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Acta de la sessió ordinària del dia 21 de març de 2016
---- A la Casa de la Vila de la ciutat de Figueres, el dia
21 de març de 2016, sota la Presidència del primer tinent
d'alcalde Pere Casellas Borrell, es reuneixen els membres
de la Junta de Govern Local: Francesc Cruanyes Zafra,
Manuel Toro Coll, Jordi Masquef Creus, Dolors Pujol Matas i
Joaquim Felip Gayolà amb l’assistència del secretari,
Fernando González Cebrián, i de la interventora, Anna
Morell Arimany, per tal de dur a terme la sessió ordinària
en primera convocatòria.
Així mateix, autoritzat per la Presidència, segons
allò que disposa l'article 59.2 del Reglament Orgànic
Municipal, hi assisteix amb veu però sense vot el regidor
no membre de la Junta de Govern Local César Luis
Barrenechea Montero.
Excusa la seva absència l’alcaldessa
Marta Felip
Torres.
No assisteix el regidor membre de la Junta de Govern
Local Alfons Martínez Puig.
A les catorze hores i cinc minuts, la Presidència
declara oberta la sessió.
----1. S'aprova sense rectificacions l'acta de la sessió
anterior, ordinària del dia 14 de març de 2016, repartida
amb la convocatòria.
----2. Ensenyament. Es ratifica el decret de l'Alcaldia de
10 de març de 2016 pel qual s'aprova el document titulat
"Conveni de collaboració per a la formació pràctica en
centres de treball" amb el Centre d'Estudis Màster Figueres
SL per acollir una estudiant. A la seva lectura, la Junta
de Govern Local ACORDA, per unanimitat, ratificar el decret
següent:
"1.- L'empresa Centre d'Estudis Master Figueres, SL,
centre collaborador de la Generalitat de Catalunya.
Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, proposa a
l'Ajuntament la signatura d'un conveni de collaboració per
a la formació pràctica en centres de treball per tal
d'acollir
l'alumne Safiatou Sidibe. Aquest conveni es
regeix per les seves clàusules i per al Reial Decret
395/20017 , de 23 de març, pel qual es regula el subsistema
de formació professional per a l'ocupació (BOE d'11 d'abril
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de 2007); Reial Decret 1543/2011, de 31 d'octubre, pel que
es regulen les pràctiques no laborals en empreses i per als
Reials
Decret
dels
diferents
Certificats
de
Professionalitat publicats. 2.- La formació pràctica en
empresa té caràcter de pràctica professional no laboral i
en cap cas implica relació laboral entre l'alumnat i
l'Ajuntament. Per tot això, l'alcaldessa presidenta resol:
1r.- Aprovar el document titulat “Conveni de collaboració
per a la formació pràctica en centres de treball”, amb el
Centre
d'Estudis
Master
Figueres,
SL,
per
acollir
l'estudiant Safiatou Sidibe, amb un total de 80 hores de
pràctiques. 2n. Determinar que les pràctiques es duran a
terme al centre de treball del Centre Cívi Joaquim Xirau
(Marca de l'Ham), del 9 al 31 de març de 2016, amb horari
de dilluns a dijous de 9:15 a 15:00 hores i els divendres
de 9:00 a 13:00 hores. La tutora de les pràctiques per part
de l’Ajuntament serà la Sra. Sussana Albert Riera,
insertora laboral del Programa Pla de Barris-Marca de
l'Ham.
----3. Ensenyament. Es ratifica el decret de l'Alcaldia de
17 de març de 2016 pel qual s'aprova l'establiment d'un
conveni de cooperació amb la Universitat de Girona,
Facultat de Turisme, per acollir un estudiant de Grau en
Turisme. A la seva lectura, la Junta de Govern Local
ACORDA, per unanimitat, ratificar el decret següent:
"1. La Universitat de Girona i l'Ajuntament de
Figueres, amb la voluntat d'intensificar les relacions
entre el món universitari i la realitat professional varen
signar un conveni marc de collaboració acadèmica amb
l'objectiu que els estudiants desenvolupin de manera
pràctica els coneixements que adquireixen a la Universitat.
2. El responsable de la Universitat de Girona, Facultat de
Turisme, presenta un conveni de cooperació educativa per
tal que l’estudiant de Grau en Turisme, Ricard Sastre
Tresserras realitzi pràctiques remunerades en concepte
d’ajut a l’estudi, amb un total de 1.200 €, del 12 de març
al 12 de juny de 2016, amb un total de 200 hores, a
l’Oficina municipal de Turisme. Fonaments Jurídics: 1. La
Universitat de Girona, és un centre d'ensenyament públic,
el conveni de collaboració amb l'Ajuntament té naturalesa
de conveni interadministratiu. D'acord amb l'article 303
del Reglament d'obres, activitats i serveis de les entitats
locals, aprovat pel Decret 179/19995, de 13 de juny (ROAS),
per conveni pot establir-se una relació de cooperació
consensuada entre ens locals i altres administracions
públiques per al desenvolupament de les competències
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legalment atribuïdes, en la satisfacció dels quals tinguin
un interès comú. 2. El conveni s'ajusta pel que fa a
objecte, contingut i elements, al que disposen els articles
307 i 308 del ROAS, i l'òrgan competent per a l'aprovació
de la celebració del conveni s'atribueix al Ple de
l'Ajuntament ja que l'objecte dels convenis és la
disposició o condicionament de l'exercici de competències
municipals. Atès que no hi ha transferència de competències
de la entitat, no es requereix la majoria absoluta en
l'adopció d l'acord. 3. Atès que és urgent que l'estada de
pràctiques comenci el dia 12 de març de 2016. Per tot això,
l'alcaldessa presidenta resol: 1. Aprovar l’establiment
d'un conveni de cooperació educativa entre la Universitat
de Girona, Facultat de Turisme i l’Ajuntament de Figueres
per tal d’acollir l’estudiant de Grau en Turisme, Ricard
Sastre Tresserras. Les pràctiques es duran a terme a
l’Oficina de Turisme, amb un total de 200 hores, del 12 de
març al 12 de juny, amb horari de Caps de Setmana i festius
i tota la Setmana Santa. La tutora de les pràctiques per
part de l'Ajuntament serà la Sra. Maria Angústias Pérez
Téllez, Coordinadora d’Informació Turística. 2. Determinar
que l’estudiant Ricard Sastre Tresserras sigui donat d’alta
a la Seguretat Social durant el període de les pràctiques
(del 12/03/16 al 12/06/2016, ambdós inclosos) i rebi la
quantitat de 1.200 euros en concepte d’ajut a l’estudi (amb
càrrec
a
la
partida
personal
temporal
de
Turisme
16.401.43200.13101), i que es faran efectius de la següent
manera: 300 € a la nòmina del mes de març. 300 € a la
nòmina del mes d'abril. 300 € a la nòmina del mes de maig
300 € a la nòmina del mes de juny. (a aquestes quantitats
s’haurà d’aplicar la retenció d’un 2% en concepte d’IRPF).
3. La quantitat de 130 €, iva inclòs,
que s’ha de fer
efectiva a la Universitat de Girona en concepte de
formalització del conveni es gestionarà amb càrrec a la
partida de Promoció Turística. 4. Sotmetre el present
decret a la ratificació de la propera Junta de Govern que
es celebri."
----4. Electricitat. S'acorda adherir l'Ajuntament de
Figueres a la tercera pròrroga de l'Acord marc de
subministrament d'energia elèctrica destinat a les entitats
locals de Catalunya. Després de llegir-la i debatre-la
s’ACORDA, per unanimitat, d’aprovar la proposta següent:
"Vist que en data 29 de gener de 2013, la Comissió
Executiva del Consorci Català pel Desenvolupament Local va
adjudicar el subministrament d’electricitat,
destinat a
les entitats locals de Catalunya membres del Consorci (Exp.
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2012/01), a l’empresa Endesa Energia SAU, havent- se
formalitzat el corresponent contracte administratiu en data
19 de març de 2013 amb una durada d’un any, des de l’1
d’abril de 2013 fins el 31 de març de 2014 i la relació de
preus unitaris que tot seguit es detallen:
Terme
de
potència
Euros/ kW
i any

Terme d´energia
Preus
(€/MWh)
P1

P2

P3

174,136

135,304

81,077

152,356
177,553

86,943
150,938

183,228

63,77

P1

P2

P3

Sublot 1 (3.0A)

15,754249

9,452549

6,301700

Sublot 2 (2.1A)

35,517224

Sublot 3 (2.1 DHA)

35,517224

Sublot 4 (2.0 A)

21,893189

Sublot 5 (2.0DHA)

21,893189

Vist que en data 19 de març de 2013 es va formalitzar el
contracte de l’Acord marc entre el Consorci Català pel
desenvolupament Local i Endesa Energia SAU.
Posteriorment, en data 11 de juny de 2013, la Comissió
Executiva aprovà la modificació del contracte de l’Acord
marc completant la seva oferta amb la incorporació de la
tarifa de mitja tensió 3.1A i 6.1A, en els termes dels
preus unitaris que tot seguit s’indiquen:
Preus terme de Potència
T.A.(*)
3.1A
6.1

P1
P2
P3
P4
P5
P6
25,588674 15,779848 3,618499 0,000000 0,000000 0,000000
17,683102 8,849205
6,476148 6,476148 6,476148 2,954837

(*) Segons Ordre IET 221/2013 de 16 de febrer (Eur./kW
any). Preus terme d’energia ( sense Impost electricitat i
sense IVA).
PREUS ENERGÍA (€/MWh)
T.A.
PRODUCTE
P1
P2
P3
P4
P5
P6
138,2 119,3 85,14 0,00 0,00 0,0
3.1A
TP-DH3C
31
19
9
0
0
00
171,4 138,4 114,8 90,8 84,7 69,
6.1
TP-DH6B
05
15
15
75
56
520
Vist que en data 28 de gener de 2014, la Comissió Executiva
aprovà la proposta d’acord relativa a la pròrroga de
l’acord marc relatiu al subministrament d’energia elèctrica
amb destinació a les entitats locals de Catalunya, per un
termini de dotze mesos, des de l’1 d’abril de 2014 al 31 de
març
de
2015,
haventse
notificat
prèviament
a
l’adjudicatària l’oferta de pròrroga. Vist que en data 10
de febrer de 2015, la Comissió Executiva ha aprovat la
proposta d’acord relativa a la segona pròrroga de l’acord
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marc relatiu al subministrament d’energia elèctrica amb
destinació a les entitats locals de Catalunya, per un
termini de dotze mesos, des de l’1 d’abril de 2015 al 31 de
març
de
2016,
haventse
notificat
prèviament
a
l’adjudicatària l’oferta de pròrroga, la qual va mostrar la
seva conformitat dins el període d’audiència establert a la
clàusula setena del PCAP. Vist que en data 19 de febrer de
2016, l’ACM ha aprovat la proposta d’acord relativa a la
tercera pròrroga de l’acord marc de subministrament
d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de
Catalunya, per un termini de nou mesos, des de l’1 d’abril
de 2016 al 31 de desembre de 2016, havent- se notificat
prèviament a l’adjudicatària l’oferta de pròrroga la qual
va mostrar la seva conformitat dins el període d’audiència
establert a la clàusula setena del PCAP. Vist l’informe
emès pels serveis tècnics municipals de data 8 de març de
2016, favorable desde un punt de vista tècnic a l’esmentada
pròrroga. Vist la clàusula setena del plec de clàusules
administratives que regula l’Acord marc del subministrament
d’energia elèctrica i gas natural amb destinació als ens
locals de Catalunya (Exp. 2012/01) en quan als períodes de
pròrroga de la durada del contracte. Vist la clàusula
trenta-sisena del plec de clàusules administratives que
regula l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica
i gas natural amb destinació als ens locals de Catalunya
(Exp. 2012/01) en quan a l’adjudicació i formalització dels
contractes derivats de l’Acord marc. Vist l'article 156 del
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector
públic
(TRLCSP) pel que fa a la formalització dels
contractes administratius mitjançant la signatura per les
parts
del
contracte
dels
corresponents
documents
contractuals. Vist l'article 23.2 del TRLCSP sobre les
pròrrogues previstes en la durada dels contractes. Vist
l'article 53.1 del decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril
pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, i resta de disposicions vigents
en matèria de règim local que regulen el funcionament i
competències de l’Ajuntament. Per tot això, d’acord als els
antecedents abans esmentats i els fonaments de dret
assenyalats anteriorment, el regidor delegat del servei de
Contractació i Patrimoni proposa que la Junta de Govern
Local, per delegació de l’Alcaldia Presidència, adopti els
següents acords: 1r.- Adherir l’Ajuntament de Figueres a la
tercera pròrroga de l’Acord marc de subministrament
d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de
Catalunya membres del Consorci (Exp. 2012/01), per un
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termini de nou mesos, que va des de l’1 d’abril de 2016 al
31 de desembre de 2016, amb les següents condicions
econòmiques:
Terme d´energia
Terme de potència
Preus (€/MWh)
P1

P2

Preus (€/kW i any)

P3

P1
Sublot
1
115,002 96,809 69,217 (3.0A)
40,728885
Sublot
2
141,560
(2.1A)
44,44471
Sublot 3 (2.1
163,494
85,352 DHA)
44,44471
Sublot 4 (2.0
A)
125,265
42,043426
Sublot
5
144,809
65,076 (2.0DHA)
42,043426

P2

P3

24,43733 16,291555

Tal i com disposa la clàusula vint-i-sisena del PCAP,
s’aplicaran als preus les corresponents actualitzacions que
el Ministerio de Industria, Energía y Turismo pugui dictar
en relació a les parts de preu regulades en cada moment,
que afectin al terme d’energia i que siguin directament
aplicables als consumidors finals de l’energia.
T.A.
3.1A
6.1

PRODUCTE
TP-DH3C
TP-DH6B

PREUS ENERGÍA (€/MWh)
P1
P2
P3
100,866
88,530 68,709
114,754
97,365 92,471

P4

P5

P6

78,696

75,889

64,956

2n.Autoritzar
a
l’ACM
l’accés
a
les
dades
de
subministrament elèctric d’aquest ens local a efectes
exclusius de seguiment i control del contracte pel bon fi
de la seva execució. 3r.- Assabentar d’aquest acord, pels
seus efectes i coneixement, a l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques (Carrer València, 231, 6ª, 08007,
Barcelona). 4rt.- Notificar aquest acord a Endesa Energia,
SAU (Av. Vilanova 12, 08018, Barcelona) com empresa
adjudicatària del contracte derivat de l’Acord marc de
subministrament d’electricitat. 5è.- Sotmetre l’anterior
acord a la ratificació del Ple Municipal. 6è.- Autoritzar
l’Alcaldia Presidència perquè realitzi els actes i gestions
que calguin per a l’execució dels acords anteriors."
----5. Personal. Es convoquen proves selectives per a la
constitució d'una borsa de treball per a places d'auxiliars
d'administració general i s'aproven les bases que han de
regir el procés selectiu. Després de llegir-la i debatre-la
s’ACORDA, per unanimitat, d’aprovar la proposta següent:
"Vist que és necessari convocar proves selectives per
a la constitució d’una borsa de treball de places
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d’auxiliars d’administració general, per a la cobertura de
possibles vacants que es puguin produir a la plantilla de
l’Ajuntament de Figueres. Vistos el Reglament de Personal
al Servei de les Entitats Locals, aprovat pel Decret
214/1990 de 30 de juliol, i la Llei 7/2007, de 12 de
juliol, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP). Per
tot això exposat, el regidor delegat del servei de recursos
humans proposa que la Junta de Govern Local, per delegació
de l’Alcaldia Presidència, adopti els acords següents: 1.
Aprovar les bases que han de regir el corresponent
procediment selectiu. 2. Convocar proves selectives per a
la constitució d’una borsa de treball per a places
d’auxiliars d’administració general, per a la cobertura de
possibles vacants que es puguin produir a la plantilla de
l’Ajuntament de Figueres."
----6. Aportacions i subvencions. S'aprova un conveni de
collaboració amb TiP Produccions SC per a la celebració
del Festival Còmic. Després de llegir-la i debatre-la
s’ACORDA, per unanimitat, d’aprovar la proposta següent:
"L’Ajuntament
de
Figueres
en
el
marc
de
les
competències en matèria de promoció cultural i lleure dóna
suport a les activitats que s’organitzen a la ciutat de
Figueres en matèria cultural i lúdica. El Festival Còmic
celebra la seva novena edició del 23 al 27 de març de 2016
consolidat com un festival de referència. El Festival Còmic
basa la seva fórmula en programar artistes internacionals
de primer nivell i dues gales de producció pròpia amb la
presència d’alguns dels artistes més populars de la
temporada. TiP Produccions SL ha sollicitat una subvenció
a l’Ajuntament de Figueres per tal de finançar la novena
edició del Festival Acustiqueta a Figueres. Es proposa la
signatura d’un conveni
entre l’Ajuntament de Figueres i
TiP Produccions S.C entitat organitzadora del Festival
Còmic per collaborar amb la cessió d’ús gratuïta dels
espais necessaris per a la realització de la 9a edició del
Festival Còmic i subvencionar al promotor com a entitat
organitzadora del Festival
amb una aportació de 55.000
euros
amb
càrrec
a
l’aplicació
pressupostària
20162013340048009. D’acord amb l’article 22 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,
estableix
el
conveni
com
a
l’instrument
habitual
canalitzador de les subvencions previstes nominativament en
els pressupostos de les entitats locals. A l’expedient
consta informe del Cap del Servei de Cultura
i de la
Tècnica d’Administració General. D’acord amb el Decret de
l’Alcaldia Presidència de 30 de juny de 2015 la Junta de
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Govern Local té atribuïda, per delegació de l’Alcaldia
Presidència l’aprovació de convenis de collaboració amb
persones físiques o jurídiques subjectes al dret privat
l’objecte dels quals no estigui comprès en les normes de
contractació administrativa o en normes administratives
especials. És per tot això que el
regidor delegat del
Servei de Cultura proposa a la Junta de Govern Local que,
per delegació de l'Alcaldia Presidència, s'adoptin els
acords següents: 1r.- Aprovar el conveni de collaboració
entre TiP Produccions S.C i l’Ajuntament de Figueres, per a
la celebració del Festival Còmic, del 23 al 27 de març de
2016, segons el text que s’adjunta a aquest acord. 2n.Atorgar una subvenció a TiP Produccions S.C, NIF J55065130
per import total de cinquanta-cinc mil euros (55.000,00
€), per la realització del Festival Còmic en l’edició de
l’any 2016 i amb càrrec a la partida 2016 201 33400 48009
“Festival Còmic” El pagament es farà en dos terminis: el
primer 70% del total i que són trenta vuit mil cinc-cents
euros (38.500,00 €) mitjançant transferència prèvia a la
celebració del Festival Còmic. El 30% restant s'abonarà
quan els responsables de l'organització presentin la
documentació justificativa en els termes establerts al
conveni. 3r.-Notificar els presents acords als interessats.
4t.- Autoritzar l’Alcaldia Presidència perquè realitzi
tants actes i gestions com calguin per a l’execució dels
acords anteriors."
----7. Ensenyament. S'aprova la classificació de les
proposicions presentades en la licitació del contracte del
servei d'intervenció educativa per a la dinamització dels
espais municipals d'estudi com a espai de reforç escolar.
Després de llegir-la i debatre-la s’ACORDA, per unanimitat,
d’aprovar la proposta següent:
"Vist que per acord de la Junta de Govern Local de
data 23 de novembre de 2015 es va aprovar el plec de
clàusules administratives particulars i el
plec de
prescripcions
tècniques
del
contracte
del
servei
d’intervenció educativa per a la dinamització dels espais
municipals d’estudi com a espai de reforç escolar. Vista
l’Acta de la Mesa de Contractació de data 8 de març de 2016
en què s’ha procedit a l’obertura dels sobres 1 i 2. Vist
el resultat de l’obertura, que és el següent:

8

nº

nom empresa

Preu
UNITARI
HORA
max: 18
€

1

Actiescola
SLU

2

Tot Oci

17,05

16,18

3

4

Anncon
Lleure
Oci

15,84

i

Associació
Aram
Empordà

18

Preu ANUAL

max:65.610
€ any
(3.645
hores)

núm
persones
graduades

núm
hores
acollida
lingüística
juliol

taller
aprenentatge
amb 4 hores
trimestrals
a cada espai

Taller
amb
famílies de 2
hores
mensuals
a
cada espai

5
punts
per
persona
Max:30
6

1 p per hora
max: 10
100

10 punts fix
SI

SI

6

100

SI

SI

57.736,80
per 3.645
hores any

6

100

SI

SI

65.610 per
3.645
hores any

9

25

NO

NO

40 punts
62.897,45
per 3.689
hores any
14.847,12
per 3.689
hores any

5 punts fix

Vista la puntuació total que correspon a cada licitador
resultant de la oferta presentada, d’acord amb els criteris
d’adjudicació, tots ells objectius, que és la següent:
nº

nom empresa

criteri
preu

criteri
núm
persones
graduades

criteri núm
hores
acollida
lingüística
juliol

criteri
taller
aprenentatge
amb 4 hores
trimestrals
a cada espai

criteri
Taller
amb
famílies
de2h mes
a
cada
espai

total
punts

1

Actiescola,
SLU

17,59
punts

30

10

10

5

72,59

2

Tot Oci

30

10

10

5

88,70

30

10

10

5

95

30

2

0

0

32

33,70
punts
3

4

Anncon
Lleure
Oci
Associació
Cultural
Aram
Empordà

i

40
punts
0 punts

Vist el que disposa l’article 151 del Text Refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic aprovat per RDLeg. 3/2011,
de 14 de novembre, la regidora delegada del Servei
d’Educació proposa que la Junta de Govern Local, per
delegació de l’Alcaldia Presidència, adopti els acords
següents:
1er.Aprovar
la
classificació
de
les

9

proposicions presentades per l’ordre següent: 1.- Anncon
Lleure i Oci, S.L. 2.- Tot Oci Educació, Lleure i Esport,
S.L. 3.- Actiescola, S.L.U. 4.- Associació Cultural Aram
Empordà. 2on.- Requerir el licitador millor classificat,
Annon Lleure i Oci, a fi que en el termini de deu (10) dies
hàbils comptats a partir de l’endemà de la notificació
d’aquest acord presenti la documentació següent, que es
presentarà a l’Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà
(OMAC), Ronda Salvador Dalí, 107 (es podrà presentar en les
formes admeses en la normativa de règim jurídic de les
Administracions Públiques: 1.- DNI del proponent. 2.Escriptures socials, degudament inscrites, en cas de
persones
jurídiques.
3.Poders,
si
s’actua
en
representació d’un altre o és persona jurídica. 4.- Pòlissa
d’assegurança de responsabilitat civil i darrer rebut amb
els capitals indicats al plec de prescripcions tècniques o
compromís de subscriure’s abans de la formalització del
contracte. 5.- A fi d’acreditar la solvència tècnica haurà
d’acreditar experiència en serveis d’igual o similar
naturalesa als d’aquest contracte, i el requisit mínim és
que l’import anual en l’any de major execució sigui de
45.851 € sense IVA. D’acord amb l’article 67, ap 7, núm. 3
del Real Decret 10/98/2001, de 12 d’octubre, es prendrà com
a criteri de correspondència entre els serveis executats
per l’empresari i els que constitueixen l’objecte d’aquest
contracte la igualtat entre els dos primers dígits dels
respectius CPV. Per acreditar dita experiència caldrà
presentar: relació dels serveis realitzats ens els darrers
5 anys que inclogui import, dates i destinatari, públic o
privat, dels mateixos i tipus de servei. Els serveis
s’acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per
l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat
del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte
privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a
fata d’aquest certificat, mitjançant una declaració de
l’empresari. 6.- A fi d’acreditar la solvència econòmica i
financera: Caldrà acreditar un volum de negoci que referit
a l’any de major volum de negoci en els tres darrers
exercicis conclosos sigui almenys de 68.776 €. S’acreditarà
mitjançant comptes anuals aprovats i dipositats al Registre
Mercantil, si l’empresari està inscrit en dit registrei, en
cas contrari, per les dipositades a registre oficial qn que
hagi d’estar inscrit. Els empresaris individuals no
inscrits al Registre Mercantil acreditaran el seu volum
anual de negoci mitjançant els llibres que estigui obligat
a portar o, si no hi està, documentació justificativa. 7.Certificació de trobar-se al corrent de les obligacions
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tributàries. 8.- Certificació de trobar-se al corrent de
les obligacions amb la Seguretat Social. 9.- Resguard
d’imposició de la garantia definitiva per import de
5.773,68 €. 10.- 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 en que està exempta i també
aportarà el document de declaració en el cens d'obligats
tributaris.
11.- Pel que fa a la certificació d’estar al
corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de
Figueres, aquest certificat serà expedit d’ofici pel propi
Ajuntament. 12.- Registre de Licitadors: D’acord amb
l’article 83 del Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic, aprovat per RDLEG 3/2011, de 14 de novembre,
la inscripció al Registre Oficial de Licitadors de l’Estat
o la Generalitat de Catalunya, acredita segons el que hi
estigui establert i llevat de prova en contra, les
condicions d’aptitud de l’empresari quant a la seva
personalitat
i
capacitat
d’obrar,
representació,
habilitació professional o empresarial, solvència econòmica
i financera i classificació, així com la concurrència o no
concurrència de les prohibicions de contractar que hi hagin
de constar. Els licitadors inscrits que ho desitgin podran
acreditar dites condicions mitjançant la presentació de
certificat de dit Registre en que hi constin dites dades,
havent
de
presentar
també
declaració
responsable
manifestant que les circumstàncies reflectides al Registre
no han experimentat variació. 3er.- Autoritzar l’Alcaldia
Presidència a fi que realitzi els actes i gestions que
calguin per a l’execució dels acords anteriors."
---- Seguidament, essent les catorze hores i dotze minuts,
fa ús de la paraula la Presidència que diu que l'expedient
que es tractarà a continuació es refereix a matèries
delegades pel Ple de l'Ajuntament en la Junta de Govern
Local per la qual cosa, a partir d'aquest moment i per
debatre'l i resoldre'l, la sessió de la Junta de Govern
Local passa a tenir el caràcter de pública i anuncia
verbalment aquesta circumstància després d'obrir la porta
de la sala de sessions als efectes que pugui accedir-hi el
públic que ho desitgi.
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----8. Exaccions municipals. Es concedeix una bonificació
de l'impost sobre construccions, instal.lacions al Servei
Català de la Salut per la construcció d'un centre d'atenció
primària al carrer Nou, 199. Després de llegir-lo i
debatre'l s'ACORDA, per unanimitat, d'aprovar el dictamen
següent:
"Vista la instància formulada en data 29 d'abril de
2015 i registre d'entrada número E2015009845 pel Servei
Català de la Salut, Departament d'Economia i Finances de la
Generalitat de Catalunya
mitjançant la
qual sol.licita
l’aplicació de la bonificació del 95% de l’impost sobre
construccions installacions i obres per considerar que les
obres consistents en la construcció d'un centre d'atenció
primària al carrer nou, 199 de Figueres
compleixen els
requisist establerts a l'article 16.1 de l'Ordenança fiscal
reguladora de l'impost sobre construccions, instal.lacions
i obres. Atès que l’article 16.1 de l’Ordenança fiscal
número 6, vigent el 2015 reguladora de l’impost sobre
construccions instal.lacions i obres, disposa el següent:
“1.La quota de l’impost sobre construccions, installacions
i obres gaudirà d’una bonificació de fins el 95%, quan
gravi aquelles construccions, installacions i obres que
siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal,
per concórrer circumstàncies socials, culturals, històricoartístiques, de foment de l’ocupació o que contemplin l’ús
d’energies alternatives que justifiquin aquesta declaració.
Aquesta declaració correspon prendre-la al Ple de la
Corporació i s’acordarà, prèvia sollicitud del subjecte
passiu, pel vot favorable de la majoria simple dels seus
membres". Vist l'informe del tècnic del departament
d'Urbanisme emès en data 16 de febrer de 2016 que, pel que
fa a les circumstàncies socials , disposa el següent:
"centre assistència primària sanitat pública". Vist que es
considera que en aquestes obres hi concorren circumstàncies
socials que justifiquen la concessió d’una bonificació en
l’impost
sobre
construccions,
instal.lacions,
prèvia
declaració de les mateixes com a obres d’especial interès i
utilitat municipal. Per tot
l’exposat, la
Comissió
Informativa General proposa que la Junta de Govern Local,
per delegació del Ple, adopti els acords següents: Primer.Concedir una bonificació del 95% en la quota de l’impost
sobre construccions, instal.lacions i obres, per considerar
que les obres realitzades pel Servei Català de la Salut,
consistents en la construcció d'un centre d'atenció
primària al Carrer Nou, 199 de Figueres , són d’especial
interès i utilitat municipal per concorre-hi circumstàncies
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socials. Segon.- Autoritzar l’Alcaldia-Presidència perquè
faci tants actes i gestions com calguin per a l'execució de
l' acord anterior."
---- A continuació, essent les catorze hores i tretze
minuts, torna a fer ús de la paraula la Presidència que diu
que a partir d'aquest moment la sessió de la Junta de
Govern Local torna a tenir el caràcter de no pública, ja
que no hi ha més expedients que es refereixin a matèries
delegades pel Ple de l'Ajuntament en la Junta de Govern
Local i que, en conseqüència, el públic present ha
d'abandonar la sala de sessions.
----9. Assumptes
d'urgència.

urgents. No

es

produeixen declaracions

----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 quinze minuts, de la qual cosa
dono fe.
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