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JUNTA DE GOVERN LOCAL         Núm.35 
--------------------- 
 
Acta de la sessió ordinària del dia 26 de setembre de 2011 
 
---- A la Casa de la Vila de la ciutat de Figueres, el dia 
26 de setembre de 2011, sota la Presidència de la primera 
tinenta d’alcalde Marta Felip Torres, es reuneixen els 
membres de la Junta de Govern Local: Josep Maria Godoy 
Tomàs, Mercè Castelló Turró, 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 Sergi Garcia Torralvo. 
 Excusen la seva absència l’alcalde president Santiago 
Vila Vicente i els regidors membres de la Junta de Govern 
Local Manuel Toro Coll i Joaquim Felip Gayolà. 

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

 
----1. S'aprova sense rectificacions l'acta de la sessió 
anterior, ordinària del dia 19 de setembre de 2011, 
repartida amb la convocatòria. 
 
----2. Obres-llicències. Es concedeix al senyor Pere 
Ullastre Juanola una llicència d’obres per a legalització 
de reforma estructural en habitatge unifamiliar al carrer 
Vilanova de la Muga, 33. 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. 15091/11, formulada pel Sr. XXXX
XXXXX XXXXXXX, per legalització de reforma estructural 
en habitatge unifamiliar al c/ XXXXXXXXX XXXXXXX; Vist 
l'informe emès per l'arquitecte municipal, de data 12 de 
setembre 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 13.082,88• segons el següent detall:Actuació 
puntual.40,15 m²x490,00•/m²x ,95x0,70x1,00 x1,00 =13.082,88 
•. TOTAL COST REAL I EFECTIU. 13.082,88�. Atès el que 
disposen l'article 89 i concordants del Decret 179/1995, de 
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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) A càrrec del promotor, 
previ a l’inici de les obres, es senyalitzaran i protegiran 
adequadament els recorreguts alternatius dels vianants 
interceptats per la tanca d’obra mitjançant les mesures 
provisionals o/i definitives aue indiqui la policia local 
(voreres complementàries annexes, túnels protegits, 
formació de guals adaptats en vorera, pintat de passos i 
bandes de retenció en calçada, miralls auxiliars...) b) 
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. 2n. Comunicar al Sr. XXXXXXXXX XXXXXXX 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 13.082,88� 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. Aportacions i subvencions. S’aprova el document 
titulat “Conveni de col.laboració entre l’Ajuntament de 
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Figueres i Seguretat i Control Empordà SL per a 
l’adquisició d’experiència professional d’una 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 
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 Seguretat i Control Empordà, SL ha manifestat el 
seu interès pel programa i ha seleccionat una 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 Seguretat i Control Empordà, SL per a 
l’adquisició d’experiència professional d’una 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.” 
 
----4. Aportacions i subvencions. S’aprova el document 
titulat “Conveni de col.laboració entre l’Ajuntament de 
Figueres i Tax Assessoria i Gestió SLU per a l’adquisició 
d’experiència professional d’un/a 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 
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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 Tax Assessoria i Gestió, SLU 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 
Tax Assessoria i Gestió, SLU per a l’adquisició 
d’experiència professional d’un/a 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.” 
 
----5. Aportacions i subvencions. S’aprova el document 
titulat “Conveni de col.laboració entre l’Ajuntament de 
Figueres i la Sra. XXXXXXXXX XXXXXXX per a l’adquisició 
d’experiència professional d’una 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 
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 
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contracte, un conveni de col·laboració amb aquest 
Ajuntament (Article 22.3 de l'Ordre esmentada). Vist que la 
Sra.Lourdes Bahí Serra ha manifestat el seu interès pel 
programa i ha seleccionat una 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 la 
Sra.Lourdes Bahí Serra per a l’adquisició d’experiència 
professional d’una 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: 
 
---- Aportacions i subvencions. S’aprova el document adjunt 
titulat “Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Figueres i Sant Pau Forns de Pa, SL per a l’adquisició 
d’experiència professional d’un/a 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 
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 Sant Pau Forns de Pa, 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 
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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 
Sant Pau Forns de Pa, SL per a l’adquisició d’experiència 
professional d’un/a 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.” 
 
---- Aportacions i subvencions. Se sol·licita un canvi 
d'ubicació i destinació de l'actuació "Redacció del 
projecte per a la construcció de la biblioteca filial", de 
forma que dita actuació es substiueix per l'actuació 
"Projecte bàsic i executiu d'ampliació de la Biblioteca 
Comarcal Fages de Climent de Figueres". Després de llegir-
lo i debatre'l s'ACORDA, per unanimitat, d'aprovar el 
dictamen següent: 

“Atès que l'Ajuntament de Figueres té inclosa 
l'anualitat del Pla d'Obres i Serveis de Catalunya any 2010 
l'actuació "Redacció del projecte per a la construcció de 
la biblioteca filial", dins el Programa Específic de 
Biblioteques. Atès que es preveu que no es podrà dur a 
terme dit Projecte atesa la seva envergadura i el fet que 
no s'ha pogut concretar les aportacions i finançament 
necessari. Atès que segons ofici de la Direcció General de 
Promoció i Cooperació Cultural de 26 de juliol de 2011 i 
Resolució de la Conselleria de Governació i Relacions 
Institucionals de 22 de juny de 2011 es pot demanar un 
canvi de destinació de les actuacions, la Comissió 
informativa de territori i serveis a les persones proposa a 
la Junta de Govern Local que, per delegació del Ple, adopti 
els següents acords: 1er.- Sol·licitar un canvi d'ubicació 
i destinació de l'actuació "Redacció del projecte per a la 
construcció de la biblioteca filial", de forma que dita 
actuació es substiueix per l'actuació "Projecte bàsic i 
executiu d'ampliació de la Biblioteca Comarcal Fages de 
Climent de Figueres". 2on.-Sol·licitar per a l'esmentada 
actuació una subvenció de 10.613,36 �, essent el pressupost 
de l'actuació (redacció del projecte) de 21.226,73 �, 
inclòs IVA. 3er.-Autoritzar l'Alcaldia-Presidència a fi que 
realitzi els actes i gestions que calguin per a l'execució 
dels acords anteriors.” 
 
---- Aportacions i subvencions. Se sol·licita un canvi de 
destinació de l'actuació "Urbanització de la cruïlla de la 
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Pujada del Castell i del carrer de la Tramuntana" de forma 
que dita actuació es substitueix per l'actuació " 
Reurbanització del Passeig Nou". Després de llegir-lo i 
debatre'l s'ACORDA, per unanimitat, d'aprovar el dictamen 
següent: 

“Atès que l'Ajuntament de Figueres té inclosa a 
l'anualitat del Pla d'Obres i Serveis de Catalunya any 2012 
l'actuació "Urbanització de la cruïlla de la Pujada del 
Castell i del carrer de la Tramuntana", dins el Programa 
General. Atès que l'esmentada obra ja s'ha dut a terme amb 
finançament del Fons Estatal d'Inversió Local. Atès que la 
formulació del Puosc de l'anualitat 2012 és en tràmit 
d'informació pública. Vistes les Bases d'execució aprovades 
per Decret 101/2008, de 6 de maig. Atès que s'ha aprovat 
inicialment el projecte d'obra municipal de Reurbanització 
del Passeig Nou i és necessari procedir a la seva execució 
atès que en els propers mesos finalitzaran les obres de 
l'aparcament soterrani de dit passeig, la Comissió 
informativa de territori i serveis a les persones proposa a 
la Junta de Govern Local que, per delegació del Ple, adopti 
els següents acords: 1er.- Sol·licitar un canvi de 
destinació de l'actuació "Urbanització de la cruïlla de la 
Pujada del Castell i del carrer de la Tramuntana" de forma 
que dita actuació es substitueix per l'actuació " 
Reurbanització del Passeig Nou". 2on.-Sol·licitar per a 
l'esmentada actuació una subvenció de 250.000 �, essent el 
pressupost de l'actuació  de 1.692.605,57 �, inclòs IVA. 
L'actuació es finança mitjançant subvencions de la 
Diputació per un import total de 653.320 �, aportació del 
concessionari de l'aparcament soterrat per un import de 
269.851'07 �, la subvenció que es sol.licita i la resta, és 
a dir, 519.434,5 �, mitjançant aportació de l'Ajuntament 
amb prèstec. 3er.-Autoritzar l'Alcaldia-Presidència a fi 
que realitzi els actes i gestions que calguin per a 
l'execució dels acords anteriors.” 
 
---- Aportacions i subvencions. Se sol·licita un canvi de 
destinació de l'actuació "Construcció de la Biblioteca 
filial" de forma que dita actuació es substitueix per 
l'actuació "Construcció de l'ampliació de la Biblioteca 
comarcal Fages de Climent de Figueres". Després de llegir-
lo i debatre'l s'ACORDA, per unanimitat, d'aprovar el 
dictamen següent: 

“Atès que l'Ajuntament de Figueres té inclosa a 
l'anualitat del Pla d'Obres i Serveis de Catalunya any 2012 
l'actuació "Construcció de la Biblioteca filial", dins el 
Programa Específic de Biblioteques. Atès que no s'han pogut 
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concretar les aportacions i financiació que haurien permès 
dur a terme dita actuació. Atès que la formulació del Puosc 
de l'anualitat 2012 és en tràmit d'informació pública. 
Vistes les Bases d'exe cució aprovades per Decret 101/2008, 
de 6 de maig, la Comissió Informativa de territori i 
serveis a les persones proposa a la Junta de Govern Local 
que, per delegació del Ple, adopti els següents acords: 
1er.- Sol·licitar un canvi de destinació de l'actuació 
"Construcció de la Biblioteca filial" de forma que dita 
actuació es substitueix per l'actuació "Construcció de 
l'ampliació de la Biblioteca comarcal Fages de Climent de 
Figueres". 2on.-Sol·licitar per a l'esmentada actuació una 
subvenció de 236.958,75 �, essent el pressupost de 
l'actuació  de 473.917,5  �, inclòs IVA. L'aportació de 
l'Ajuntament és de 236.958,75 �, a finançar mitjançant 
prèstec. 3er.-Autoritzar l'Alcaldia-Presidència a fi que 
realitzi els actes i gestions que calguin per a l'execució 
dels acords anteriors.” 
 
---- Aportacions i subvencions. Se sol·licita un canvi de 
destinació de l'actuació "Construcció d'un consultori mèdic 
a Vilatenim" de forma que dita actuació es substitueix per 
l'actuació "Rehabilitació de tancaments i paviments del 
Cementiri de Vilatenim". Després de llegir-lo i debatre'l 
s'ACORDA, per unanimitat, d'aprovar el dictamen següent: 

“Atès que l'Ajuntament de Figueres té inclosa a 
l'anualitat del Pla d'Obres i Serveis de Catalunya any 2012 
l'actuació "Construcció d'un consultori mèdic a Vilatenim" 
dins el Programa específic de petits municipis i nuclis. 
Atès que la necessitat a satisfer s'ha solucionat amb la 
reforma del Centre Cívic de la Creu de la Mà, que atèn 
també les visites mèdiques. Atès que la formulació del 
Puosc de l'anualitat 2012 és en tràmit d'informació 
pública. Vistes les Bases d'exe cució aprovades per Decret 
101/2008, de 6 de maig. Atès que és necessari executar 
determinades obres al Cementiri del mateix nucli de 
Vilatenim, la Comissió informativa de territori i serveis a 
les persones proposa a la Junta de Govern Local que, per 
delegació del Ple, adopti els següents acords: 1er.- 
Sol·licitar un canvi de destinació de l'actuació 
"Construcció d'un consultori mèdic a Vilatenim" de forma 
que dita actuació es substitueix per l'actuació 
"Rehabilitació de tancaments i paviments del Cementiri de 
Vilatenim". 2on.-Sol·licitar per a l'esmentada actuació una 
subvenció de 60.000 �, essent el pressupost de l'actuació  
de 259.865,55 �, inclòs IVA. L'aportació de l'Ajuntament és 
de 199.865,55 �, a finançar mitjançant prèstec. 3er.-
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Autoritzar l'Alcaldia-Presidència a fi que realitzi els 
actes i gestions que calguin per a l'execució dels acords 
anteriors.” 
 
---- Obres municipals. S’aprova inicialment el projecte 
d’obra municipal ordinària denominat Projecte de 
rehabilitació de tancaments i paviments del cementiri de 
Vilatenim amb un import d’execució per contracte de 
259.865,55 �. Després de llegir-lo i debatre'l s'ACORDA, 
per unanimitat, d'aprovar el dictamen següent: 

“Els serveis tècnics municipals han redactat el 
projecte d’obra municipal ordinària denominat Projecte de 
rehabilitació de tancaments i paviments del cementiri de 
Vilatenim, amb un import d’execució per contracte de 
259.865,55 •. El recinte del cementiri de Vilatenim està 
tancat per un mur perimetral d’obra de fàbrica de 15 cm. de 
gruix, modulat per uns pilars de 30x30 cada 5 m per tal de 
donar certa rigidesa al parament. Amb els anys, els murs 
perimetrals s’han anat deteriorant fins arribar a l’estat 
actual, en què presenten múltiples esquerdes, desploms i 
deficiències d’acabats. Es va encarregar un informe al 
gabinet tècnic de CECAM per tal que avalués l’estat de 
conservació dels murs, que es va traduir en un informe 
geotècnic a més del propi informe. En data abril de 2011, 
CECAM redacta un informe on especifica diverses causes per 
les patologies detectades: -“...fonamentació que, tot i 
recolzar sobre el terreny adequat, té unes dimensions que 
no la fan idònia per a fonamentar aquests murs de 
tancament”. -“no disposa de cap arriostrament transversal 
que permeti resistir els esforços horitzontals produïts pel 
vent i per les empentes del terreny. -No disposa de juntes 
de dilatació (...) s’haurien de situar cada 40 metres. -... 
són murs de tancament exempts de càrregues gravitatòries i 
fonamentats sobre una sabata de poc pes, al tenir un 
cantell molt reduït) i que per tant ofereixen poca 
resistència a l’inflament del terreny (...) per tant les 
càrregues transmeses al terreny són inferiors a les 
d’inflament i, per aquest motiu, qualsevol petita força 
ascendent que es transmeti en aquest mur es traduirà en 
tensions que poden provocar l’aparició de fissures i 
moviments al mur que, tal i com hem vist en el punt 
anterior aquest no pot absorbir. -... un fet que agreuja 
aquesta situació és el mal estat del paviment interior i la 
manca d’un sistema d’evacuació d’aigües. I proposa com a 
solució més viable, “la substitució dels murs existents”. 
Aquest projecte bàsic i executiu respon a aquest informe i 
amb la finalitat de descriure la configuració 
arquitectònica del nou tancament del cementiri de 
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Vilatenim, així com la seva tipologia estructural i les 
instal·lacions tot acreditant el compliment de les 
normatives tècniques vigents. 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, la Comissió Informativa de 
territori i serveis a les persones proposa a la Junta de 
Govern Local que, per delegació de l’Ajuntament Ple, adopti 
dels acords següents: 1r.- Aprovar inicialment el projecte 
d’obra municipal ordinària denominat Projecte de 
rehabilitació de tancaments i paviments del cementiri de 
Vilatenim amb un import d’execució per contracte de 
259.865,55 �. 2n.- Exposar al públic per termini de 30 dies 
aquest projecte, per a la seva consulta i als efectes de 
poder plantejar les al·legacions que hom consideri adients.  
3r.- Notificar i donar trasllat d’un exemplar del projecte 
al Consell Municipal de Vilatenim, obrint el termini 
d’audiència de 30 dies, per tal de que, si s’escau puguin 
plantejar les al·legacions que considerin convenients.  
4t.- Sol·licitar els informes corresponents així com els de 
les companyies pels serveis afectats. 5è.- Facultar 
l’alcaldia presidència per a l’adopció de tants actes i 
gestions com calguin per a l’execució dels acords 
anteriors.” 
 
----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 dotze minuts, de la qual cosa 
dono fe. 
 
 


