. Aprovat el 24/10/1990. Classificació urbanística del 
sòl a721*. Zona d'indústria en parcel·la mínima 800 m². 
Superfícies parcel·les Parc. 26: 802,00 m². Parc. 28: 
802,00 m². Sup total: 1.604,00 m². Façana parcel·les Parc. 
26: 20,00 ml. Parc. 28: 20,00 ml. Façana total: 40,00 ml. 
Sostre edificable màxim 1.604,00 m² x 1,20 m²st/m²sol = 
1.924,80 m². Condicionants que s'hauran d'imposar a la 
llicència urbanística. No hi ha condicionants. Conclusions. 
Ja que en aquest tipus d'ordenació la normativa urbanística 
fixa una parcel·la mínima edificable de 800,00 m² i façana 
mínima de 18,00 ml, i amb l'agrupació proposada es crea una 
única parcel·la de 1.604,00 m² i 40,00 ml de façana, no hi 
ha cap inconvenient que impedeixi la concessió de la 
llicència d'agrupació, en els termes en que se sol·licita. 
I perquè consti als efectes oportuns signo aquest informe 
tècnic, segons el meu lleial saber i entendre." Per 
l'anterior, i atès els articles 187 i 191 i ss del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text 
Refòs de la Llei d'urbanisme, i l'article 241 i ss 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 d'agrupació de les parcel.les XXXXX 
del Polígon Industrial Recinte Firal (c/ XXXXX)  
sol.licitada pel Sr. XXXXX que s’esmenta a 
l’informe tècnic més amunt transcrit. 2n. Notificar la 
present resolució a l'interessat.”  
 
----4. Aportacions i subvencions. S’aprova el document 
titulat “Conveni de col.laboració entre l’Ajuntament de 
Figueres i Camion World SL per a l’adquisició d’experiència 
professional de dos 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 
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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 Camion World, SL ha manifestat el seu interès pel 
programa i ha seleccionat dos joves participants 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 
Camion World, SL per a l’adquisició d’experiència 
professional de dos 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.” 
 
----5. Aportacions i subvencions. S’aprova el document 
titulat “Conveni de col.laboració entre l’Ajuntament de 
Figueres i Moto Descoberta SCP per a l’adquisició 
d’experiència professional d’un jove participant 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 
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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 Moto Descoberta, SCP 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 
Moto Descoberta, SCP per a l’adquisició d’experiència 
professional d’un jove participant en el programa SUMA’T”. 
2n.- Autoritzar l’Alcaldia Presidència perquè realitzi els 
actes i gestions que calguin perquè s’executin els acords 
anteriors.” 
 
----6. 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: 
 
---- Obres municipals. S’aprova la certificació d’obres 
número 1 de les d’execució del “Projecte del Pla de Millora 
de voreres del sector Oest.Carrer Pedreres”. 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 de Millora de voreres del 
sector Oest.Carrer Pedreres”, acrediten que l'empresa Argón 
Informàtica, SA, ha realitzat els treballs corresponents 
per un import de  51.940,28 �, 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, l'Alcaldia-Presidència 
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.” 
 
---- Obres municipals. S’aproven la certificació d’obres 
número 4 de les d’execució del “Projecte d'urbanitació d'un 
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tram del carrer Glòria Compte entre l'avinguda Olímpia i la 
Pujada del Castell” i l’informe i acta de preus 
contradictoris número 4. 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  
57.558,61 �, inclòs l’impost sobre el valor afegit, 
mitjançant certificació número 4 i final, i han emès 
informe tècnic i acta de preus contradictoris nº4 del 
Projecte en data 26 d'agost de 2011. Vist l’article 217 de 
la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector 
Públic, l'Alcaldia-Presidència 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 nº4. 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.” 
 
---- Obres municipals. S’aprova la certificació d’obres 
número 1 de les d’execució del “Projecte del Pla de Millora 
de voreres 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 de Millora de voreres 
2010”, acrediten que l'empresa Argón Informàtica, SA, ha 
realitzat els treballs corresponents per un import de  
42.194,39�, 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, , l'Alcaldia-Presidència 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.” 
 
----7. Precs i preguntes. A l'extrem de Precs i preguntes 
no es produeixen intervencions. 
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---- No havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la 
sessió a les catorze hores i catorze minuts, de la qual 
cosa dono fe. 
 
 


