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JUNTA DE GOVERN LOCAL         Núm.36 
--------------------- 
 
Acta de la sessió ordinària del dia 3 d’octubre de 2011 
 
---- A la Casa de la Vila de la ciutat de Figueres, el dia 
3 d’octubre de 2011, sota la Presidència de l’Alcalde XXXXXXX
, es reuneixen els membres de la Junta 
de Govern Local: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 
amb l’assistència del secretari,  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
i de l’interventor, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , 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 
XXXXXX. 

Igualment, assisteix 
XXXXXXXXX, personal 
eventual, Coordinador-gerent del govern. 

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

 
----1. S'aprova sense rectificacions l'acta de la sessió 
anterior, ordinària del dia 26 de setembre de 2011, 
repartida amb la convocatòria. 
 
----2. Obres-llicències. Es concedeix a l'entitat XXXXXX
 una llicència d’obres per construir 
una piscina a l'interior d'una nau existent al carrer XXXXXXXXX. 
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. 16131/11, formulada per l'entitat XXXXX
, representada pel Sr. 
XXXX
, per  construir  una piscina a l'interior 
d'una nau existent al  c/ XXXXXXXXXXXXXXXX; Vist 
l'informe emès per l'arquitecte municipal, de data 26 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 188.101,03• segons el següent detall: 1. El 
projecte s'ajusta al que disposa la normativa urbanística 
vigent. 2. La finca té la consideració de solar i no està 
inclosa en cap unitat d'actuació urbanística. 3. El 
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projecte acredita el valor real i efectiu de les obres amb 
estat d'amidament i preus unitaris justificats: TOTAL COST 
REAL I EFECTIU:188.101,03 �. 4. La fiança a dipositar per a 
la gestió dels residus de construcció i runes es calcula 
segons el detall següent: a. Residus d'excavació: 295,00 m³ 
x 6,00 �/m³ = 1.770,00 � (mínim 300,00 �). b. Residus 
d'enderroc: 35,00 m³ x 12,00 �/m³ = 420,00 � (mínim 200,00 
�). c. Residus de construcció:29,90m³x12,00 �/m³=358,80� 
(mínim 120,00 •). TOTAL FIANÇA RESIDUS 2.548,80 •. Atès el 
que disposen l'article 89 i concordants del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals, i el Decret 
legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text 
refòs de la llei d'Urbanisme, i l'article 237 del Decret 
305/2006, de 28 de juliol pel qual s'aprova el Reglament de 
la Llei d'Urbanisme,   i l'ordenança fiscal reguladora de 
l'impost sobre construccions, instal.lacions i obres; Atès 
que el projecte tècnic ha estat visat degudament pel 
col.legi professional competent; Atès que, segons l'informe 
dels Serveis Tècnics municipals, l'esmentat projecte tècnic 
no infringeix les previsions ni les determinacions dels 
plans ni tampoc les ordenances municipals reguladores de 
l'edificació i l'ús del sòl i té les condicions necessàries 
per obtenir el nivell d'habitabilitat corresponent, 
l'alcalde president proposa a la Junta de Govern Local que, 
per delegació de l'Alcaldia-Presidència, adopti els acords 
següents: 1r. Concedir la llicència sol.licitada d'acord 
amb les condicions generals que s'adjunten en el full annex 
i amb les particulars següents: a) D'acord amb la Llei 
38/1999, de 5 de novembre de 1999, d'ordenació de 
l'edificació (BOE de 6 de novembre de 1999), no 
s'autoritzaran ni s'inscriuran en el Registre de la 
Propietat escriptures públiques de declaració d'obra nova a 
les quals sigui d'aplicació la Llei esmentada sense que 
s'acrediti la constitució de les garanties obligatòries en 
els supòsits establerts a la referida Llei. b) No es podran 
iniciar les obres sense haver aportat prèviament la 
documentació del contractista que efectuarà les obres: 
fotocòpia del rebut de l'impost d'activitats econòmiques de 
l'any en curs o certificat d'hisenda conforme està donat 
d'alta de l'epígraf de construcció. c)  S'haurà d'acreditar 
haver signat amb un gestor autoritzat un document 
d'acceptació que garanteixi la correcta destinació dels 
residus separats per tipus. En aquest document es farà 
constar el codi de gestor i el domicili de l'obra. En el 
termini d'un mes a comptar des de la finalització de 
l'obra, s'haurà de presentar un certificat del gestor de 
residus contractat referent a la quantitat i tipus de 
residus lliurats. d) En el cas que s'hagi d'instal.lar un 
rètol publicitari, s'haurà de sol.licitar la llicència 
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corresponent d'acord amb les ordenances municipals al 
respecte. e) en cas que s'hagi d'instal.lar un contenidor 
per a la recollida de les runes produïdes, s'haurà de 
demanar el corresponent permís d'ocupació de la via pública 
a la Guàrdia urbana. f) Quant als serveis municipals, 
s'hauran de complir els condicionants que estableixi 

Figueres de Serveis SA. 2n. Comunicar a l'entitat 
XXX
, representada pel Sr. 
XXXXXXXX
,  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 188.101,03� 
segons consta a l’informe tècnic més amunt transcrit. A 
més, també s’haurà d’ingressar la taxa corresponent per 
l’atorgament d’aquesta llicència urbanística. Aquestes 
quanties hauran de ser ingressades en via voluntària de 
pagament a l’hisenda pública d’aquesta administració local, 
en els llocs indicats i dins dels terminis assenyalats a la 
notificació de la corresponent liquidació.” 
 
----3. Obres-llicències. Es concedeix a la senyora Carmen 
Lacasa Garcia una llicència d’obres per a reformes en 

planta baixa d'edifici d'habitatges al carrer 
XXXXXXX, 
baix. 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. 14069/11, formulada per la 
XXXX
, per reformes en planta baixa 
d'edifici d'habitatges al c/ 
XXXX 
XXXXX; Vist 
l'informe emès per l'arquitecte municipal, de data 16 
d'agost 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 22.796,47• segons el següent detall: a. 
Reforma P baixa.  87,45 m² x 490,00 •/m² x 0,95 x 0,70 x 
0,80 x 1,00 = 22.796,47 •. TOTAL COST REAL I EFECTIU
 22.796,47 �. 1. La fiança a dipositar per a la gestió 
dels residus de construcció i runes es calcula segons el 
detall següent: a. Residus d'excavació: 11,58 m³ x 6,00 
�/m³ = 69,48 � (mínim 300 �). b. Residus 
d'enderroc:5,52 m³ x 12,00 �/m³ = 66,24 � (mínim 200 �). 
c. Residus de construcció: 0,17 m³ x 12,00 �/m³ =2,04 �. 
(mínim 120 �). TOTAL FIANÇA RESIDUS 620,00 �. Atès el 
que disposen l'article 89 i concordants del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament 
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d'obres, activitats i serveis dels ens locals, i el Decret 
legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text 
refòs de la llei d'Urbanisme, i l'article 237 del Decret 
305/2006, de 28 de juliol pel qual s'aprova el Reglament de 
la Llei d'Urbanisme,   i l'ordenança fiscal reguladora de 
l'impost sobre construccions, instal.lacions i obres; Atès 
que el projecte tècnic ha estat visat degudament pel 
col.legi professional competent; Atès que, segons l'informe 
dels Serveis Tècnics municipals, l'esmentat projecte tècnic 
no infringeix les previsions ni les determinacions dels 
plans ni tampoc les ordenances municipals reguladores de 
l'edificació i l'ús del sòl i té les condicions necessàries 
per obtenir el nivell d'habitabilitat corresponent, 
l'alcalde president proposa a la Junta de Govern Local que, 
per delegació de l'Alcaldia-Presidència, adopti els acords 
següents: 1r. Concedir la llicència sol.licitada d'acord 
amb les condicions generals que s'adjunten en el full annex 
i amb les particulars següents: a) D'acord amb la Llei 
38/1999, de 5 de novembre de 1999, d'ordenació de 
l'edificació (BOE de 6 de novembre de 1999), no 
s'autoritzaran ni s'inscriuran en el Registre de la 
Propietat escriptures públiques de declaració d'obra nova a 
les quals sigui d'aplicació la Llei esmentada sense que 
s'acrediti la constitució de les garanties obligatòries en 
els supòsits establerts a la referida Llei. b) 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...). c) Al 
balcó de la planta primera existeix un rètol en banderola i 
que el PEPCH qualifica com a "element impropi". Caldrà 
eliminar aquest element impropi i/o ajustar-lo al requisits 
del PECH. d) Es complirà: -El Decret 55/2009, de 7 d'abril 
sobre les condicions d'habitabilitat dels habitatges i de 
la cèdula d'habitabilitat. -El Codi Tècnic de l'Edificació 
(RD 314/2006, de 17 de març BOE 28/03/06). e) No es podran 
iniciar les obres sense haver aportat prèviament la 
documentació del contractista que efectuarà les obres: 
fotocòpia del rebut de l'impost d'activitats econòmiques de 
l'any en curs o certificat d'hisenda conforme està donat 
d'alta de l'epígraf de construcció. f) En el termini d'un 
mes a comptar des de la finalització de l'obra, s'haurà de 
presentar un certificat del gestor de residus contractat 
referent a la quantitat i tipus de residus lliurats. g) 
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Quant als serveis municipals, s'haurà de complir el que 
estableixi Figueres de Serveis SA. h) Caldrà la col.locació 
d'una porta tallafocs EI-60 a l'accés al nou vestíbul. 2n. 
Advertir l'interessat que les obres preteses suposen una 
modificació substancial del local on actualment es 
desenvolupa una activitat, indicant les noves mesures 
correctores, segons la nova distribució. 3r. Comunicar a la 
Sra. XXXXXXXXXXXXXX,  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 22.796,47� segons consta a l’informe tècnic més 
amunt transcrit. A més, també s’haurà d’ingressar la taxa 
corresponent per l’atorgament d’aquesta llicència 
urbanística. Aquestes quanties hauran de ser ingressades en 
via voluntària de pagament a l’hisenda pública d’aquesta 
administració local, en els llocs indicats i dins dels 
terminis assenyalats a la notificació de la corresponent 
liquidació.” 
 
----4. Obres-llicències. Es concedeix al senyor XXXXXXXX
 una llicència d’obres per a la construcció d'un 
porxo al carrer  XXXXXXXXX. 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. 14687/11, formulada pel Sr. XXXXXXX
, per construcció d'un porxo al c/ XXXXXXXXXXXXX
; Vist l'informe emès per l'arquitecte 
municipal, de data 23 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 23.549,14• segons el 
següent detall: 1. El projecte s'ajusta al que disposa la 
normativa urbanística vigent. 2. La finca té la 
consideració de solar i no està inclosa en cap unitat 
d'actuació urbanística. 3. El projecte acredita el valor 
real i efectiu de les obres amb estat d'amidament i preus 
unitaris justificats: TOTAL COST REAL I EFECTIU 23.549,14 
�. 4. La fiança a dipositar per a la gestió dels residus de 
construcció i runes es calcula segons el detall següent: a. 
Residus d'excavació: 0,00 m³ x 6,00 �/m³ =0,00 �(mínim 300 
�). b. Residus d'enderroc:6,88 m³ x 12,00 �/m³=82,56 
�(mínim 200 �). c. Residus de construcció: 2,22 m³ x 12,00 
�/m³ =26,64 � (mínim 120 �).TOTAL FIANÇA RESIDUS 320,00 �. 
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Atès el que disposen l'article 89 i concordants del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals, i el Decret 
legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text 
refòs de la llei d'Urbanisme, i l'article 237 del Decret 
305/2006, de 28 de juliol pel qual s'aprova el Reglament de 
la Llei d'Urbanisme,   i l'ordenança fiscal reguladora de 
l'impost sobre construccions, instal.lacions i obres; Atès 
que el projecte tècnic ha estat visat degudament pel 
col.legi professional competent; Atès que, segons l'informe 
dels Serveis Tècnics municipals, l'esmentat projecte tècnic 
no infringeix les previsions ni les determinacions dels 
plans ni tampoc les ordenances municipals reguladores de 
l'edificació i l'ús del sòl i té les condicions necessàries 
per obtenir el nivell d'habitabilitat corresponent, 
l'alcalde president proposa a la Junta de Govern Local que, 
per delegació de l'Alcaldia-Presidència, adopti els acords 
següents: 1r. Concedir la llicència sol.licitada d'acord 
amb les condicions generals que s'adjunten en el full annex 
i amb les particulars següents: a) D'acord amb la Llei 
38/1999, de 5 de novembre de 1999, d'ordenació de 
l'edificació (BOE de 6 de novembre de 1999), no 
s'autoritzaran ni s'inscriuran en el Registre de la 
Propietat escriptures públiques de declaració d'obra nova a 
les quals sigui d'aplicació la Llei esmentada sense que 
s'acrediti la constitució de les garanties obligatòries en 
els supòsits establerts a la referida Llei. b) La 
utilització de les instal.lacions comportarà l’obtenció de 
la prèvia llicència de primera ocupació. c) Prèviament a la 
llicència de primera ocupació, caldrà reposar les plaques 
de senyalització de via pública preexistents si s'escau o 
acreditar haver sol.licitat la col.locació de la 
corresponent placa de retolació del carrer. d) A càrrec del 
promotor, previ a l’inici de les obres, es senyalitzaran i 
protegiran adequadament els recorreguts alternatius dels 
vianants interceptats per la tanca d’obra mitjançant les 
mesures provisionals o/i definitives aue indiqui la policia 
local (voreres complementàries annexes, túnels protegits, 
formació de guals adaptats en vorera, pintat de passos i 
bandes de retenció en calçada, miralls auxiliars…). e) Es 
complirà: -El Decret 135/1995, de 24 de març, de 
desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de 
promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres 
arquitectòniques i d'aprovació del Codi d'accessibilitat. -
El Decret 55/2009, de 7 d'abril sobre les condicions 
d'habitabilitat dels habitatges i de la cèdula 
d'habitabilitat. -El Codi Tècnic de l'Edificació (RD 
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314/2006, de 17 de març BOE 28/03/06). f)  S'haurà 
d'acreditar haver signat amb un gestor autoritzat un 
document d'acceptació que garanteixi la correcta destinació 
dels residus separats per tipus. En aquest document es farà 
constar el codi de gestor i el domicili de l'obra. En el 
termini d'un mes a comptar des de la finalització de 
l'obra, s'haurà de presentar un certificat del gestor de 
residus contractat referent a la quantitat i tipus de 
residus lliurats. g) Quant als serveis municipals, s'haurà 
de complir els condicionants que estableixi Figueres de 
Serveis SA. 2n. Comunicar al Sr. XXXXXXXXXXX,  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 23.549,14� 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.” 
 
---- Seguidament, a les catorze hores i vuit minuts, 
compareix la regidora no membre de la Junta de Govern Local 
XXXXX
que, autoritzada per la Presidència 
segons allò que disposa l'article 59.2 del Reglament 
Orgànic Municipal, s'incorpora a la sessió amb veu però 
sense vot. 
 
----5. Obres municipals. S’aprova l’expedient de 
contractació de les obres d’execució del “Projecte d’una 
pista d’skate al Parc dels Olivars de Figueres”. Després de 
llegir-la i debatre-la s’ACORDA, per unanimitat, d’aprovar 
la proposta següent: 

“Vist que cal procedir a la contractació de 
l’execució de l’obra del “Projecte d'una pista d'skate al 
Parc dels Olivars de Figueres”. Vist l’article 6 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. XXXXXXXXXX
, proposa a la Junta de Govern Local que, per 
delegació de l'Alcaldia Presidència, s'adoptin els 
següents acords: 1er.-Aprovar l'expedient de contractació 
de les obres d'execució del Projecte de pista de skate al 
Parc dels Olivars. 2on.-Aprovar inicialment el Plec de 
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Clàusules Administratives Particulars. 3er.-Determinar que 
el procediment de contractació sigui per procediment 
negociat sense publicitat i procediment ordinari.  4rt.- 
Aprovar la despesa màxima del contracte abans esmentat per 
un import de 103.184,71 euros, més 18.573,25 euros 
corresponents a l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA), el 
que fa una despesa màxima total de 121.757,96 euros. 5è.-
Convocar el procediment de licitació de forma condicionada 
a la manca de presentació d'al·legacions dins el termini 
d'informació pública. 6è.- Autoritzar l’Alcaldia 
Presidència perquè realitzi els actes i gestions que 
calguin perquè s’executin els acords anteriors.”  
 
----6. Eleccions. S’assenyalen els llocs reservats per a la 
col.locació gratuïta de cartells i banderoles de propaganda 
electoral amb motiu de les eleccions generals del 20 de 
novembre de 2011. Després de llegir-la i debatre-la 
s’ACORDA, per unanimitat, d’aprovar la proposta següent: 
 “Vist el Real Decreto 1329/2011, de 26 de setembre, de 
dissolució del Congrés dels Diputats i del Senat i de 
convocatòria d'eleccions (Boletín Oficial del Estado núm. 
232, de 27 de setembre de 2011); atès que l’article 2 de 
l'esmentat Reial Decret estableix que les eleccions se 
celebraran el diumenge 20 de novembre de 2011 i que la 
campanya electoral tindrà una durada de 15 dies, començarà 
a les zero hores del divendres 4 de novembre de 2011 i 
acabarà a les vint-i-quatre hores del divendres 18 de 
novembre de 2011 i vist l'article 54 i següents de la Llei 
Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim electoral general 
(BOE de 20 de juny de 1985, i modificacions posteriors), el 
regidor director del Servei d'Estadística proposa a la 
Junta de Govern Local que, per delegació de l'Alcaldia-
Presidència, adopti els acords següents: Primer.- 
Assenyalar com a llocs reservats per a la col·locació 
gratuïta de cartells de propaganda electoral quinze plafons 
informatius situats a la plaça del Doctor Ernest Vila. 
Segon.- Assenyalar com a llocs reservats per a la 
col·locació de banderoles mil punts en suports i pals 
d'enllumenat públic, amb la distribució següent: C/ 
Tramuntana i av. Marignane, 40; av. Perpinyà, 49; C/ Rec 
Arnau, 22; Carretera de Llançà, 33; C/ Tapis i av. de 
l'Aigueta, 28; C/ Nou, 69; C/ Mare de Deu de Montserrat, 
16; Carretera de les Forques, 23; C/ Carles Fages de 
Climent, 25; C/ Enriqueta Paler i C/ Pere Teixidor, 43; 
Plaça del Gra, 38; av. Vilallonga i av. de Roses, 142; C/ 
Marca de l'Ham, 16; Ronda Sud, 50; C/ Arquitecte Ricard 
Giralt, 26; Passeig Nou i C/ Avinyonet, 55; plaça Joan 



 9 

Sibecas, 24; C/ Joaquim Cusí i Ronda del Parc, 21; rda 
Rector Aroles, 18; C/ Empordà, 37; C/ Via Emporitana, 25; 
C/ València i pg. Països Catalans, 25; C/ Ter, 15 i av. 
Salvador Dalí: 160. Per a aquest tipus de propaganda 
l'Ajuntament no efectuarà cap instal·lació i les 
respectives candidatures seran responsables de qualsevol 
desperfecte que puguin produir al mobiliari urbà o a 
tercers. Les banderoles no podran reduir la visibilitat de 
semàfors i senyals de trànsit. Tercer.- Posar a disposició 
de la Junta Electoral la possibilitat que s'instal·lin 
cartells a les columnes publicitàries assenyalades a 
l'efecte, si bé no es reserven de forma exclusiva per a 
propaganda electoral: C/ Avinyonet cantonada amb el C/ 
Doctor Ferran; C/ Doctor Pasteur; Av. Perpinyà cantonada 
amb el C/ Albera; Pl. del Gra; Pl. Alcalá la Real; avinguda 
de Salvador Dalí Domènech; Pl. del Sol; C/ Nou cantonada 
Rda. Sud; Pl. Catalunya; Pl. Jaume Maurici; Jrd. Joan 
Sutrà; C/ Sant Pau cantonada Pl. Institut i Pl. Estació. 
Quart.- Establir que les diferents formacions politiques no 
podran col·locar pancartes ni cartells de propaganda 
electoral al passeig de la Rambla ni a la plaça de 
l'Ajuntament. Les pancartes tampoc es podran enganxar en 
els fanals d'enllumenat públic i és recomanable que un 25 % 
de la seva superfície estigui foradada. Cinquè.- Comunicar 
a la Junta Electoral que, per a la realització d'actes 
electorals a la via pública, es posen a la seva disposició 
els espais públics de la ciutat (llevat de la Rambla, la 
plaça de l'Ajuntament i la plaça de Gala i Salvador Dalí), 
sempre i quan no coincideixin amb altres actes públics. A 
la plaça del Gra i la de Catalunya, els dimarts, dijous i 
dissabtes, a causa de la celebració del mercat, no es 
podran celebrar actes fins a les 17.00h. D'acord amb això 
no es reserva un espai en exclusiva i es demana a la Junta 
Electoral que abans d'autoritzar-los ho comuniqui a aquest 
Ajuntament a fi de comprovar la compatibilitat amb altres 
usos i preveure, si cal, connexió elèctrica. Sisè.- 
Assenyalar com a lloc oficial gratuït per a la celebració 
d'actes públics de propaganda electoral el saló de Descans 
del Teatre Municipal El Jardí (plaça Josep Pla núm. 2), que 
es podrà utilitzar durant la campanya electoral tots els 
dies laborables de les dinou a les vint-i-dues hores i els 
festius, de les dotze a les catorze hores. Setè.- Establir 
que la brigada municipal d'obres procedeixi a instal·lar 
els elements als quals es refereix l'acord primer abans de 
l'inici de la campanya electoral i a retirar-los una vegada 
acabada, tenint en compte que la campanya electoral 
començarà a les zero hores del divendres 4 de novembre de 
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2011 i acabarà a les vint-i-quatre hores del divendres 18 
de novembre de 2011. Vuitè.- Facultar l'Alcaldia-
presidència perquè realitzi tants actes i gestions com 
calgui per a la realització dels acords anteriors.” 
 

----7. 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 3 de les d’execució del “Projecte de soterrament de 
contenidors de residus al centre històric c. Rec Arnau-plç. 
Joan Tutau”. 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 de soterrament de contenidors de 
residus al centre històric c. Rec Arnau-plç. Joan Tutau”, 
acrediten que l'empresa XXXXXXXXXX., ha realitzat els 
treballs corresponents per un import de  28.778,24�, inclòs 
l’impost sobre el valor afegit, mitjançant certificació 
número 3. 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. XXXXXXXXXXXXXX, 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.” 
 
---- Aportacions i subvencions. S’aprova el document 
titulat “Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Figueres i XXXXXXXXXXXXXX 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 
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Catalunya (SOC) una sol·licitud de subvenció per a la 
realització del programa Suma't. Vista l’Ordre 
EMO/243/2011, de 28 de setembre (DOGC núm.5975), de 
modificació de l’Ordre TRE/500/2010, de 25 d’octubre, per 
la qual s’estableixen les bases que han de regir la 
concessió d’ajuts per a la realització del Programa 
d’Experiència Professional per a l’ocupació juvenil a 
Catalunya (Programa Suma’t), i s’amplia el termini 
d’execució del Programa. 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 XXXXXXXXXXXXX ha manifestat el seu interès 
pel programa i ha seleccionat un 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 
XXXXXXXXXXXX
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.” 
 
---- Aportacions i subvencions. S’aprova el document 
titulat “Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Figueres i XXXXXXXXXXXXX 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 l’Ordre 
EMO/243/2011, de 28 de setembre (DOGC núm.5975), de 
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modificació de l’Ordre TRE/500/2010, de 25 d’octubre, per 
la qual s’estableixen les bases que han de regir la 
concessió d’ajuts per a la realització del Programa 
d’Experiència Professional per a l’ocupació juvenil a 
Catalunya (Programa Suma’t), i s’amplia el termini 
d’execució del Programa. 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 XXXXXXXXXXXX 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 
Sant Pau Forns de Pa, 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.” 
 
----8. 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 quinze minuts, de la qual cosa 
dono fe. 
 


