JUNTA DE GOVERN LOCAL
---------------------

Núm.37

Acta de la sessió ordinària del dia 7 de novembre de 2016
---- A la Casa de la Vila de la ciutat de Figueres, el dia
7 de novembre de 2016, sota la Presidència de l’alcaldessa
Marta Felip Torres, es reuneixen els membres de la Junta de
Govern Local: Francesc Cruanyes Zafra, Manuel Toro Coll,
Jordi Masquef Creus, Dolors Pujol Matas, Joaquim Felip
Gayolà i Alfons Martínez Puig amb l’assistència de la
secretària, Cristina Pou Molinet, i de la interventora,
Anna Morell Arimany, 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 César Luis
Barrenechea Montero i Núria Galimany Granés.
No assisteix el regidor membre de la Junta de
Govern Local Pere Casellas Borrell.
A les catorze hores, la Presidència declara oberta la
sessió.
----1. S'aprova sense rectificacions l'acta de la sessió
anterior, ordinària del dia 24 d'octubre de 2016, repartida
amb la convocatòria.
----2. Obres-llicències. Es concedeix a la senyora Sílvia
Busquets Jordà una llicència municipal d'obres per a la
reforma de la façana al carrer Sant Vicenç, 22. Després de
llegir-la i debatre-la s’ACORDA, per unanimitat dels
membres presents amb dret a vot, d’aprovar la proposta
següent:
"En data 22 de setembre de 2016 i registre d’entrada
número E2016019188, la senyora Sílvia Busquets Jordà,
sol.licita llicència municipal d'obres per a la reforma de
la façana de l'edifici del carrer Sant Vicenç 22, de
Figueres; En data 25 d'octubre de 2016,
l’arquitecte
municipal
emet
l’informe
següent:
“Característiques
urbanístiques. Planejament general: Text refós de les
Normes urbanístiques del Pla General al terme municipal de
Figueres. Aprovat per la Comissió Territorial d'Urbanisme
de Girona en sessió del 27 d'abril de 2005. Publicat al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. núm. 4408,
del dia 17 de Juny de 2005. Tipus de Sòl: Urbà. a.13. Us
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preferent del sòl: Habitatge.
Tipologia D.3. Nombre
d'habitatges 0.
Característiques del projecte. 1.El
projecte s'ajusta al que disposa la normativa urbanística
vigent. 2.L’immoble té la consideració de solar i no està
inclòs en cap unitat d'actuació urbanística. 3.El cost real
i efectiu de les obres s’estima inicialment en el el
projecte a partir d’un estat d’amidaments en 3.775,00
euros. 4.La fiança a dipositar per a la gestió dels residus
de construcció i runes es calcula d’acord amb la fitxa del
projecte en el mínim de 150 euros. 5.La fiança per a
garantir la reposició de l’espai públic es calcula d’acord
amb les ordenances en el mínim de 500 euros, atès el detall
següent: 7,00 m x 1 m x 30 €/m2 = 210. Condicions. Les
obres de rehabilitació comporten simultàniament el pas
ordenat de les línies adossades de serveis preexistents amb
canalitzacions
encastades
o
motllures
especialment
dissenyades i que es desafectin les xarxes de serveis que
incideixen impròpiament en la façana amb rases de
soterrament
de
creuaments,
arquetes
i
muntants
de
conversions, i reposicions de paviments. 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
que
indiqui
la
policia
local
(voreres
complementàries annexes, túnels protegits,...). En el cas
que s'hagi d'installar 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.Abans de la primera utilització es comprovarà
l’execució i/o bon estat de conservació de gual normalitzat
en la vorera. Conclusions. Es pot concedir la llicència
d'obra major sollicitada, en els termes en que se
sollicita i amb les condicions particulars exposades i les
generals annexes." Atès el que disposa 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 l’article 187 del Decret legislatiu 1/2010,
de 3 d'agost, modificat per la Llei 16/2015, de 21 de
juliol, de simplificació administrativa de l’Administració
de la Generalitat
i dels governs locals de Catalunya i
d’impuls de l’activitat econòmica, i l'ordenança fiscal
reguladora de l'impost sobre construccions, instal.lacions
i obres, l'alcaldessa presidenta proposa a la Junta de
Govern Local que, per delegació de l'Alcaldia-Presidència,
adopti els acords següents: Primer.- Concedir la llicència
sol.licitada per la senyora Sílvia Busquets Jordà, per a la
reforma de la façana al carrer Sant Vicenç 22, de Figueres,
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d'acord amb les condicions generals que s'adjunten en el
full annex i amb les particulars següents: a) Les obres de
rehabilitació comporten simultàniament el pas ordenat de
les
línies
adossades
de
serveis
preexistents
amb
canalitzacions
encastades
o
motllures
especialment
dissenyades i que es desafectin les xarxes de serveis que
incideixen impròpiament en la façana amb rases de
soterrament
de
creuaments,
arquetes
i
muntants
de
conversions, i reposicions de paviments. 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
que
indiqui
la
policia
local
(voreres
complementàries annexes, túnels protegits,...). En el cas
que s'hagi d'installar 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.Abans de la primera utilització es comprovarà
l’execució i/o bon estat de conservació de gual normalitzat
en la vorera. 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) Abans d’iniciar
les
obres
s’haurà
d’aportar
la
documentació
del
contractista. e)
Un cop iniciades les obres, caldrà
lliurar a l’Ajuntament una còpia de l’acta d’inici d’obres
estesa per la direcció facultativa d’aquestes. f) Només es
podrà utilitzar i ocupar l’edifici o construcció de que es
tracti després que hagi transcorregut el termini d’un mes
des de la presentació de la comunicació i certificat final
d’obra expedit per la direcció facultativa de les obres o,
si s’escau, de l’esmena de la comunicació o l’aportació
dels
documents
requerits,
sense
que
l’administració
atorgant hagi manifestat la disconformitat de les obres
executades amb el projecte tècnic autoritzat i les
condicions de la llicència urbanística atorgada. g) Quan
als
serveis
municipals
s’hauran
de
complir
els
condicionants establerts per l'entitat Figueres de Serveis
SA. Segon.- Comunicar a la senyora Sílvia Busquets Jordà,
que pel concepte impost sobre construccions, installacions
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
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està constituïda pel cost real i efectiu de la construcció,
installació i/o obra per import 3.775 €. 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 Maria
Concepció Bech Canals una llicència municipal d'obres per a
la instal.lació d'una plataforma elevadora en celobert
existent al carrer Cendrassos, 26. Després de llegir-la i
debatre-la s’ACORDA, per unanimitat dels membres presents
amb dret a vot, d’aprovar la proposta següent:
"En data 28 de setembre de 2016 i registre d’entrada
número E2016019571, la senyora Maria Concepció Bech Canals,
sol.licita
llicència
municipal
d'obres
per
a
la
instal.lació d'una plataforma elevadora en cel-obert
existent al carrer Cendrassos 26, de Figueres; En data 25
d'octubre de 2016,
l’arquitecte municipal emet l’informe
següent: “Característiques del projecte. 1.El projecte
s'ajusta al que disposa la normativa urbanística vigent.
2.L’immoble té la consideració de solar i no està inclòs en
cap unitat d'actuació urbanística. 3.El cost real i efectiu
de la installació de la plataforma elevadora s’estima en
16.264,14 euros d’acord amb els 6.264,14 euros estimats en
el projecte per al cost de l’obra més els 10.000 euros que
resulta
proporcionat
estimar
inicialment
per
a
la
installació mecànica. 4.La fiança a dipositar per a la
gestió dels residus de construcció i runes segons la fitxa
del projecte és del mínim de 150 euros. Conclusions. Es pot
concedir la llicència d'obra sollicitada, en els termes en
que se sollicita i amb les condicions generals annexes.
Atès el que disposa 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 l’article
187 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, modificat
per la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació
administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels
governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat
econòmica, i l'ordenança fiscal reguladora de l'impost
sobre construccions, instal.lacions i obres, l'alcaldessa
presidenta proposa a la Junta de Govern Local que, per
delegació de l'Alcaldia-Presidència, adopti els acords
següents: Primer.- Concedir la llicència sol.licitada per
la senyora Maria Concepció Bech Canals, per a la
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instal.lació d'una plataforma elevadora en cel-obert
existent al carrer Cendrassos 26, de Figueres, d'acord amb
les condicions generals que s'adjunten en el full annex i
amb les particulars següents: a) 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. b)
Abans d’iniciar les obres s’haurà d’aportar la documentació
del contractista. c) Un cop iniciades les obres, caldrà
lliurar a l’Ajuntament una còpia de l’acta d’inici d’obres
estesa per la direcció facultativa d’aquestes. d) Només es
podrà utilitzar i ocupar l’edifici o construcció de que es
tracti després que hagi transcorregut el termini d’un mes
des de la presentació de la comunicació i certificat final
d’obra expedit per la direcció facultativa de les obres o,
si s’escau, de l’esmena de la comunicació o l’aportació
dels
documents
requerits,
sense
que
l’administració
atorgant hagi manifestat la disconformitat de les obres
executades amb el projecte tècnic autoritzat i les
condicions de la llicència urbanística atorgada. e) Quan
als
serveis
municipals
s’hauran
de
complir
els
condicionants establerts per l'entitat Figueres de Serveis
SA. Segon.- Comunicar a la senyora Maria Concepció Bech
Canals,
que pel concepte impost sobre construccions,
installacions 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, installació i/o obra per import 16.264,14€.
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 a la senyora Victòria
Freixanet Porterias una llicència municipal d'obres per a
la reforma interior d'un edifici per a adequació de sis
habitatges al carrer Rec Arnau, 11. Després de llegir-la i
debatre-la s’ACORDA, per unanimitat dels membres presents
amb dret a vot, d’aprovar la proposta següent:
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"En data 3 de juny de 2016 i registre d’entrada número
E2016012309, la senyora Victòria Freixanet Porterias,
sol.licita llicència municipal d'obres per a la reforma
interior d'un edifici per a adequació de sis habitatges al
carrer Rec Arnau 11, de Figueres; En data 16 de setembre de
2016,
l’arquitecte municipal emet l’informe següent:
“Característiques urbanístiques. Planejament: Text refós de
les Normes urbanístiques del Pla General al terme municipal
de
Figueres.
Aprovat
per
la
Comissió
Territorial
d'Urbanisme de Girona en sessió del 27 d'abril de 2005.
Publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
núm. 4408, del dia 17 de Juny de 2005. Tipus de Sòl: Urbà.
a.14. Us preferent:Habitatge. Tipologia D.3. Habitatges 6.
Superfície
reforma
394,35
m2.
Característiques
del
projecte. 1.La finca té la consideració de solar i no està
inclosa en cap unitat d'actuació urbanística. 2.El projecte
de reforma interior d’edifici existent s'ajusta al que
disposa la normativa urbanística vigent. 3.El cost real i
efectiu de les obres vist que el projecte no l’acredita amb
aplicació de preus unitaris justificats sobre estat
d’amidaments s’estima en 139.146,39 euros segons el detall
seguent: 394,35 m2 x 352,85 euros / m2 de reforma interior.
4.La fiança a dipositar per a la gestió dels residus de
construcció i runes es calcula d’acord amb la fitxa del
projecte en 332,42 euros. 5.La fiança per a garantir la
reposició de l’espai públic es calcula d’acord amb les
ordenances en 1.390,50 euros. (10,30 x 1,50 x 30 + 10,30 x
3,00 x 30). Condicions. 1.A càrrec del promotor, prèviament
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 que
indiqui la policia local. En el cas que s'hagi d'installar
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. 2.Amb el projecte
d’execució es detallarà la installació en la coberta
comunitària dels 9 m2 de plaques solars tèrmiques i la
implantació
de
les
infraestructures
comuns
de
telecomunicacions que hauran de venir justificades en el
projecte d’enginyeria corresponent. 3.Abans de la primera
utilització
s’acreditarà
la
instal.lació
de
les
infraestructures solars tèrmiques i de telecomunicacions
esmentades d’acord amb les normatives sectorials vigents.
4. Abans de la primera utilització s’acreditarà la
disponibilitat de les sis places d’aparcament d’acord amb
els requeriments del planejament. Conclusions. Es pot
concedir la llicència d'obra major sollicitada, en els
6

termes en que se sollicita i amb les condicions
particulars exposades i les generals annexes." Atès el que
disposa 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 l’article 187 del
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, modificat per la
Llei
16/2015,
de
21
de
juliol,
de
simplificació
administrativa
de l’Administració de la Generalitat
i
dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat
econòmica, i l'ordenança fiscal reguladora de l'impost
sobre construccions, instal.lacions i obres, l'alcaldessa
presidenta proposa a la Junta de Govern Local que, per
delegació de l'Alcaldia-Presidència, adopti els acords
següents: Primer.- Concedir la llicència sol.licitada per
la senyora Victòria Freixanet Porterias,
per a la reforma
interior d'un edifici per a adequació de sis habitatges al
carrer Rec Arnau 11 de Figueres, d'acord amb les condicions
generals que s'adjunten en el full annex i amb les
particulars següents: a) A càrrec del promotor, prèviament
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 que
indiqui la policia local. En el cas que s'hagi d'installar
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. b) Amb el projecte
d’execució es detallarà la installació en la coberta
comunitària dels 9 m2 de plaques solars tèrmiques i la
implantació
de
les
infraestructures
comuns
de
telecomunicacions que hauran de venir justificades en el
projecte d’enginyeria corresponent. c) Abans de la primera
utilització
s’acreditarà
la
instal.lació
de
les
infraestructures solars tèrmiques i de telecomunicacions
esmentades d’acord amb les normatives sectorials vigents.
d) Abans de la primera utilització s’acreditarà la
disponibilitat de les sis places d’aparcament d’acord amb
els requeriments del planejament. e) 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. f) Abans d’iniciar les obres s’haurà
d’aportar la documentació del contractista. g) Un cop
iniciades les obres, caldrà lliurar a l’Ajuntament una
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còpia de l’acta d’inici d’obres estesa per la direcció
facultativa d’aquestes. h) Només es podrà utilitzar i
ocupar l’edifici o construcció de que es tracti després que
hagi transcorregut el termini d’un mes des de la
presentació de la comunicació i certificat final d’obra
expedit per la direcció facultativa de les obres o, si
s’escau, de l’esmena de la comunicació o l’aportació dels
documents requerits, sense que l’administració atorgant
hagi manifestat la disconformitat de les obres executades
amb el projecte tècnic autoritzat i les condicions de la
llicència urbanística atorgada. i) Quan als serveis
municipals
s’hauran
de
complir
els
condicionants
establerts per l'entitat Figueres de Serveis SA. Segon.Comunicar a la senyora Victòria Freixanet Porterias, que
pel concepte impost sobre construccions, installacions 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,
installació i/o obra per import 139.146,39€. 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."
----5. Obres municipals. S'aprova inicialment el projecte
d'obra municipal ordinària denominat "Projecte executiu.
Desviament de col.lector d'entrada a l'EDAR i una línia
elèctrica de MT per poder realitzar les obres de millora de
l'EDAR de Figueres". Després de llegir-la i debatre-la
s’ACORDA, per unanimitat dels membres presents amb dret a
vot, d’aprovar la proposta següent:
"L’enginyer industrial Narcís Serra Font, ha redactat,
per encàrrec de l’entitat Figueres de Serveis, SA (FISERSA)
el projecte d’obra municipal ordinària denominat “Projecte
executiu. Desviament del collector d’entrada a l’EDAR i
una línia elèctrica de MT per poder realitzar les obres de
millora de l’EDAR de Figueres.” El pressupost d’execució
d’aquest projecte és de 96.806,47 euros (que inclou l’IVA).
L’entitat Figueres de Serveis, SA (FISERSA) amb l’escrit
registrat d’entrada núm. 16512 del 22 de juliol d’enguany,
a través del seu gerent, aporta aquest projecte i planteja
la necessitat d’executar les obres d’aquest projecte. Els
serveis tècnics
municipals han emès informe
tècnic
favorable a l’aprovació d’aquest projecte, que té per
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objecte desplaçar el collector d’entrada a l’estació
depuradora d’aigües residuals, mantenint el servei en tot
moment. No obstant a l’informe dels serveis tècnics
municipals s’han establert les condicions següents: “(....)
En el carrer Arquitecte Giralt, es proposa l'obertura i
reposició de la rasa de mitja tensió per calçada. Cal a
dir, que l'Ajuntament ha procedit aquesta any a la millora
de la caixa de paviment i a la pavimentació del ferm de dit
carrer. L'emplaçament de la nova línia de mitja tensió, en
aquest tram, ha d'anar per vorera, ja que l'obertura i
reposició de la rasa, modificarà les característiques
tècniques del paviment de la calçada i la solució proposada
en projecte es adequada per la reposició en vorera d ela
rasa però no per una calçada com la del carrer Arquitecte
Giralt, tenint en compte, el trànsit de vehicles i el tipus
del mateix. Per altre part, es el carrer Vila-sacra es
contempla l'obertura i reposició de les rases per calçada,
tant per el collector com la línia de mitja tensió. Tenint
en compte l'amplada de les dues rases, les fondàries de les
mateixes, especialment la del collector d'aigües residuals
i el trànsit i tipus de vehicles que discorren per aquest
vial, per tal de poder garantir que les obres no afectin
l'estat i la vida útil de la calçada, caldrà pavimentar la
longitud de les rases en la totalitat de l'amplada del
vial, previ fresatge, amb dues capes d'aglomerat asfàltic
en calent de 10 cm. de G-20 i 5cm. de D-12 i assegurar que
la estructura de la caixa del paviment no ha resultat
afectada; en el pitjor dels supòsits s'haurà de procedir a
arranjar-la
adequadament.
Conclusió.Es
proposa
l’aprovació inicial del PROJECTE DE DESVIAMENT DEL
COLLECTOR D'ENTRADA A L'EDAR I UNA LÍNIA ELÉCTRICA DE MT
PER PODER REALITZAR LES OBRES DE MILLORA A L'EDAR DE
FIGUERES", l’obertura del període d’informació i la
sollicitud d’informes de conformitat o esmenes a les
companyies de serveis, condicionada a la incorporació en
el document refós que haurà de ser objecte de l’aprovació
definitiva de les consideracions esmentades en el present
informe i les que resultin d’aquest procés. (..)”. Aquesta
obra resulta imprescindible per poder executar les obres de
millora a l’estació depuradora d’aigües de Figueres, sense
haver d’interrrompte el servei de depuració, situació que
s’ha d’evitar. Aquesta obra té la naturalesa d’una obra
d’infrastructura del servei de sanejament en alta quina
competència correspon, en darrer terme, a l’Agència
Catalana de l’Aigua, així com l’assumpció dels seus costos
d’acord amb el que disposen els articles 4 i 7 i
concondants del Decret Legislatiu 3/2003 de 4 de novembre,
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pel qual s’aprova el text refós de la legislació en matèria
d’igues de Catalunya, amb independència de qui sigui l’ens
executor de les obres. Els costos derivats de l’execució
d’aquest projecte corresponen a l’Agència Catalana de
l’Aigua, en tractar-se d’obres d’infraestructura general
del servei de sanejament en alta. Vist l’informe jurídic
que consta a l’expedient i 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; la llei 7/1985,
de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local,
modificada, entre d’altres per la llei 27/20013, de 27 de
desembre,
de
racionalització
i
sostenibilitat
de
l’administració local, i el Decret 179/1995, de 13 de juny,
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals, en relació amb el què disposa el
Decret Legislatiu 3/2003 de 4 de novembre, pel qual
s’aprova el text refós de la legislació en matèria d’aigües
de Catalunya i el deure de collaboració entre les
administracions públiques compromeses amb la prestació dels
serveis públics de sanejament de les aigües residuals
urbanes l’alcadia-presidència proposa a la Junta de Govern
Local que, per delegació de l’alcaldia-presidència, adopti
els acords següents: 1r.- Aprovar inicialment el projecte
d’obra municipal ordinària denominat “Projecte executiu.
Desviament del collector d’entrada a l’EDAR i una línia
elèctrica de MT per poder realitzar les obres de millora de
l’EDAR de Figueres.” El pressupost d’execució d’aquest
projecte és de 96.806,47 euros. 2n.- Exposar al públic
l’expedient i el projecte, per termini de trenta dies, des
de l’anunci de la seva publicació al Butlletí Oficial de la
Província, als efectes de la presentació d’allegacions i
sollicitar els informes de les companyies de serveis
afectats. Publicar el contingut d’aquest projecte al web
municipal per a facilitar-ne la seva consulta, en aquest
mateix termini d’exposició pública. 3r.- Sollicitar els
informes corresponents a les companyies de serveis afectats
per
aquest
projecte.
4rt.Sollicitar
l’informe
corresponent a l’Agència Catalana de l’Aigua, amb la
tramesa d’una còpia íntegre del projecte, de l’informe dels
serveis tècnics municipals i dels presents acords. 5è.Supeditar l’aprovació definitiva del projecte. A l’emissió
del previ informe favorable per part de l’Agència Catalana
de l’Aigua, així com de l’expressa acceptació de fer-se
càrrec de l’import d’aquestes obres. A la incorporació, a
través d’un text refós del projecte executiu, de les
condicions assenyalades a l’informe transcrit dels serveis
tècnics municipals."
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----6. Policia Urbana. S'adjudica a Sagres, S.L. el
contracte de "Subministrament d’armilles antibales per a la
guàrdia urbana de l’Ajuntament de
Figueres". Després de
llegir-la i debatre-la s’ACORDA, per unanimitat dels
membres presents amb dret a vot, d’aprovar la proposta
següent:
"Vist que mitjançant acord de la Junta de Govern Local
de data 26 de setembre de 2016 es va aprovar la
classificació de les proposicions presentades en el
procediment
de
contractació
per
al
contracte
de
<Subministrament d’armilles antibales per a la guàrdia
urbana de l’Ajuntament de Figueres>. Vistes les actes de la
Mesa de Contractació de data 27 de juny, 15 de juliol, 25
d’agost i 1 de setembre d’enguany. La motivació de la
classificació i, per tant de l’adjudicació, consta en dites
actes i a l’acord de classificació. Vist que el licitador
millor
classificat,
Sagres,
S.L.,
ha
presentat
la
documentació requerida i ha
constituït la
garantia
definitiva. Vist el Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic aprovat per RDL 3/2011, de 14 de novembre, el
Regidor delegat del Servei de Seguretat Ciutadana i
Protecció Civil, proposa que la Junta de Govern Local, per
delegació de l’Alcaldia Presidència, adopti els següents
acords: 1er.- Adjudicar a Sagres, S.L. el contracte de
<Subministrament d’armilles antibales per a la guàrdia
urbana de l’Ajuntament de
Figueres> pels següents preus
d’acord
amb
el
Plec
de
Clàusules
Administratives
Particulars, el Plec de Prescripcions Tècniques i l’oferta
presentada:
-Preu
armilla:
453,85
€,
amb
un
IVA
repercutible de 95,31 €, el que fa un preu total de 549,16
€. -Preu armilla talles especials: 453,85 €, amb un IVA
repercutible de 95,31 €, el que fa un preu total de 549,16
€. -Preu reposició funda exterior: 74,00 €, amb un IVA
repercutible de 15,54 € el que fa un total de 89,54 €. Preu reposició retolació reflectant: 20,00 €, amb un IVA
repercutible de 4,20 € el que fa un total de 24,20 €. 2on.Requerir a l’adjudicatari a fi que formalitzi el contracte
en el termini màxim de quinze dies hàbils a comptar de
l’endemà de la notificació del present acord. 3er.Autoritzar l’Alcaldia Presidència a fi que realitzi els
actes i gestions que calguin per a l’execució dels acords
anteriors."
----7. Automòbils. S'aprova l’expedient de contractació del
contracte administratiu de "Subministrament de gasolina i
gasoil per a vehicles i calefacció de l’Ajuntament de
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Figueres". Després de llegir-la i debatre-la s’ACORDA, per
unanimitat dels membres presents amb dret a vot, d’aprovar
la proposta següent:
"Atès l’informe emès per l’enginyer municipal de data
14 d’octubre de 2016 que conclou que cal procedir a
contractar el subministrament de gasolina i gasoil per a
vehicles i calefacció de l’Ajuntament de Figueres, per
finalització del contracte actual. Vist el Text Refós de la
llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per RDLeg
3/2011, de 14 de novembre, el regidor director del servei
de Contractació, proposa que la Junta de Govern Local, per
delegació de l’Alcaldia Presidència, adopti els següents
acords: 1er.-Aprovar l’expedient de contractació del
contracte administratiu de <Subministrament de gasolina i
gasoil per a vehicles i calefacció de l’Ajuntament de
Figueres>. 2on.- Determinar que la licitació es dugui a
terme mitjançant procediment ordinari, obert i harmonitzat.
3er.- Aprovar
el Plec de
Clàusules Administratives
Particulars del contracte de <Subministrament de gasolina i
gasoil per a vehicles i calefacció de l’Ajuntament de
Figueres> que es transcriu a continuació: “Plec de
clàusules administratives particulars per a l’adjudicació
del contracte administratiu de subministrament de gasolina
i gasoil per a vehicles i calefacció de l'Ajuntament de
Figueres. 1.- Objecte de contracte. El present contracte es
configura com a contracte administratiu de subministrament,
d’acord amb l’article 9 del Text Refós de la
Llei de
Contractes del Sector Públic aprovat per RDL. 3/2011, de 14
de novembre (d'ara en endavant, TRLLCSP). L'objecte del
present Plec està descrit al Plec de prescripcions
tècniques. Té per objecte subministrar gasoil de calefacció
pels immobles municipals i gasolina super s/p 95 i gasoil A
habitual per a la flota automobilística municipal. CPV:
091134100-8. Lots. Es licitaran dos lots separadament, de
forma que els licitadors podran presentar proposició sols
per un o per a tots dos lots: Lot 1: gasoil calefacció. Lot
2: combustible vehicles. 2.- Consignació pressupostària. Es
tracta d’una despesa plurianual anticipada, atès que el
contracte no es començarà a executar fins a la finalització
del contracte actualment vigent. Atès que el present
contracte comporta despeses de caràcter plurianual, la seva
autorització o realització se subordina al crèdit que per a
cada exercici autoritzin els respectius pressupostos
municipals. L'Ajuntament es compromet a dotar en el
pressupost de cada exercici l’aportació corresponent. 3.Preu del contracte. Forma de determinació del preu. Lot 1
(gasoil calefacció). La determinació del preu és per preu
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unitari, referit al preu per litre del gasoil per
calefacció. Els licitadors hauran d’expressar a les seves
ofertes el marge de comercialització que aplicaran sobre el
preu base. El preu base (euros/litre) serà el preu de
compra a majorista del dia o dos dies hàbils anteriors al
subministrament, permetent-se fins a un màxim de cinc dies
hàbils en períodes estivals. A fi de determinar el preu
final vigent en cada subministrament a dit preu base
s'addicionaran la resta de conceptes que consten al Model
de proposició, segons els imports vigents en cada moment i
tenint en compte el marge comercial ofert. En la
presentació de la factura del subministrament, caldrà
adjuntar un justificant del preu a que ha estat adquirit
per part del licitador el combustible subministrat, preu al
qual es sumarà el marge comercial ofertat més impostos,
resultant el preu final. Lot 2 (combustible vehicles). La
determinació del preu és per preus unitaris, referits al
preu per litre dels diferents tipus de carburant inclosos
al Model de proposició. Els licitadors hauran d’expressar a
les seves ofertes una quantitat fixa de cèntims d’euro per
litre de descompte que s'aplicarà sobre el preu per litre
de combustible vigent a l'estació de servei en el moment
del subministrament. Els preus resultants d'ambdós lots no
seran incrementats per cap altre concepte que no sigui els
determinats anteriorment. 4.- Revisió de preus. Atesa la
forma de fixació del preu, no hi ha revisió de preus, el
preu queda determinada en cada moment d’acord amb la
clàusula 3. 5.- Valor estimat del contracte. El valor
estimat
del
contracte
a
efectes
de
determinar
el
procediment i normes de publicitat i competència aplicables
és: Lot 1 (gasoil calefacció): 462.809,92 €, resultat
d'aplicar una previsió de consum i despesa de 115.702,48 €
anuals, exclòs IVA, pel nombre màxim d'anys de durada del
contracte. Lot 2 (combustible vehicles): 172.881,36 €,
resultat d'aplicar una previsió de consum i despesa de
43.220,34 € anuals, exclòs IVA, pel nombre màxim d'anys de
durada del contracte. 6.- Durada del contracte. El
contracte tindrà una durada inicial de dos anys i serà
prorrogable per un altre període de dos anys per mutu acord
de les parts. La pròrroga requereix acord exprés de
l’Ajuntament adoptat abans de la finalització del termini
inicial.
La
durada
total
del
contracte,
incloses
pròrrogues, no pot passar de 4 anys. El contracte no es
podrà iniciar fins a la finalització dels contractes
actuals, que acaben a 31 de gener de 2017 pel que fa al lot
1 (gasoil calefacció) i 10 de març de 2017 pel que fa al
lot 2 (combustible vehicles). 7.- Exempció de garanties. No
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cal constituir garantia provisional. Tampoc cal constituir
garantia definitiva, atès que es tracta de subministrament
de béns de consum immediat. 8.- Capacitat per a contractar.
Podran ser licitadors les persones naturals o jurídiques
que tinguin plena capacitat d’obrar i acreditin la seva
solvència econòmica, financera i tècnica o professional
d'acord amb el que aquest plec estableixi, que no estiguin
compresos en cap prohibició per a contractar (article 60
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic,
aprovat per RDL. 3/2011, de 14 de novembre). En aplicació
de la Guia per a la inclusió de clàusules contractuals de
caràcter social aprovada per la Junta Consultiva de
Contractació Administrativa de Catalunya, constitueix un
requisit de capacitat necessari per participació a la
licitació que les empreses amb un nombre de treballadors de
50 a superior acreditin que compleixen l’obligació legal de
comptar amb un nombre de treballadors amb discapacitat
corresponent al 2 % o que han adoptat les mesures
alternatives corresponents. En cas de persones jurídiques
la prestació objecte del contracte ha d'estar compresa en
els fins, objecte o àmbit d'activitat que, d’acord amb els
seus estatuts o regles fundacionals, els siguin propis,
d’acord amb l'article 57 del Text refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, aprovat per RDL. 3/2011.
També podran contractar amb l'Administració la unió
temporal d'empresaris que es constitueixi temporalment a
aquest efecte, sense que calgui la formalització de la unió
en escriptura pública fins que s'hagi fet l'adjudicació del
contracte al seu favor. Els empresaris que concorrin
agrupats
en
unions
temporals
quedaran
obligats
solidàriament i hauran de nomenar un representant únic de
la unió amb poders suficients per exercir els drets. A
efectes de la licitació els empresaris que desitgin
concórrer integrats en una unió temporal hauran de
presentar la documentació que s'indica al sobre 1. El
licitador pot ser tant una persona natural, com una persona
jurídica com una unió d'uns i/o altres que es presentin com
a unió temporal d'empreses. Els licitadors hauran de tenir
els requisits generals sobre aptitud i capacitat establerts
a la normativa de contractació administrativa i a més
disposar de la solvència o classificació que, en el seu
cas, exigeixi aquest plec. Els licitadors no podran estar
incurses en cap de les prohibicions per a contractar
establertes a l'article 60 del TRLLCSP en la data de
conclusió del termini de presentació de proposicions i
tampoc hi podran estar incurses quan es procedeixi a
l'adjudicació del contracte. Cada licitador únicament podrà
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participar en aquest procediment amb una sola proposició.
9.- Procediment. El procediment d'adjudicació és ordinari,
obert i harmonitzat. 10.- Anunci de licitació i Presentació
de Proposicions. La licitació s’anunciarà al Diari Oficial
de la Unió Europea (DOUE, abans DOCE), al BOE i al DOGC.
L'anunci es publicarà també al Perfil del contractant. La
forma d'accés al perfil del contractant és a través de la
web de l'Ajuntament de Figueres: www.figueres.cat. Les
proposicions es presentaran al Servei de Contractació de
l’Ajuntament de Figueres (Casa Consistorial, Plaça de
l’Ajuntament núm. 12, 2n pis,), de 9 a 14 hores, durant el
termini de 40 dies naturals des de que s’hagi enviat
l’anunci al DOUE. Si l'últim dia del termini és dissabte o
festiu, es prorroga el termini fins el proper dia hàbil
següent. El licitador també pot enviar els sobres
assenyalats al present plec per correu dins el termini
d’admissió de proposicions. En aquest cas, l’interessat
haurà d’acreditar en el resguard corresponent la data i
hora d’imposició de l’enviament a l’oficina de correus, que
haurà de ser, com a màxim, el darrer dia del termini a les
14 hores, i anunciar, en el mateix dia, a l’òrgan de
contractació,
per
fax
(al
972
670956),
mail
contractacio@figueres.org o telegrama, la tramesa de la
proposició. Sense el compliment d’aquests requisits no serà
admesa la proposició en el cas que es rebés fora del
termini de presentació de proposicions. En qualsevol cas,
transcorreguts deu dies naturals des de l’acabament del
termini de presentació de proposicions sense que s’hagi
rebut, no s’admetrà en cap cas, encara que s’hagi fet el
corresponent anunci en la forma abans indicada. Les
persones interessades en la licitació presentaran la seva
proposició acompanyada de la documentació relacionada a la
present clàusula, atenent als requisits formals que
s'indiquen a continuació. Les proposicions es presentaran
en dos sobres tancats i signats pel licitador. Si un
licitador es presenta als dos lots presentarà un únic sobre
1, acompanyat d'un sobre 2 per a cada lot que es presenti.
Al primer sobre, denominat 1, els licitador hi faran
constar a l’exterior la següent inscripció: “Sobre n. 1.
Documentació administrativa presentada pel licitador .....
per a prendre
part a la
licitació convocada per
l’Ajuntament de Figueres per a l’adjudicació del contracte
de subministrament de gasolina i gasoil per a vehicles i
calefacció de l'Ajuntament de Figueres". A l'exterior s'hi
farà constar fax, e-mail i telèfon. A l’interior es
contindrà la següent documentació: 1.- Declaració signada
seguint el Model Europeu Únic de Contractació (DEUC), que
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consta com a Annex 3. A la Part II no cal omplir la part D,
la Part IV només cal que omplin l’apartat A: indicació
global relativa a tots els criteris de selecció. La Part V
no és aplicable i no cal omplir.la. 2.- Designació de la
persona que rebrà les notificacions. En el cas de persones
jurídiques és obligatori presentar el següent model
designant el destinatari de les notificacions que s’hagin
de rebre en aquest procediment, les quals es faran per via
electrònica, d’acord amb la clàusula 17. En el cas que es
presentin
persones
físiques,
serà
optatiu.
“En
..................... amb DNI ...........en nom propi o en
representació de ......................., amb domicili per
a
notificacions
a.............c...........telèfon............fax..........i
e-mail ......, manifesto que d'acord amb la Llei 11/2007,
de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als
serveis públics, la Llei 26/2010, de 3 d'agost de règim
jurídic i procediment de les administracions públiques de
Catalunya i la Disposició Addicional Quinzena i Setzena del
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic,
aprovada per Real Decreto Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre,
designo la següent persona per a rebre les
notificacions electròniques en aquest procediment: Nom i
cognoms:
..... NIF :
........... Adreça electrònica:
..... mòbil:........... (Data i signatura)”. 3.- Declaració
responsable degudament complimentada i signada d'acord amb
el següent Model: “En ..................... amb DNI
...........en
nom
propi
o
en
representació
de
......................., amb domicili per a notificacions
a.............c...........telèfon............fax..........i
e-mail ......, manifesto que assabentat del Plec de
clàusules administratives particulars per a contractar el
subministrament de gasolina i gasoil per a vehicles i
calefacció de l’Ajuntament de Figueres , DECLARO SOTA LA
MEVA RESPONSABILITAT: a) Que l’entitat a la que represento
compleix la normativa d’integració de discapacitats, atès
que: 1. SI/NO
Té un nombre de treballadors de 50 o més
(marqueu el que pertoqui). 2. SI/NO L’empresa està
integrada per un nombre de treballadors discapacitats no
inferior al 2%, atès que el nombre total de treballadors en
plantilla és de ... i el nombre de treballadors amb
discapacitat ocupats és de ..... 3. SI/NO L'empresa ha
adoptat alguna de les mesures alternatives previstes a
l’article 2 del Reial decret 364/2005, de 8 d’abril, pel
qual es regula el compliment alternatiu amb caràcter
excepcional de
la quota de
reserva a favor dels
treballadors amb discapacitat, essent les mesures adoptades
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les següents: (especifiqueu). b) Que d'acord amb l'article
145 del Text refós de la Llei de Contractes de sector
públic i article 86 del Reglament de la LLei de Contractes
de les Administracions Públiques, l'empresa que represento:
- No pertany a cap grup empresarial. - Pertany al grup
empresarial ..... del que formen part les societats
següents: ..... (en els apartats que permeten posar SI o No
i en l'apartat b) poseu el que pertoqui a la vostra
empresa, en l'apartat a) si poseu SI en el número 1, heu de
posar els apartats 2 o 3, en canvi si heu posat que No a
l’apartat 1, vol dir que la vostra empresa té menys de 50
treballadors i ja no ha de fer constar i omplir els números
2 i 3). 4.- Document de compromís de constituir una Unió
Temporal d'Empreses: En els casos en què diversos
empresaris concorrin agrupats en unió temporal aportaran a
més un document, que podrà ser privat, en el que, en cas de
resultar adjudicataris, es comprometin a constituir-la.
Aquest document haurà de ser signat pel representant de
cadascuna de les empreses i en el que es designarà la
persona representant de l'UTE davant l'Administració als
efectes relatius al contracte, així com la participació que
cadascun d'ells correspongui en l'UTE. Els documents
acreditatius del compliment dels requisits per a ser
adjudicatari del contracte s'hauran d'aportar pel licitador
proposat com a adjudicatari, sense perjudici que d'òrgan de
contractació pugui requerir la seva aportació en qualsevol
moment anterior
a la proposta d'adjudicació, d'acord amb
l'art. 146.4 del TRLLCSP en ordre a assolir el bon fi de
l'expedient. Sobre 2. Si el licitador es presenta als dos
lots presentarà un sobre 2 per a cada lot, per separat. Al
sobre número 2 els licitadors faran constar a l’exterior la
següent inscripció: “Sobre n.2. Proposició econòmica
presentada pel licitador.............per a prendre part a
la licitació del Lot .... convocada per l’Ajuntament de
Figueres
per
a
la
licitació
del
contracte
de
subministrament de gasolina i gasoil per a vehicles i
calefacció de l'Ajuntament de Figueres". A la inscripció
exterior on hi ha els punts suspensius s'indicarà el n. de
lot i la menció: gasoil
calefacció o combustible per a
vehicles. A dins el sobre inclourà la documentació següent:
Lot 1: Document 1.- Proposició complimentada i signada i
ajustada al model següent. Els licitadors han de tenir en
compte que en cap cas s'acceptarà que a la proposició
constin ofertes de preu final majors al preu de venta al
públic minorista o preu de sortidor ofert pel proveïdor en
la data del subministrament, preus que han de ser declarats
mitjançant l'annex 1 que consta al present plec. Model pel
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Lot 1 (gasoil calefacció): “En ..................... amb
DNI ...........en nom propi o en representació de
......................., amb domicili per a notificacions a
.... carrer ... n........., Fax ..... email ...Manifesto
que assabentat del Plec de clàusules administratives
particulars i Plec de Prescripcions Tècniques aprovat per
l’Ajuntament de Figueres per l’adjudicació del lot 1
consistent
en
gasoil
per
calefacció
del
contracte
administratiu de subministrament de gasolina i gasoil per
a vehicles i calefacció de l'Ajuntament de Figueres, plecs
que declaro conèixer i acceptar, sollicito prendre part a
l'esmentada licitació i em comprometo: 1.- A aplicar el
següent marge comercial ....... €/litre damunt el preu de
compra a majorista del dia o dos dies hàbils anteriors al
subministrament.
IVA*** Preu
Data
del Preu
de Marge
final
subministrament compra a comercial
litre
majorista ofertat
*
**
1 agost 2016
1 setembre 2016
1 octubre 2016
El preu de compra a majorista inclourà Impost sobre
Hidrocarburs. ** S'ha de fer constar el mateix marge
indicat en €/litre. *** L'IVA s'aplica sobre el preu de
compra a majorista (inclòs l'Impost especial hidrocarburs)
més el marge comercial. (Nota: Totes les quantitats
s'expressaran per litre, en euros i quatre decimals.) 2.- A
SI/NO (tatxeu el que no procedeixi) fer el proveïment en el
termini màxim de 8 hores en cas d'urgència qualsevol dia de
la setmana. 3.- Ofereixo el subministrament i installació
de l’aparellatge de control via ràdio dels nivells de
combustible de cada dipòsit existent en el següent número
de centres: .... centres. Lloc, data i signatura”. Document
2.- Caldrà adjuntar el justificant de compra a majorista en
cada una de les dates que consten al Model de proposició.
Document 3.- Caldrà adjuntar Declaració responsable signada
d'acord amb el Model de l'annex 1 que consta al present
Plec. Lot 2: Document 1. Proposició signada. Pel lot 2
(combustible per vehicles) el Model de proposició és el
següent, “En ..................... amb DNI ...........en
nom propi o en representació de .......................,
amb domicili per a notificacions a .... carrer ...
n........., Fax ..... email ...Manifesto que assabentat del
Plec de clàusules administratives particulars i Plec de
Prescripcions
Tècniques
aprovat
per
l’Ajuntament
de
Figueres per l’adjudicació del lot 2 consistent en
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combustible per vehicles del contracte administratiu de
subministrament de gasolina i gasoil per a vehicles i
calefacció de l'Ajuntament de Figues , plecs que declaro
conèixer i acceptar, sollicito prendre part a l’esmentada
licitació i em comprometo: 1.- A aplicar el següent
descompte ....... €/litre damunt el preu per litre de
combustible de gasolina super s/p 95 vigent a l'estació de
servei en el moment del subministrament.
Data
del Preu vigent a Descompte
Preu
final
subministrament l'estació de ofertat
litre
servei
1 agost 2016
1 setembre 2016
1 octubre 2016
(Nota:Totes les quantitats s'expressaran per litre, en
euros i quatre decimals. El descompte ofertat ha de ser el
mateix indicat abans). 2.- A aplicar el següent descompte
....... €/litre damunt el preu per litre de combustible de
gasoil A habitual vigent a l'estació de servei en el moment
del subministrament.
Data
del Preu vigent a Descompte
Preu
final
subministrament l'estació de ofertat
litre
servei
1 agost 2016
1 setembre 2016
1 octubre 2016
(Nota:Totes les quantitats s'expressaran per litre, en
euros i quatre decimals. El descompte ofertat ha de ser el
mateix indicat abans). 3.- Ofereixo SI/NO
(tatxeu el que
no procedeixi)
servei addicional d'un rentat gratuït
anual exterior i interior per cada un dels cotxes de la
flota municipal. 4.- Disposo SI/NO
(tatxeu el que
no procedeixi)
de més d'una estació de servei al
terme municipal de Figueres. 5.- Declaro que l'empresa per
mi representada disposa d'una estació de servei a Figueres
amb subministrament de 24 hores. Lloc, data i signatura”.
Document 2.- Caldrà adjuntar una declaració jurada de
veracitat de les dades sobre el preu vigent a l'estació de
servei en les dates del subministrament indicades en el
quadre del model de proposició, d'acord amb el model que
s'adjunta a aquest plec com a annex 2. 11.- Mesa de
Contractació. La Mesa de contractació tindrà la següent
composició: President: Jordi Masquef i Creus, Vocals: Martí
Pou i Molinet. Suplent: Josep Navarro Tavera. Isidre Joher
i Sala. Anna Morell i Arimany, interventora municipal.
Suplent: Sara Carreras i Aurich. Cristina Pou i Molinet,
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secretària municipal. Suplent: Laia Oliver i Pastoret.
Secretària: Maria Geli i Anglada. Suplent: Mariona Corbera
i Batlle. 12.- Obertura de proposicions. A. Obertura del
sobre número 1: L'efectuarà la mesa de contractació a la
sala de reunions de la Casa Consistorial en acte no públic.
La qualificació de la documentació presentada a què es
refereix l'article 146 del Text Refós de la Llei de
contractes del sector públic s'efectuarà per la Mesa de
contractació.
Si
s'observessin
defectes
o
omissions
subsanables en la documentació presentada, es comunicarà
als
interessats,
sense
perjudici
que
aquestes
circumstàncies es facin públiques a través d'anuncis de
l'òrgan de contractació, concedint-se un termini no
superior a cinc dies hàbils perquè els licitadors els
corregeixin o subsanin. Del que s'esdevingui se'n deixarà
constància en l'acta que necessàriament haurà d'estendre's.
Un cop qualificada la documentació i subsanats, en el seu
cas,
els
defectes
o
omissions
de
la
documentació
presentada, es declararan admesos a la licitació als
licitadors que hagin acreditat el compliment dels requisits
previs indicats a l'article 146 del TRLLCSP procedint, si
fos necessari, a l'examen i valoració de la solvència,
conforme es preveu a l'article 82 del Reglament General de
la Llei de contractes de les administracions públiques, amb
declaració expressa dels rebutjats i de les causes del seu
rebuig. b) L'obertura del sobre 2 es farà en la data que es
fixi, que s’anunciarà al perfil del contractant amb 2 dies
hàbils d’avançament com a mínim.f 13.- Valoració de les
proposicions. L’adjudicació del contracte s’efectuarà a la
proposició econòmicament més avantatjosa d'acord amb els
criteris següents: Lot 1 (gasoil calefacció): - Millor
oferta de preu final: fins a 7 punts. Per cada una de les
tres dates, la valoració es farà puntuant la millor oferta
de preu final en 7 punts i la resta puntuant-se amb la
fórmula millor preu final ofert multiplicat per 7 i dividit
pel preu final a valorar. La puntuació final serà la
mitjana dels tres valors obtinguts. - en cas d’urgència, la
garantia que el proveïment es faci en un màxim de 8 hores,
qualsevol dia de la setmana: 0.60 punts.- per oferir el
subministrament i installació de l'aparellatge de control
via ràdio dels nivells de combustible de cada dipòsit
existent: 0,20 punts per cada centre que s'ofereixi, fins
un màxim de 2 punts. L'aparellatge installat quedarà en
propietat de l'Ajuntament en finalitzar el contracte
adjudicat. Les despeses de comunicacions aniran a càrrec de
l'Ajuntament de Figueres i les de manteniment i conservació
de l'aparellatge aniran a càrrec de l'adjudicatari. En cas
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d'empat en la valoració final, l'adjudicació es farà a
favor d'aquell
que hagi ofert un menor
marge de
comercialització. Lot 2 (combustible vehicle): - Millor
oferta de preu final de gasolina super s/p 95: fins a 5
punts. Per cada una de les tres dates que consten al Model
de proposició, la valoració es farà puntuant la millor
oferta de preu final en 5 punts i la resta puntuant-se amb
la fórmula: millor preu final ofert multiplicat per 5 i
dividit pel preu final a valorar. La puntuació final serà
la mitjana dels tres valors obtinguts. - Millor oferta de
preu final de gasoil A habitual: fins a 5 punts. Per cada
una de les tres dates que consten al Model de proposició,
la valoració es farà puntuant la millor oferta de preu
final en 5 punts i la resta puntuant-se amb la fórmula:
millor preu final ofert multiplicat per 5 i dividit pel
preu final a valorar. La puntuació final serà la mitjana
dels tres valors obtinguts. - per oferir servei addicional
d'un rentat gratuït trimestral exterior i interior per cada
un dels cotxes de la flota municipal: 1 punt. per
disposar de més d'una estació de servei al terme municipal
de Figueres: 0,50 punt. En cas d'empat en la valoració
final, l'adjudicació es farà a favor d'aquell que hagi
ofert un major descompte en el gasoil A habitual. 14.
Classificació i Adjudicació. L`òrgan de contractació
classificarà
les
ofertes
d'acord
amb
els
criteris
d'adjudicació establerts al present Plec i requerirà al
licitador millor classificat la documentació que consta al
paràgraf següent. En el termini de 10 dies hàbils comptats
a partir de l'endemà que se'l requereixi el licitador
millor classificat per haver presentat la millor oferta ha
de presentar la següent documentació: 1.- DNI del signant
de la proposició. 2.- Escriptures degudament inscrites, en
cas de presentar-se una persona jurídica. 3.- Còpia dels
poders si es signa la proposició en nom d’un altre o es
tracta d’una persona jurídica. 4.- Document justificatiu de
la solvència econòmica, mitjançant la presentació del
document següent: Caldrà acreditar un volum de negoci que
en l’any de major volum dins els tres darrers exercicis
conclosos almenys de 115.000 € pel lot 1; 80.000 € lot 2.
La documentació l’haurà de presentar el licitador millor
classificat i consta al plec. 5.- A fi de justificar la
solvència
tècnica-professional
el
licitador
millor
classificat presentarà tots els documents següents: a.Descripció de les installacions tècniques i de les mesures
emprades per a
garantir la
qualitat. b.A més,
exclusivament pel lot 2: Memòria que indiqui la ubicació de
les estacions de servei que posa a disposició del contracte
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per a subministrar combustible als vehicles i el seu horari
de subministrament. Almenys hi haurà d'haver una estació de
servei al terme municipal de Figueres amb servei de 24
hores. 6.- Certificació de trobar-se al corrent de les
obligacions tributàries. 7.- Certificació de trobar-se al
corrent de les obligacions
amb la Seguretat Social. 8.Pòlissa
i
rebut
en
vigor
de
l'assegurança
de
responsabilitat civil, amb els requisits establerts a la
clàusula 16. 9.- Pel que fa a l’impost d’activitats
econòmiques: -si l’empresa 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 es troba en algun supòsit d’exempció, aportarà
una declaració responsable especificant que està exempta i
també aportarà el document de declaració en el cens
d’obligats tributaris. 10.- En cas que l'empresa tingui 50
o més treballadors, documentació acreditativa de compliment
de la normativa en matèria d'ocupació de personal amb
discapacitat, consistent en: - certificat del nombre global
de treballadors, signat pel representant i còpia document
de cotització a la seguretat social del darrer mes. - idem
del nombre treballadors amb discapacitat i còpia dels
contractes. - declaració de l'òrgan competent atorgant la
discapacitat. - o, si hi ha optat, certificat de compliment
de les mesures alternatives legalment previstes, amb copia
de la declaració d'excepcionalitat i una declaració del
licitador amb les mesures a tal efectes aplicades. 11.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. 12.- Documentació addicional exigida a totes les
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empreses estrangeres. Les empreses estrangeres, en els
casos en què el contracte s'executi a Espanya, hauran de
presentar una declaració de sotmetre's a la jurisdicció
dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per
totes les incidències que de manera directa o indirecta
poguessin sorgir del contracte, amb renúncia, en el seu
cas,
al
fur
jurisdiccional
estranger
que
pogués
correspondre al licitador. 13.- Empreses no comunitàries.
Hauran de presentar a més la documentació que indica
l'article 55 del TRLLCSP. L'òrgan de contractació efectuarà
l'adjudicació del contracte en el termini màxim de dos
mesos, si hi ha varis criteris d'adjudicació, o de 15 dies,
si hi ha sols el criteri del preu. L'adjudicatari està
obligat a mantenir la seva oferta durant el termini de dos
mesos, si hi ha diversos criteris d'adjudicació i quinze
dies, si hi ha un sol criteri d'adjudicació. L'adjudicació
s'acordarà per l'òrgan de contractació en resolució
motivada que haurà de notificar-se als candidats o
licitadors i publicar-se al perfil del contractant de
l'òrgan de contractació, d'acord amb l'art. 53 i 151 del
Text refós de la LLCSP. 15.- Formalització del contracte.
Atès que el contracte és susceptible de recurs especial el
contracte no es formalitzarà fins que transcorrin quinze
dies hàbils des de que es remeti la notificació de
l'adjudicació als licitadors. El contracte es perfeccionarà
amb la formalització. En cas que l'adjudicatari vulgui que
es formalitzi en escriptura pública, correran a càrrec seu
les despeses. Quan els licitadors hagin concorregut en Unió
Temporal d'Empreses, l'escriptura de constitució haurà
d'aportar-se abans de la formalització del contracte. 16.Pòlissa de responsabilitat. L’empresa adjudicatària haurà
de disposar de pòlissa de responsabilitat civil vigent que
empari el servei contractat, amb un capital mínim de
300.000 €, el sublímit per víctima, inclosa patronal, no
podrà ser inferior a 150.000 €. Si la normativa sectorial
que sigui d'aplicació exigeix un capital superior la
pòlissa haurà de tenir dit capital. 17.- Notificacions
Electròniques. D’acord amb l’article 14 de la Llei 39/2015,
de 1 d’octubre, les persones jurídiques estan obligades a
relacionar-se amb l’Administració per mitjans electrònics.
Per tant, les notificacions als licitadors que siguin
persones jurídiques es faran per mitjans electrònics. Les
notificacions
electròniques
s’efectuen
mitjançant
un
sistema que garanteix tècnica i jurídicament la posada a
disposició de la notificació a la seu electrònica de
l’Ajuntament de Figueres, així com l’accés al seu contingut
per part de l’interessat. Les notificacions electròniques
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s’adreçaran només a les persones autoritzades per part de
l’empresa
licitadora,
que
haurà
d’haver
facilitat
prèviament el nom i cognoms, NIF, correu electrònic, i
opcionalment número de telèfon mòbil, de totes les persones
autoritzades. A cadascuna de les persones autoritzades, el
sistema enviarà un correu electrònic d’avís informant del
dipòsit de la notificació, a l’adreça de correu electrònic
que consti en el document de designació facilitat
prèviament per part de l’empresa licitadora. També es podrà
enviar un SMS d’avís, en cas que l’empresa licitadora hagi
facilitat també un número de telèfon mòbil en el mateix
document d’autorització. L'accés a les
notificacions
electròniques per part de les persones autoritzades
requerirà la seva identificació mitjançant algun dels dos
sistemes
següents:
mitjançant
signatura
electrònica
generada per algun dels certificats electrònics reconeguts
emesos per una entitat de certificació classificada pel
Consorci AOC (http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Signaturaelectronica-i-seguretat/Validador/ClassificacioCertificats)
mitjançant una contrasenya d’un sol ús, que s’enviarà al
número de telèfon mòbil o adreça de correu electrònic
autoritzats. En
la utilització d’aquest sistema és
recomanable aplicar les
mesures de seguretat recomanades
pel Consorci AOC.(http://suport.aoc.cat/content/download/
23929/44499/file/recomanacionsContrasenyesDunSolUs.pdf).La
notificació electrònica s'entendrà rebutjada a tots els
efectes si, un cop s'ha acreditat la posada a disposició de
les persones autoritzades, han transcorregut cinc dies
naturals sense que s’hagi accedit al seu contingut, llevat
que, d'ofici o a instància del destinatari, es comprovi la
impossibilitat tècnica o material d'accedir-hi. La resta de
comunicacions
electròniques
s'efectuaran
per
correu
electrònic a l'adreça
facilitada per l'empresa a tal
efecte. Aquesta notificació s'efectuarà mitjançant un
sistema que garanteixi la posada a disposició de la
notificació en el lloc web de l'Ajuntament de Figueres.
18.- Modificacions del contracte. Les modificacions del
contracte previstes estan especificades al
Plec de
prescripcions tècniques. 19.- Despeses dels anuncis.
L’adjudicatari s’haurà de fer càrrec de les despeses dels
anuncis oficials de la present licitació, fins a un màxim
de 1.200 €. 20.- Clàusula de protecció de dades.
L'adjudicatària es compromet a mantenir la màxima reserva i
el màxim secret sobre la informació classificada com a
confidencial.
Es
considerarà
Informació
Confidencial
qualsevol dada a la qual l'adjudicatària accedeixi en
virtut del present contracte. L'adjudicatària es compromet
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a no divulgar l’esmentada informació, així com no publicar
ni posar-la a disposició de tercers, bé directament, bé
mitjançant terceres persones, sense el previ consentiment
per
escrit
de
l’AJUNTAMENT
DE
FIGUERES.
Alhora,
L'adjudicatària es compromet, després de l’extinció del
present document, a no conservar cap còpia de la Informació
Confidencial. L'adjudicatària informarà el seu personal,
collaboradors i subcontractistes de les obligacions
establertes en el present contracte, així com de les
obligacions relatives al tractament automatitzat de dades
de caràcter personal. L'adjudicatària realitzarà les
advertències que es considerin oportunes i subscriurà els
documents que siguin necessaris per al seu personal i
collaboradors, amb la finalitat d’assegurar el compliment
d’aquestes obligacions. D’acord amb la Llei Orgànica
15/1999 de Protecció de Dades, l'adjudicatària estableix
una sèrie d’obligacions respecte al tractament de les dades
de caràcter personal de l’AJUNTAMENT DE FIGUERES. Únicament
accedirà a les dades personals de persones físiques
relacionades amb l’AJUNTAMENT DE FIGUERES si aquest accés
fos necessari per complir amb les obligacions establertes
en el present contracte. Es compromet a emprar les dades de
caràcter personal a les quals tingui accés única i
exclusivament per a complir amb les seves obligacions
contractuals. Observar i adoptar les mesures de seguretat
que siguin necessàries per assegurar la confidencialitat,
el secret, la disponibilitat i la integritat de les dades
de caràcter personal a les quals tingui accés, així com
adoptar en el futur les mesures de seguretat que siguin
exigides per les lleis i els reglaments destinats a
preservar el secret, la confidencialitat i la integritat en
el tractament automatitzat de dades personals, en especial
les mesures establertes al Reglament aprovat per RD
994/1999, d' 11 de juny, d'acord amb el nivell de seguretat
aplicable al fitxer automatitzat en el que es continguin
les dades personals objecte de tractament. Es compromet a
no cedir a terceres persones, en cap cas, les dades de
caràcter personal a les quals tingui accés, ni tan sols a
efectes de la seva conservació. A destruir les dades
cedides per l’AJUNTAMENT DE FIGUERES un cop finalitzada la
vigència del contracte, excepte l’autorització expressa i
per
escrit.
Les
obligacions
establertes
per
a
l'adjudicatària en el punt anterior seran també d’obligat
compliment per als seus empleats, collaboradors, tant
interns com externs i subcontractistes, fet pel qual
l'adjudicatària respondrà envers l’AJUNTAMENT DE FIGUERES
en
circumstàncies
que
aquestes
obligacions
siguin
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incompletes.
Les
obligacions
de
confidencialitat
establertes en el present contracte tindran una duració
indefinida, amb què es mantindran en vigor en posterioritat
a la finalització, per qualsevol causa, de la relació entre
l'adjudicatària
i
l’AJUNTAMENT
DE
FIGUERES.
21.Obligacions de caràcter fiscal, laboral, de seguretat
social i de prevenció de riscos laborals. Aniran a càrrec
de l’adjudicatària el compliment de les obligacions de
caràcter fiscal, laboral, de seguretat social i de
prevenció de riscos laborals que es derivin del present
contracte, sense que el personal que l’adjudicatària
assigni per a l’execució del present contracte tingui cap
relació de dependència laboral respecte l’Ajuntament.
L’adjudicatària estarà obligada a donar compliment a la
normativa de seguretat laboral i en particular a les
derivades de la Llei de Prevenció de riscos laborals
31/1995, de 8 de novembre,
Llei 54/2003, de 12 de
desembre, pel que es reforma el marc normatiu de la
prevenció de riscos laborals i RD. 171/2004, de 30 de
gener, pel que es desenvolupa la Llei 31/1995, en matèria
de coordinació d’activitats empresarials i normativa
concordant. En cas d´infracció en matèria laboral, de
seguretat social i de prevenció de riscos laborals, serà
aplicable l’establert al RDL. 5/2000, de 4 d’agost, pel que
s’aprova el Text Refós de la Llei sobre infraccions i
sancions a l’ordre social, sense perjudici del que resulti
de
l’aplicació
de
la
normativa
sobre
contractació
administrativa. 22.- Factura electrònica. Lot 1: S'emetrà
una factura agrupada mensual per al gasoil de calefacció
que desglossarà, com a mínim, la següent informació: Centre
subministrat, dia i hora de la descàrrega, tipus de
combustible, quantitat subministrada, preu de compra a
majorista (caldrà adjuntar justificant), marge comercial
aplicat, impostos aplicats i import total del proveïment.
Lot 2: S'emetrà una factura agrupada mensual per la
gasolina
i
gasoil
subministrades
a
vehicles
que
desglossarà, com a mínim, la següent informació: Import
total de cada grup de facturació, amb detall per cada un
d'ells de les matrícules de cada vehicle associades i el
llistat dels albarans de cada una de les matrícules amb el
número d'albarà, dia del
subministrament,
tipus de
combustible, quantitat subministrada, import per litre
sense descompte, descompte aplicat i import total del
proveïment. Exemple:
Matrícula A, Núm.
albarà,
data,
Grup
1, B,...
combustible,
quantitat,
facturació
2,...
import
sense
descompte,
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descompte, import total.
23.- Causes de resolució del contracte. Seran causes de
resolució del contracte les que es preveuen a la legislació
de contractes de les administracions públiques. A més serà
causa de resolució del contracte no disposar d'una estació
de servei a Figueres amb servei de 24 hores (lot 2) i
l'incompliment reiterat dels terminis de subministrament o
dels elements de l'oferta inclosos dins els criteris de
puntuació, atès que es consideren condicions essencials del
contracte. Per a aplicar les causes de resolució regulades
al present Plec l'Ajuntament ha de fer abans un termini de
requeriment de subsanació i en cas que en el termini de
quinze dies no es faci el compliment o, en cas, que es
torni a fer el mateix tipus d'incompliment, es podrà
resoldre el contracte. També serà causa de resolució del
contracte no tenir les autoritzacions o habilitacions
administratives que fossin necessàries per a dur a terme
els subministraments. 24.- Caràcter gratuït
de les
millores. Qualsevol millora que, en el seu cas, presentin
els licitadors d'acord amb el que, en el seu cas,
estableixi el present Plec, tindrà caràcter gratuït per a
l'Ajuntament. 25.- Normativa aplicable. En el no previst al
present Plec de clàusules administratives particulars i
plec de prescripcions tècniques i normativa que aquests
esmenten i qualsevol normativa sectorial aplicable per raó
de l'activitat, regirà la Directiva Europea 2014/24, de 26
de febrer de 2014, el Text Refós de la Llei de Contractes
del Sector Públic aprovat per RDL 3/2011, de 14 de
novembre, el RD 817/2009, de 8 de maig, pel que es
desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre,
de Contractes del Sector Públic, i el Reglament General de
la Llei de Contractes de les Administracions Públiques,
aprovat per RD 1098/2001, de 12 d'octubre, en el que no
hagi quedat derogat per normativa posterior. 26.- Règim de
Recursos. Contra aquest acord, que és immediatament
executiu i posa fi a la via administrativa es podran
interposar els següent Recursos: a) El recurs especial en
matèria de contractació, regulat a l'art. 40 i següents del
Text Refós de la Llei de contractes del sector públic,
aprovat per RDLEG. 3/2011, de 14 de novembre, davant
l’òrgan
Administratiu
de
Recursos
Contractuals
de
Catalunya, en el termini de quinze dies hàbils, comptats
des del següent dia hàbil a la data de remissió de la
notificació del present acord. La presentació de l'escrit
d'interposició ha de fer-se necessàriament al registre de
l'Ajuntament o de l'Òrgan Administratiu de Recursos
Contractuals de
Catalunya (Via Laietana, 14, 08003
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Barcelona). El recurs té caràcter potestatiu. La seva
interposició s'ha d'anunciar prèviament mitjançant escrit
presentat davant l'Ajuntament
en el
mateix termini
establert per a la presentació del recurs. b) El
contenciós-administratiu en el termini de dos mesos
comptats des de l'endemà de la notificació de la present
resolució. c) Qualsevol altre que estimi procedent. ANNEX
1. MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE DE PREU DE VENDA AL
PÚBLIC MINORISTA O PREU DE SORTIDOR (Gasoil calefacció Lot
1). “En ..................... amb DNI ...........en nom
propi o en representació de ......................., amb
domicili per a notificacions a .... carrer ... n.........,
Fax ..... email ... DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT:
Que els preus de venda al públic minorista o preu de
sortidor de l'empresa que represento eren les següents per
a gasoil de calefacció, el que declaro a efectes de prendre
part a la licitació convocada per l'Ajuntament de Figueres
per l’adjudicació del lot 1 consistent en gasoil de
calefacció del contracte administratiu de subministrament
de gasolina i gasoil per a vehicles i calefacció de
l'Ajuntament de Figueres:
Data
del Preu de venda al públic minorista o preu
subministrament sortidor
1 agost 2016
1 setembre 2016
1 octubre 2016
(lloc, data i signatura). ANNEX 2. MODEL DE DECLARACIÓ DE
VERACITAT LOT 2 (COMBUSTIBLE PER VEHICLES Lot 2). “En
..................... amb DNI ...........en nom propi o en
representació de ......................., amb domicili per
a notificacions a .... carrer ... n........., Fax .....
email ... DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT: Que SÓN
CERTES les dades sobre el preu vigent a l'estació de servei
en les dates del subministrament indicades a la proposició
econòmica per a prendre part a la licitació convocada per
l'Ajuntament de Figueres per l’adjudicació del lot 2
consistent en combustible per vehicles del contracte
administratiu de subministrament de gasolina i gasoil per
a vehicles i calefacció de l'Ajuntament de Figueres. (lloc,
data i signatura).” 4rt.- Aprovar la despesa dins el límit
de la consignació pressupostària disponible en el moment
d’inici del contracte. 5è- Aprovar el Plec de Prescripcions
Tècniques del contracte de <Subministrament de gasolina i
gasoil per a vehicles i calefacció de l’Ajuntament de
Figueres> que es transcriu a continuació: “PLEC DE
PRESCRIPCIONS
TÈCNIQUES
PER
A
LA
CONTRACTACIÓ
DEL
SUBMINISTRAMENT DE GASOLINA I GASOIL PER A VEHICLES I
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CALEFACCIÓ DE L’AJUNTAMENT DE FIGUERES. 1.- OBJECTE DEL
CONTRACTE. L’objecte d’aquest plec és la definició de les
prescripcions tècniques particulars que regiran en el
contracte de subministrament de gasoil de calefacció dels
immobles municipals (Lot 1) i de combustible (gasolina i
gasoil)
per
als
vehicles
que
composen
la
flota
automobilística del consistori (Lot 2). PUNTS DE CONSUM.
Lot 1: Subministrament de gasoil de calefacció dels
immobles municipals següents: Ajuntament de Figueres, Casa
consistorial: Plaça de l'Ajuntament, 12. Llar d'infants Els
Pins: Pujada del Castell, s/n. Escola Salvador Dalí: Carrer
Compositor Serra, 9. Escola Pous i Pagès: Carretera de
Llers. Escola Joaquim Cusí Fortunet: Carrer Met Miravitlles
Escola Josep Pallach: Carrer Fossos, 1. Escola Anicet de
Pagès i de Puig: Carrer Marca de l'Ham, s/n.
Escola
Amistat: Carrer Apelles Mestres, 2. Escola Parc de les
Aigües: Carrer Sant Pere de Rodes, 2. Edifici de benestar
social: Carrer Poeta Marquina, 2. Cementiri: Passeig del
cementiri, s/n. Poliesportiu municipal: Zona esportiva,
s/n. Durant la vigència del contracte es podran afegir o
donar de baixa centres en funció de les necessitats reals
de l'Ajuntament. Lot 2: Subministrament de combustible
(gasolina i gasoil) per als vehicles que composen la flota
automobilística del consistori: Els vehicles són 10 motos
de gasolina, 5 cotxes de gasolina, 15 cotxes de gasoil, 2
carretons elevadors de gasoil, 2 carretons tipus dúmper de
gasoil i 10 camions petits de gasoil. A l'adjudicatari se
l'hi lliurarà un llistat el format informàtic amb les dades
identificatives de cada vehicle. Durant la vigència del
contracte es podran afegir o donar de baixa vehicles en
funció de les necessitats reals de l'Ajuntament. 2.PREVISIONS DE CONSUM. Es tracta d’un subministrament que es
farà de forma successiva. La quantitat total a subministrar
no es pot definir amb exactitud atès que els lliuraments de
gasolina i gasoil estan subordinats a les necessitats dels
diferents vehicles i centres. Lot 1: La previsió de consum
és de 140.000,00 € (IVA inclòs), pel període d'un any. Es
preveu la següent previsió de distribució, anual:
Subministrament
Centres
Litres
Gasoil calefacció

12

160.000

Lot 2: L'import màxim econòmic del subministrament és de
51.000,00 € (IVA inclòs), pel període d'un any.
Subministrament
Vehicles
Litres aproximats
Gasolina super s/p 95 15
10.000
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Gasoil A habitual

29

25.000

El nombre de litres a subministrar es troba condicionat per
les necessitats concretes dels diferents centres i vehicles
de l'Ajuntament de Figueres durant tot el període
d’execució del contracte. Per això les quantitats s’han
calculat de forma estimativa, en funció de les necessitats
dels anys anteriors i les previsions de l’Ajuntament. La
quantia definitiva de les unitats a subministrar vindrà
determinada per les
necessitats reals de consum i podrà
ser superior o inferior a les quanties que de forma
estimativa s’han especificat, sempre i quan l’import total
de les comandes no superi el del crèdit aprovat i
disponible per la present contractació. En cap cas
l’Administració quedarà obligada a exhaurir les previsions,
atès que les quanties estimatives especificades en aquest
plec únicament tenen caràcter orientatiu. La forma de
determinació del preu està establerta al Plec de clàusules
administratives
particulars.
3.MODIFICACIONS
CONTRACTUALS. El present contracte es podrà modificar per
la inclusió o exclusió de punts de subministrament i per
l'increment o disminució de la previsió de distribució per
el subministrament de gasolina i gasoil, per tal d’ajustar
el subministrament a les necessitats reals de l’Ajuntament
de Figueres. L’adjudicatari està obligat a assumir les
possibles modificacions existents durant la vigència del
present contracte. 4.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT. Lot
1: Gasoil de calefacció. El termini de lliurament de gasoil
de calefacció es realitzarà dins les 24 hores següents a la
comanda, que podrà realitzar-se per telèfon, fax o correu
electrònic, en els llocs que s’indiquen a la clàusula
primera del present plec o durant la vigència del present
contracte. El lliurament es farà en presència del personal
que tingui assignada la tasca de la recepció i s’entendrà
efectuat quan el producte estigui dins els dipòsits
corresponents. L’empresa adjudicatària tindrà telèfon, fax
i correu electrònic de contacte per poder atendre el
subministrament
o
per
resoldre
qualsevol
consulta.
L'empresa disposarà de conseller de seguretat. Per cada
comanda realitzada l’adjudicatari lliurarà al responsable
del centre un albarà en el qual es farà constar el centre
subministrat, el número de litres subministrats i la data,
i que serà signat per la persona que rebi els productes,
després de comprovar que les quantitats i la qualitat
coincideixen amb la comanda. Tots els camions cisterna que
hagin de subministrar producte en les installacions de
l’Ajuntament de Figueres deuran dur comptador volumètric
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amb registrador, de forma i manera que pugui ser comprovada
la quantitat descarregada de combustible pel personal
designat en cada centre. Seran de compte de l'adjudicatari
les despeses ocasionades pel transport i el lliurament.
L’empresa adjudicatària haurà de demostrar disposició de
vehicles de diferents capacitats i dimensions per tal que
puguin arribar a llocs de difícil accés, en el cas de
distribució de combustible. En cas de devolucions de
combustible per excés en la petició dels litres a
subministrar (superació de la capacitat màxima del dipòsit
de combustible en el moment del subministrament), els costs
derivats d’aquesta devolució aniran a càrrec de l’empresa
adjudicatària i, per tant, no seran repercutits a
l’Ajuntament.
Lot
2:
Combustibles
per
a
vehicles.
Identificació
dels
vehicles
i
condicions
de
subministrament. L’empresa adjudicatària haurà de facilitar
una
tarja
identificativa
a
cadascun
dels
vehicles
municipals que necessiti proveïment de combustible. Per
poder lliurar la tarja identificativa de cada vehicle
l’Ajuntament facilitarà a l’adjudicatari un llistat en
format
“excel”
dels
vehicles
a
subministrar
on
s’especificarà la matricula, model, servei a que pertany i
grup de facturació al que s’ha de incloure sense que
l’Ajuntament hagi de formalitzar cap més documentació.
Aquesta tarja haurà d’indicar matrícula del vehicle i el
text AJUNTAMENT DE FIGUERES. Es tractarà d’una tarja amb
banda magnètica i l’import de cada proveïment anirà amb
càrrec
a
una
factura
global
de
caràcter
mensual,
desglossada per grups de facturació. L'empresa haurà de
disposar com a mínim d'una estació de servei al terme
municipal de Figueres que garanteixi subministrament les
24h. En el cas de lliurament en vehicles, el termini serà
immediat, en el moment que el vehicle sigui a l’estació de
servei de l'adjudicatari, fent ús de tarja identificativa
de cada vehicle autoritzat. Cada proveïment efectuat
suposarà el lliurament d’un albarà que especificarà
quantitat subministrada, tipus de combustible, data i hora
de l’operació, indicació obligatòria del quilometratge del
vehicle en aquell moment i import total del proveïment
(dades a incloure obligatòriament en la facturació). 5.RESPONSABILITATS. L'empresa adjudicatària s'ajustarà, amb
caràcter general, i en tot moment a la legislació vigent en
tot el referent a normes de protecció i/o seguretat
exigibles en relació amb el subministrament de la comanda.
L'empresa adjudicatària haurà de respondre, davant de
l’Ajuntament o davant de tercers, de tots aquells danys o
perjudicis que es poguessin produir per efecte directe de
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la falta de qualitat del producte subministrat imputable a
la mateixa, o als seus empleats en l'execució del
subministrament.”
6è.Convocar
el
procediment
de
licitació. 7è.- Autoritzar l’Alcaldia Presidència perquè
realitzi els actes i gestions que calguin perquè s’executin
els acords anteriors."
----8. Informàtica. Es deixa damunt la taula la proposta
relativa a aprovar la modificació de la ubicació d'una
màquina multifunció. Després de llegir-la i debatre-la
s’ACORDA, per unanimitat, deixar damunt la taula la
proposta següent:
"Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data
25 de juliol de 2016 va aprovar iniciar l’expedient
d’adquisició de 4 equips multifunció, en la modalitat
d’arrendament sense opció de compra a la UTE Ricoh España,
SLU-Sistemas Digitales de Catalunya, SL. En data 19 de
setembre de 2016 aquesta entitat local mitjançant acord de
la Junta de Govern Local, va aprovar la despesa per un
import anual de 1.770,48 € sense IVA, i en data 5 d’octubre
d’enguany es va signar el document de formalització de
l’arrendament sense opció de compra. Vist l’informe del
Tècnic Mig de l’Àrea Econòmica i de l’Oficina de Compres de
l’Ajuntament de Figueres de data 20 de juliol de 2016 en
què s’especifica el model de les màquines multifunció i el
lloc on han d’anar ubicades de les dependències Municipals.
Vist que una de les màquines multifunció, concretament el
model MPC306ZSP que havia d’anar installada a la Llar
d’Infants Municipals Els Pins s’ha constatat que s’ha
d’ubicar en un altre espai, concretament al Museu de
l’Empordà de la ciutat de Figueres, el Regidor director del
servei de Contractació, Jordi Masquef Creus, proposa que la
Junta de Govern Local, per delegació de l’Alcaldia
Presidència, adopti els següents acords: 1er.- Aprovar la
modificació pel que fa al lloc d’installació de la màquina
multifunció model MPC306ZSP que havia d’anar ubicada a la
Llar d’Infants Municipals Els Pins i installar-la al Museu
de l’Empordà. 2on.- Autoritzar l’Alcaldia Presidència
perquè realitzi els actes i gestions que calguin perquè
s’executin els acords anteriors."
----9. Obres municipals. S'aprova la classificació de les
proposicions admeses en la licitació del Projecte d'obres
denominat "Adequació del local del carrer Escoles, 4, com a
Centre de Distribució d'Aliments". Després de llegir-la i
debatre-la s’ACORDA, per unanimitat dels membres presents
amb dret a vot, d’aprovar la proposta següent:
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"Vist que per acord de Junta de Govern Local de data 1
d’agost de 2016 es va aprovar el plec de clàusules
administratives particulars del contracte d’obres del
Projecte d’obres denominat <Adequació del local del carrer
Escoles, 4, com a Centre de Distribució d’Aliments˃. Vistes
les actes de les Meses de Contractació de data 26 i 28
d’octubre
de
2016.
Vistes
les
ofertes
econòmiques
presentades pels licitadors, que són les següents:
PREU SENSE GARANTIA
EMPRESA LICITADORA
IVA
ADDICIONAL
Axis Patrimoni, SL

200.812,14

10

Top Proyectos&Contratas, SL

244.570,50

16

Construo Construccions Generals,
234.565,34
SL

61

Construo- Eco-Park, SL

197.632,73

1

Construccions Leinad 2001, SL

192.128,31

3

Enginyeria Muntatges Elèctrics
200.131,00
Girona, SL, Emelec
Riemar
Projectes
i
201.980,64
Installacions, SL

5
16

Excavaciones Ampurdan 2000, SL

234.688,87

78

Argon Informática, SA

221.992,20

10

Xavier Alsina, SA

199.150,00

3

Servei
d’Installacions
205.043,95
Tècniques Empordà, SL, SEITEC

3

Construccions Jaén Vallés, SL

195.162,32

6

Rubau Tarrés, SAU

218.631,23

5

Serveis Integrals 360 Plus, SL

229.107,81

5

Vist que tots els criteris d’adjudicació són objectius.
Vist el quadre de puntuacions atorgat per la Mesa de
Contractació de data 28 d’octubre de 2016, que és el
següent:
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EMPRESA LICITADORA

PREU
SENSE
IVA

1.
Excavaciones Ampurdan
32,75
2000, SL
2.
Construo Construccions
32,76
Generals, SL
3.
Riemar
Projectes
i
38,05
Installacions, SL

TOTAL
GARANTIA
ADDICIONAL PUNTS
60

92,75

46,92

79,68

12,31

50,36

7,69

45,96

4,62

44

12,31

43,73

2,31

42,31

7,69

42,31

9.
Enginyeria
Muntatges
38,4
Elèctrics Girona, SL, Emelec

3,85

42,25

10.

38,59

2,31

40,9

11.
Servei
d’Installacions
37,48
Tècniques Empordà, SL, SEITEC

2,31

39,79

12. Construo- Eco-Park, SL

38,89

0,77

39,66

13.

35,15

3,85
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4.

Axis Patrimoni, SL

38,27

5.
Construccions Jaén
39,38
Vallés, SL
6.
Top
31,42
Proyectos&Contratas, SL
7.
Construccions
Leinad
40
2001, SL
8.

Argon Informática, SA

Xavier Alsina, SA

Rubau Tarrés, SAU

34,62

14.
Serveis
Integrals
360
33,54
3,85
37,39
Plus, SL
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, el regidor delegat del Servei de
Contractació proposa que la Junta de Govern Local, per
delegació de l’Alcaldia Presidència, adopti els acords
següents:
1er.Aprovar
la
classificació
de
les
proposicions admeses per l’ordre següent: 1.- Excavaciones
Ampurdan 2000, SL. 2.- Construo Construccions Generals, SL.
3.- Riemar Projectes i Installacions, SL. 4.- Axis
Patrimoni SL. 5.- Construccions Jaén Vallés, SL. 6.- Top
Proyectos&Contratas, SL. 7.- Construccions Leinad 2001 SL.
8.- Argon Informática, SA. 9.- Enginyeria Muntatges
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Elèctrics Girona SL. 10.- Xavier Alsina, SA. 11.- Servei
d’Installacions Tècniques Empordà, SL,
SEITEC. 12.Construo Eco-Park, SL. 13.- Rubau Tarrés, SL. 14.- Serveis
Integrals 360 Plus, SL. 2on.- Requerir al licitador,
Excavaciones Ampurdan 2000 SL, 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: a) A fi d'acreditar la solvència tècnica haurà
d'acreditar experiència en obres del mateix grup i subgrup
indicat per a classificació en aquesta clàusula, havent
d'acreditar un import anual corresponent a l'any de major
execució, dins els 10 últims, sense impostos, de 100.000 €
per a cada un dels dos subgrups. Per a acreditar dita
experiència caldrà presentar: - relació dels contractes
d'obra executats en els darrers deu anys que inclogui
import, dates i destinatari, públic o privat, de similar o
igual naturalesa. - els treballs s'acreditaran mitjançant
certificats de bona execució 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 falta
d'aquest
certificat,
mitjançant
una
declaració
de
l'empresari. El document a) es podrà substituir per
certificat de classificació vigent següent:
Grup
Subgrup
Categoria
J
2
1 (anterior a)
I
9
1 (anterior a)
b) Resguard de la garantia definitiva per un import de
11.734,44 EUR o instància sollicitant la seva constitució
mitjançant retenció en el preu. La garantia definitiva es
presentarà a l'Oficina Municipal d'Atenció Ciutadana
(OMAC). c) 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
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variació. 3er.- Notificar l’anterior acord als licitadors
presentats. 4rt.- Autoritzar l’Alcaldia Presidència a fi
que realitzi els actes i gestions que calguin per a
l’execució dels acords anteriors."
----10. Aportacions i subvencions. S'aprova un conveni de
col.laboració amb el senyor Josep Pérez González per a la
realització del documental "La Pemba torna a Goli". Després
de llegir-la i debatre-la s’ACORDA, per unanimitat dels
membres presents amb dret a vot, d’aprovar la proposta
següent:
"Es
proposa
l’aprovació
d’un
conveni
per
a
l’atorgament d’una subvenció directa per la realització del
documental “La Pembla torna a Goli”. Amb registre general
d’entrada número 11249 de data 23 de maig de 2016 el sr.
Josep Pérez González, amb DNI 43425470K sollicita una
subvenció per al finançament del documental “La Pemba torna
a Goli”. La sollicitud inclou la memòria de l’activitat,
amb el programa i els participants i collaboradors que
intervindran en el documental, així com el pressupost
general i el pla de finançament per un import de 51.106
euros. Es proposa l’aprovació d’un conveni regulador de la
concessió d’una subvenció directa de 4.000 euros al sr.
Josep Pérez González, director i realitzador del documental
abans esmentat. D’acord amb el pressupost presentat, la
subvenció que s’atorga correspon al 8% de l’activitat
subvencionada. La despesa es realitzarà amb càrrec a a les
aplicacions
pressupostàries
2016.201.33400.48004
Subvencions Culturals. D’acord amb l’informe tècnic emès
pel cap del servei de cultura amb data 27 d’octubre de 2016
es considera oportú la collaboració de l’Ajuntament amb el
projecte per tal d’ajudar a la projecció dels artistes i
realitzadors de la ciutat i la comarca. L’alcaldia
presidència va aprovar, mitjançant decret de data 30 de
juny de 2015 la delegació a la Junta de Govern Local
l'atribució relativa a l'aprovació de convenis reguladors
de la concessió de subvencions a favor d'entitats públiques
o privades que realitzin activitats que complementin o
supleixin les competències locals. La Llei 38/2003, de 17
de novembre, General de Subvencions disposa en el seu
article 22.2 que podran concedir-se de forma directa, amb
caràcter excepcional, aquelles subvencions
que estiguin
previstes en els Pressupostos Generals de les Entitats
locals, aquelles l’atorgament o quantia de les quals vingui
imposada a l’Administració per una norma de rang legal o
aquelles altres subvencions en què s’acreditin raons
d’interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres
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degudament justificades que dificultin la seva convocatòria
pública. Pel que fa a la seva concessió l’article 28 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre estableix que els convenis
són l’instrument habitual per a canalitzar les subvencions
directes i que en ells s’han d’establir les condicions i
compromisos aplicables de conformitat amb allò disposat a
la llei. 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: 1.- Aprovar el conveni
de collaboració entre
l’Ajuntament de Figueres i Josep Pérez González, amb DNI
núm. 43425470K per per la realització del documental “La
Pembla torna a Goli”, segons el text que s’adjunta a aquest
acord. 2.- Atorgar a Josep Pérez González, amb DNI núm.
43425470K, un ajut de quatre mil euros (4.000,00 €) amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 2016.201.33400.48004
Subvencions
Culturals,
en
concepte
realització
del
documental “La Pembla torna a Goli”. El pagament s’ordenarà
una vegada s’hagi presentat el compte justificatiu, d’acord
amb allò establert al pacte sisè, amb un termini màxim de
tres mesos des de la data de finalització de l’activitat.
3.- Notificar la present resolució a l’interessat. 4.Facultar a l’alcaldia presidència per a la realització de
tants actes i gestions com calguin per a l’execució dels
acords anteriors."
----11. Aportacions i subvencions. S'aprova un conveni de
col.laboració amb l'Orquestra de Cadaqués per a la quarta
edició de la Setmana de les Joves Orquestres de les
comarques gironines a Figueres. Després de llegir-la i
debatre-la s’ACORDA, per unanimitat dels membres presents
amb dret a vot, d’aprovar la proposta següent:
"Es
proposa
l’aprovació
d’un
conveni
entre
l’Ajuntament de Figueres i l’Orquestra de Cadaqués per la
celebració de la quarta edició de la Setmana de les joves
orquestres de les comarques gironines a Figueres. Amb
registre general d’entrada número 19931 i data 3 d’octubre
de 2016 l’Orquestra de Cadaqués, amb NIF B64094139
sollicita una subvenció per a la quarta edició de la
Setmana de les Joves Orquestres de les comarques gironines
a Figueres, que va tenir lloc del 18 al 23 de juliol de
2016. Es proposa l’aprovació d’un conveni regulador de la
concessió d’una subvenció directa de 10.000 euros a
l’Orquestra de Cadaqués per a la quarta edició de la
Setmana de les joves orquestres de les comarques gironines.
D’acord amb el pressupost presentat, 20.186,55 euros, la
subvenció que s’atorga correspon al 49,5% de l’activitat
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subvencionada. La despesa es realitzarà amb càrrec a a les
aplicacions
pressupostàries
2016.202.32600.48011,
Pla
Educatiu d’Entorn per la quantitat de 5.000 euros, i
2016.201.33400.48004 Subvencions Associacions Culturals,
també per a quantitat de 5.000 euros. D’acord amb l’informe
tècnic emès pel cap del servei de cultura amb data 27
d’octubre de 2016 l’entitat ha presentat per registre la
memòria pedagògica, la relació de factures i la còpia de
les mateixes de forma satisfactòria de tal manera que es
pot procedir al pagament de la integritat de la subvenció
atorgada. L’alcaldia presidència va aprovar, mitjançant
decret de data 30 de juny de 2015 la delegació a la Junta
de Govern Local
l'atribució relativa a l'aprovació de
convenis reguladors de la concessió de subvencions a favor
d'entitats públiques o privades que realitzin activitats
que complementin o supleixin les competències locals. La
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
disposa en el seu article 22.2 que podran concedir-se de
forma
directa,
amb
caràcter
excepcional,
aquelles
subvencions
que estiguin previstes en els Pressupostos
Generals de les Entitats locals, aquelles l’atorgament o
quantia de les quals vingui imposada a l’Administració per
una norma de rang legal o aquelles altres subvencions en
què s’acreditin raons d’interès públic, social, econòmic o
humanitari, o altres degudament justificades que dificultin
la seva convocatòria pública. Pel que fa a la seva
concessió l’article 28 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre estableix que els convenis són l’instrument
habitual per a canalitzar les subvencions directes i que en
ells s’han d’establir les condicions i compromisos
aplicables de conformitat amb allò disposat a la llei. 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: 1.Aprovar el conveni de collaboració entre l’Ajuntament de
Figueres i l’Orquestra de Cadaqués, NIF B64094139, per a la
quarta edició de la Setmana de les Joves Orquestres de les
comarques gironines a Figueres, segons el text que
s’adjunta a aquest acord. 2.- Atorgar a
l’Orquestra de
Cadaqués, NIF B64094139,
un ajut de
deu mil euros
(10.000,00
€)
amb
càrrec
a
a
les
aplicacions
pressupostàries 2016.202.32600.48011, Pla Educatiu d’Entorn
per la quantitat de 5.000 euros, i 2016.201.33400.48004
Subvencions Associacions Culturals, també per a quantitat
de 5.000 euros, en concepte de realització de la
quarta
edició de la Setmana de les Joves Orquestres de les
comarques gironines a Figueres. 3r.- Ordenar el pagament a
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favor de l’Orquestra de Cadaqués, NIF B64094139,
per
import total de deu mil euros (10.000,00 €) amb càrrec a
a les aplicacions pressupostàries 2016.202.32600.48011, Pla
Educatiu d’Entorn per la quantitat de 5.000 euros, i
2016.201.33400.48004 Subvencions Associacions Culturals,
també per a quantitat de 5.000 euros. El pagament de la
despesa aprovada es portarà a terme en els següents termes:
a) En primer lloc, si n’hi han, es compensarà aquesta
quantia a pagar amb els deutes pendents envers l’Ajuntament
de Figueres per qualsevol concepte, d’ordre tributari i/o
no tributari, que pertoqui i/o es trobin en període
executiu. b) Per la quantitat restant, s’ordenarà una
transferència via entitat financera al número de compte que
el beneficiari ha de declarar mitjançant el document adjunt
denominat
"Autorització
del
mecanisme
de
pagament
mitjançant entitat financera", sense perjudici que, si
aquesta
administració
local
ja
disposa
d’aquesta
informació, ja es dugui a terme aquest pagament. Aquest
document - degudament signat i complet – s’ha de presentar
a la major brevetat possible davant d’aquesta administració
local, sia a l’Oficina Municipal d’Atenció a la Ciutadania
– OMAC – i/o bé a les dependències de la tresoreria
Municipal.
4.Notificar
la
present
resolució
a
l’interessat. 5.- Facultar a l’alcaldia presidència per a
la realització de tants actes i gestions com calguin per a
l’execució dels acords anteriors."
----12. Assumptes urgents. No es produeixen declaracions
d'urgència.
----13. 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 vint minuts, de la qual cosa
dono fe.
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