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

Núm.07

Acta de la sessió ordinària del dia 13 de febrer de 2017
---- A la Casa de la Vila de la ciutat de Figueres, el dia 13 de febrer de 2017,
sota la Presidència de l’alcaldessa Marta Felip Torres, es reuneixen els
membres de la Junta de Govern Local: Francesc Cruanyes Zafra, Jordi
Masquef Creus, Dolors Pujol Matas i Joaquim Felip Gayolà 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.
A les catorze hores, la Presidència declara oberta la sessió.
----1. S'aprova sense rectificacions l'acta de la sessió anterior, ordinària del dia
6 de febrer de 2017, repartida amb la convocatòria.
----2. La Junta de Govern Local es dóna per assabentada del decret de
l’Alcaldia Presidència de 10 de febrer de 2017 pel qual es designa la nova
Junta de Govern Local. A la seva lectura, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, donar-se per assabentada del decret següent:
"La Junta de Govern Local està regulada pels articles 23 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, article 54 del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, article 22 del Reial decret legislatiu
781/1986, de 18 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions legals
vigents en matèria de règim local, article 52 del Reial decret 2568/1986, de 28
de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals i article 53 del Reglament orgànic municipal.
Per Decret d’Alcaldia de data 30 de gener de 2017 es designar la Junta de
Govern Local, presidida per l’Alcaldessa Presidenta, i que estava integrada pels
següents membres:
• Francesc Cruanyes Zafra
• Manuel Toro Coll
• Jordi Masquef Creus
• Dolors Pujol Matas
• Joaquim Felip Gayolà
• Núria Galimany Granés.
Per part de l’Alcaldessa Presidenta es considera addient modificar els membres
de la Junta de Govern Local, i
Per tot això, l'alcaldessa presidenta resol:
PRIMER.- Deixar sense efecte la designació dels membres de la Junta de
Govern Local efectuada per Decret d’Alcaldia de data 30 de gener de 2017.
SEGON.- Designar la nova Junta de Govern Local que, presidida per aquesta
Alcaldia, que quedarà integrada pels següents membres de l’Ajuntament:
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• Francesc Cruanyes Zafra
• Jordi Masquef Creus
• Dolors Pujol Matas
• Joaquim Felip Gayolà
TERCER.- Notificar aquest Decret a tots els membres que formen part de la
nova Junta de Govern Local i a aquells Regidors que n’han deixat de formar
part.”
----3. Obres-llicències. Es concedeix a la senyora Mònica Fernández Quintana
una llicència municipal d'obres per a la reforma puntual i canvi d'ús a habitatge
plurifamiliar al carrer Tapis, 20. 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 24 de gener de 2017 i registre d’entrada número E2017001828,
la senyora Mónica Fernández Quintana, sol.licita llicència municipal d'obres per
a la reforma puntual i canvi d'ús a habitatge plurifamiliar al carrer Tapis 20, de
Figueres;
En data 3 de febrer de 2017, l’arquitecte municipal emet l’informe següent:
"Característiques urbanístiques.
Planejament: Text refòs de les Normes urbanístiques del Pla general de
Figueres. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 17 de Juny de 2005.
Text refós del Pla Especial de Protecció del Catàleg. Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya de 29 de maig de 2007.
Tipus de Sòl: Urbà.
Conjunt Catalogat “E” Carrer de Tapis
Alçada reguladora: Planta baixa més dos del model de referència
Antecedents.
El 25 de febrer de 2008 la Junta de Govern Local va concedir a l'entitat Profil
Promotions Sur, SL llicència municipal d'obres per reforma i ampliació d'un
habitatge unifamiliar entre mitgeres al carrer Tapis, número 20, expedient
número 015/08.
El 22 de desembre de 2014 la Junta de Govern Local va autoritzar la
transmissió de la llicència d'obres a la senyora Mònica Fernández Quintana i
concedir la pròrroga per a l'acabament de les obres.
El 15 de desembre de 2014 la promotora presenta la comunicació d'obres que
no s'ajusten al projecte autoritzat i que no en comporten una alteració
substancial.
El 22 de desembre de 2015 la promotora presenta la comunicació de la primera
utilització i ocupació de les obres de reforma i ampliació d'un habitatge
unifamiliar entre mitgeres al carrer Tapis, número 20, expedient número 015/08.
L’11 de febrer de 2016 s'emet Decret d'Alcaldia per entendre comunicades les
obres que no s’ajusten al projecte autoritzat (llicència número 015/08).
El 3 de març de 2016 en la visita d'inspecció a l'immoble s'observa a partir de
múltiples canvis que, en síntesis, es composa de més d'un habitatge, i
l’aparellador municipal conclou que aquesta modificació del projecte autoritzat
és, segons es defineix a l'article 33.2 d) del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel
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qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, una
modificació substancial. Aquest increment del número d'habitatges és
legalitzable, per a la qual cosa cal sollicitar la modificació de la llicència
concedida.
El 17 de març de 2016 es va decretar que, als efectes d'entendre comunicada
la primera utilització i ocupació de les obres, caldria: a) legalitzar les
modificacions substancials i no substancials, i b) completar el projecte executiu
que ha de formar part de l'expedient administratiu.
Fets.
El 24 de Gener de 2017 amb RE 1828 la promotora ha entrat una sollicitud
denominada “Reforma puntual i canvi d’ús a habitatge plurifamiliar”
Les obres de reforma consisteixen substancialment, segons el projecte bàsic i
executiu visat pel Coac el 7 de setembre de 2016,en:
- Eliminar graons de replans partits tot suplementant graons en altres trams
rectes de l’escala comunitària
- Adequació d’un espai de magatzematge.
- Adequació d’un accés comunitari a la coberta per als installadors.
- Disposar plaques solars per acs
- Adequació de cuina per dotar l’habitatge independent de la planta segona
Cal entendre que aquestes actuacions, reflexades en un projecte executiu
porten d’acord amb el decretat a la legalització de les modificacions a
l’expedient 015/08 i configuren finalment un immoble plurifamiliar amb dos
habitatges.
Característiques del projecte.
1. La finca té la consideració de solar i no està inclosa en cap unitat d'actuació
urbanística.
2. Els paràmetres del projecte de reforma puntual i canvi d’ús a habitatge
plurifamiliar s'ajusten al que disposa la normativa urbanística vigent, i donen
resposta al decretat en relació a l’expedient de llicència d’obra major 015/2008.
3. El cost real i efectiu de les obres s’estima inicialment en el projecte en
12.550 euros que representa una repercussió proporcionada si s’atén a
exclussivament als 19,28 m2 de superfície estrictament afectada.
4. La fiança a dipositar per a la gestió dels residus de construcció i runes es
calcula en el mínim de 150 euros segons la fitxa del projecte.
5. La fiança a dipositar per a garantir la reposició de l’espai públic perimetral
que pugui resultar afectat per l’execució de les obres es calcula en el mínim de
500 euros segons les ordenances.
Condicions de l’execució
1. Abans de l’inici de les obres, a càrrec del promotor, i mitjançant les mesures
detallades que indiqui la Guàrdia Urbana es senyalitzaran i protegiran
adequadament els recorreguts alternatius dels vianants interceptats per la
tanca d’obra. En el cas que s'hagi d'installar al carrer 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 mateixa Guàrdia Urbana.
Conclusions.
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Es proposa concedir la llicència d'obra sollicitada, en els termes en que se
sollicita i amb les condicions particulars exposades i les generals annexes.
I perquè consti als efectes oportuns signo aquest informe, redactat segons el
meus coneixements que sotmeto a raonament tècnicament més ben
fonamentat i als informes jurídics. “
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 Mònica Fernández
Quintana, per a la reforma puntual i canvi d'ús a habitatge plurifamiliar al
carrer Tapis 20, de Figueres, d'acord amb les condicions generals que
s'adjunten en el full annex i amb les particulars següents:
a) Abans de l’inici de les obres, a càrrec del promotor, i mitjançant les mesures
detallades que indiqui la Guàrdia Urbana es senyalitzaran i protegiran
adequadament els recorreguts alternatius dels vianants interceptats per la
tanca d’obra. En el cas que s'hagi d'installar al carrer 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 mateixa Guàrdia Urbana.
b) S'haurà d'acreditar haver signat amb un gestor autoritzat un document
d'acceptació que garanteixi la correcta destinació dels residus separats per
tipus. En aquest document es farà constar el codi de gestor i el domicili de
l'obra. 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.
c) S'haurà d’iniciar les obres s’haurà d’aportar la documentació del contractista.
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 Figueres de Serveis SA.
Segon.- Comunicar a la senyora Mònica Fernández Quintana, 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 12.550€.
També s’haurà d’ingressar la taxa corresponent per l’atorgament d’aquesta
llicència urbanística. Aquestes quanties hauran de ser ingressades en via
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voluntària de pagament a l’hisenda pública d’aquesta administració local, en els
llocs indicats i dins dels terminis assenyalats a la notificació de la corresponent
liquidació."
----4. Obres-llicències. Es concedeix al senyor German López Garcia una
llicència municipal d'obres per a la construcció d'un habitatge unifamiliar
adossat al carrer Duana, 50. 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 15 de desembre de 2016 i registre d’entrada número
E2016025590, el senyor German López Garcia, sollicita llicència municipal
d'obres per a la construcció d'un habitatge unifamiliar adossat al carrer Duana
50, de Figueres;
En data 30 de gener de 2017, l’arquitecte municipal emet l’informe següent:
“Característiques urbanístiques.
Planejament vigent: Text refós de les Normes urbanístiques del Pla general al
terme municipal de Figueres. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 17 de
Juny de 2005. Modificació de la normativa del Pla general referent als
paràmetres de densitat, nombre de places d'aparcament, alçada reguladora
màxima i cossos sortints. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 9 de Març
de 2007.
Tipus de sòl Urbà.
Quaificació a.12
Us del sòl Preferent: Habitatge Unifamiliar.
Tipologia B.2
Nº d'habitatges nous 1
Sup : 192 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 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 un
pressupost justificat amb aplicació de preus unitaris sobre estat d’amidaments,
s’estima inicialment en 143.001,60 euros d’acord amb el següent detall de
repercussió proporcionada: 192 m2 x 744,80 euros / m2
4. La fiança a dipositar per a la gestió dels residus de construcció i runes
s’estima en el projecte en 150 euros.
5. La fiança a dipositar per garantir la reposició de l’espai públic que pugui
resultar afectat es calcula en 806,25 euros d’acord amb l’ordenança (10,75 m x
2,50 m x 30 euros/m2)
Condicions.
1. Abans de l’inici de les obres, a càrrec del promotor, i mitjançant les mesures
detallades que indiqui la Guàrdia Urbana es senyalitzaran i protegiran
adequadament els recorreguts alternatius dels vianants interceptats per
bastides, tanca d’obra o contenidors per a la recollida de les runes, per als
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quals en qualsevol cas s'haurà de demanar el puntual permís d'ocupació de la
via pública.
Conclusions.
Es proposa concedir la llicència d'obra major sollicitada, en els termes en que
se sollicita, i amb les condicions particulars exposades i les generals annexes.
I perquè consti als efectes oportuns signo aquest informe, segons els meus
coneixements que sotmeto a raonament tècnicament més ben fonamentat, als
informes jurídics i al criteri de la corporació."
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,
installacions 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 sollicitada pel senyor German Gómez Garcia, per
a la construcció d'un habitatge unifamiliar adossat al carrer Duana 50, de
Figueres, d'acord amb les condicions generals que s'adjunten en el full annex i
amb les particulars següents:
a) Abans de l’inici de les obres, a càrrec del promotor, i mitjançant les mesures
detallades que indiqui la Guàrdia Urbana es senyalitzaran i protegiran
adequadament els recorreguts alternatius dels vianants interceptats per
bastides, tanca d’obra o contenidors per a la recollida de les runes, per als
quals en qualsevol cas s'haurà de demanar el puntual permís d'ocupació de la
via pública.
b) Abans d'iniciar les obres s'haurà d'aportar el full d'assumeix de l'arquitecte
tècnic i del coordinador de seguretat. Així com el programa de control de
qualitat.
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.
e) Abans d’iniciar les obres s’haurà d’aportar la documentació del contractista.
f) 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.
g) 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.
h) Quan als serveis municipals s’hauran de complir els condicionants següents:
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Aigua:
- -Cal fer escomesa nova d'aigua. Aquesta s'ha de sollicitar a Figueres de
Serveis SA que definirà el punt de connexió.
- -Cal ubicar l'equip de comptatge (comptador i les seves claus) a la façana
exterior segons informes tècnics del servei. Cal preveure el lloc.
- Recollida aigües residuals i pluvials:
- Cal recollir les aigües residuals de forma separada respecte de les pluvials,
realitzant dues escomeses noves fins al collector general (una per les
aigües pluvials i l'altra per les residuals), on s'uniran amb un pou de registre.
- -Cal sollicitar l'escomesa de residuals i pluvials a Figueres de Serveis SA
que definirà el punt de connexió.
- -La installació d'evacuació d'aigües residuals disposarà d'un sifó a l'interior
de la propietat, registrable per les dues bandes del segell hidràulic. Annex V
punt 1.1 del Reglament dels serveis públics de sanejament de l'Ajuntament
de Figueres.
- -No es permet desguassar directament i sense installacions específiques,
espais que estiguin per sota del nivell de la calçada en el punt de connexió.
L'objecte d'aquesta condició és per evitar les sortides d'aigua de la
claveguera cap a l'interior.
Enllumenat públic:
- Hi ha algun punt de llum davant la finca. Cal tenir-ho present perquè poden
afectar l’accés.
Segon.- Comunicar al senyor Germán Gómez Garcia, 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 gravamen
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 143.001,60€.
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. Edificis municipals. S'aprova la classificació de les proposicions
presentades a la licitació del contracte de "Subministrament de gasolina i gasoil
per a vehicles i calefacció de l’Ajuntament de Figueres. Lot 1 (calefacció)".
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 per acord de la Junta de Govern Local de data 7 de novembre
de 2016 es va aprovar el plec de clàusules administratives particulars del
contracte administratiu de <Subministrament de gasolina i gasoil per a vehicles
i calefacció de l’Ajuntament de Figueres> i es va convocar el procediment de
licitació.
Vista l’acta de la Mesa de Contractació de data 18 de gener de 2017.

7

Vist que en dita Mesa es va excloure el licitador Societat Catalana de Petrolis,
SA i Petrolis de Barcelona, SA del lot 1 per les raons que consten a l’acord de
la Mesa, acord que va ser objecte de notificació a dits licitadors.
Vist que pel que fa al lot 1 (calefacció) la única oferta admesa és la presentada
per Petrem Distribució SA que ofereix:
- marge comercial 0,027 €/litre (abans d’IVA) damunt el preu de compra a
majorista del dia o dos dies hàbils anterior al subministrament.
GASOIL
preu
de Impost
Marge
Preu
CALEFACCIÓ
final
DATA
DEL compra a Especial Comercial
IVA
litre
SUBMINISTRAMENT majorista Catalunya ofertat
1 Agost 2016
0,30329
0,09071 0,0270
0,08841 0,50941
1 Setembre 2016
0,32529
0,09071 0,0270
0,09303 0,53603
1 Octubre 2016
0,33129
0,09071 0,0270
0,09429 0,54329
Vist que les puntuacions que corresponen per criteris d’adjudicació són les
següents, tenint en compte que no li correspon puntuació per l’oferta de
proveïment de 8 hores en cas d’urgència, ja que el licitador va excloure els
diumenges, exclusió que el Plec no contempla:
aparells radio total punts
Licitador
Preu
Proveïment
urgent
control
Petrem
7 punts
0
0
7
Distribució SA
Vist l’article 151 del Text Refós de la Llei de Contractes aprovat per Reial
Decret Legislatiu 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 del contracte de
<Subministrament de gasolina i gasoil per a vehicles i calefacció de
l’Ajuntament de Figueres. Lot 1 (calefacció)> per l’ordre següent:
Únic: Petrem Distribució, SA.
2on.- Requerir el licitador millor classificat, Petrem Distribució, SA 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, mitjançant original o
fotocòpia compulsada, que es presentarà a l’Oficina Municipal d’Atenció al
Ciutadà (OMAC), Ronda Salvador Dalí, 107 (es podrà presentar en les formes
admeses en la normativa de règim jurídic de les Administracions Públiques):
1.- DNI del 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:
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Caldrà acreditar un volum de negoci que en l’any de major volum dins els tres
darrers exercicis conclosos almenys de 115.000 €. 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:
-Descripció de les installacions tècniques i de les mesures emprades per a
garantir la qualitat.
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, és a dir l’empresa adjudicatària haurà de
disposar de pòlissa de responsabilitat civil vigent que empari el servei
contractant, 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 de pòlissa haurà de tenir dit capital.
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.- 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 noconcurrència 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."
----6. Automòbils. S'aprova la classificació de les proposicions presentades a la
licitació del contracte de "Subministrament de gasolina i gasoil per a vehicles i
calefacció de l’Ajuntament de Figueres. Lot 2 (combustible vehicles)". 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 per acord de la Junta de Govern Local de data 7 de novembre
de 2016 es va aprovar el plec de clàusules administratives particulars del
contracte administratiu de <Subministrament de gasolina i gasoil per a vehicles
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i calefacció de l’Ajuntament de Figueres> i es va convocar el procediment de
licitació.
Vista l’acta de la Mesa de Contractació de data 18 de gener de 2017.
Vist que en dita Mesa es va excloure el licitador Solred, SA del lot 2, per les
raons que consten a l’acord de la Mesa, acord que va ser objecte de notificació
a dit licitador.
Vist que pel que fa al lot 2 (vehicles) sols es va admetre el licitador Petrem
Distribució, SA
Vist que la seva oferta és la següent:
- descompte 0,0520 €/litre (IVA INCLÒS) damunt preu per litre de combustible
de gasolina super SP/95 vigent a l’estació de servei PETREM-MOLI en el
moment del subministrament.
PREU
VIGENT
A
PREU
DESCOMPTE FINAL
DATA
DEL L’ESTACIÓ
OFERTAT
LITRE
SUBMINISTRAMENT DE SERVEI
1Agost 2016
*1,1690 *0,0520
1,117
1 Setembre 2016
*1,1990
*0,0520
1,147
1 Octubre 2016
*1,1790
*0,0520
1,127
(*) Aquests preus de tarifa són amb tots els impostos inclosos
-descompte 0,0700 €/litre (IVA INCLÒS) damunt el preu per litre de combustible
de gasoil A habitual vigent a l’estació de servei PETREM-MOLI en el moment
del subministrament.
PREU
DATA
DEL VIGENT
A DESCOMP PREU
SUBMINISTRAMEN L’ESTACIÓ TE
FINAL
T
DE SERVEI OFERTAT
LITRE
*1,073
1Agost 2016
0
*0,0700
1,1003
1 Setembre 2016
*1,0990
*0,0700
1,029
1 Octubre 2016
*1,0990
*0,0700
1,029
(*) Aquests preus de tarifa són amb tots els impostos inclosos.
Vist que dit licitador va oferir servei addicional de rentat anual exterior dels
vehicles i disposa de més d’una estació a Figueres.
Vist que les puntuacions que corresponen a dit licitador són les següents:
Licitador
Punts preu
Punts rentat
Disposar de Total
més
d’1
estació
Petrem
10
1
0,50
11,50
Distribució SA
Vist l’article 151 del Text Refós de la Llei de Contractes aprovat per Reial
Decret Legislatiu 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:
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1er.- Aprovar la classificació de les proposicions del contracte de
<Subministrament de gasolina i gasoil per a vehicles i calefacció de
l’Ajuntament de Figueres. Lot 2 (combustible vehicles)> per l’rodre següent:
Únic: Petrem Distribució, SA
2on.- Requerir el licitador millor classificat, Petrem Distribució, SA 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, mitjançant original o
fotocòpia compulsada, que es presentarà a l’Oficina Municipal d’Atenció al
Ciutadà (OMAC), Ronda Salvador Dalí, 107 (es podrà presentar en les formes
admeses en la normativa de règim jurídic de les Administracions Públiques):
1.- DNI del 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 80.000 €. 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.-Memòria que indiqui la ubicació de les estacions de servei que posa a
disposició del contracte 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, és a dir l’empresa adjudicatària haurà de
disposar de pòlissa de responsabilitat civil vigent que empari el servei
contractant, 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 de pòlissa haurà de tenir dit capital.
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.
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10.- 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 noconcurrència 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."
----7. Policia Urbana. S'aprova la classificació de les proposicions presentades
a la licitació del contracte de subministrament de vestuari i calçat per la Guàrdia
Urbana i l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil. Lot 1 (vestuari). 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 Junta de Govern Local de data 12 de
setembre de 2016 es va aprovar el Plec de clàusules administratives.
Vist que mitjançant acord de la Mesa de Contractació de data 20 de desembre
de 2016 es va acordar excloure els licitadors Waterfire SL, Insigna Uniformes
SL i Paco García Prendas y Artículos de Uniformidad SA de la licitació del lot 1
(uniformes), acords que ja es van notificar a dits licitadors.
Vista l’acta de la Mesa de Contractació de data 1 de febrer de 2017, en la que
es va valorar l’única proposició admesa, que és la de Suministros Especiales
Miltec SL, d’acord amb les puntuacions que consten als informes emesos en
data 2 de desembre de 2016 i 23 de gener de 2017.
Vist que tant l’oferta de dita empresa com les puntuacions atorgades pels
criteris d’adjudicació consten a l’acta.
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 com a única empresa classificada del licitador
Suministros Especiales Miltec SL per el lot 1.
2on.- Requerir el licitador Suministros Especiales Miltec 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, mitjançant original o
fotocòpia compulsada, que es presentarà a l’Oficina Municipal d’Atenció al
Ciutadà (OMAC), Ronda Salvador Dalí, 107 (es podrà presentar en les formes
admeses en la normativa de règim jurídic de les Administracions Públiques):
1.- DNI del proponent.
2.- Escriptures socials, degudament inscrites, en cas de persones jurídiques.
3.- Poders, si s'actua en representació d'un altre o és un persona jurídica.
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4.- Resguard de la garantia definitiva o instància sollicitant la seva constitució
mitjançant retenció en el preu per import de 2.493,80 Euros.
5.- A fi d'acreditar la solvència tècnica:
a) haurà d'acreditar experiència en subministraments d'igual o similar
naturalesa als d'aquest contracte (vestuari Guàrdia Urbana o d’altres cossos de
seguretat), i el requisit mínim és que l'import anual en l'any de major execució
sigui de 30.000 € sense IVA en el cas del Lot 1. Per a acreditar dita experiència
caldrà presentar:
- relació dels subministraments realitzats en els darrers cinc anys que inclogui
import, dates i destinatari, públic o privat, dels mateixos i tipus de servei.
- els treballs s'acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan
competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el
destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o,
a falta d'aquest certificat, mitjançant una declaració de l'empresari.
6.- A fi d'acreditar la solvència econòmica i financera hauran de presentat els
següents documents:
Caldrà acreditar un volum de negoci que referit a l'any de major volum de
negoci en els tres darrers exercicis conclosos sigui almenys de 60.000 € pel lot
1.
S'acreditarà mitjançant comptes anuals aprovats i dipositats al Registre
Mercantil, si l'empresari està inscrit en dit registre i, en cas contrari, per les
dipositades a registre oficial en que hagi d'estar inscrit. Els empresaris
individuals no inscrits al Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de
negoci mitjançant els llibres que estigui obligat a portar o, si no ho està,
documentació justificativa.
7.- Certificació de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries.
8.- Certificació de trobar-se al corrent de les obligacions amb la Seguretat
Social.
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 indicant que no s'ha 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.
- pel que fa a la certificació d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb
l'Ajuntament de Figueres, aquest certificat serà expedit d'ofici pel propi
Ajuntament.
10.- 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,
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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.
Quan els licitadors hagin concorregut en Unió Temporal d'Empreses,
l'escriptura de constitució s'haurà d'aportar abans de la formalització del
contracte.
3er.- Notificar els anteriors acords als licitadors presentats, adjuntant amb la
notificació còpia de l’acta de data 1 de febrer de 2017 en la que consta l’oferta i
les puntuacions del licitador classificat, així com l’informe sobre valoració dels
criteris subjectius de data 23 de gener d’enguany.
4rt.- Autoritzar l’Alcaldia Presidència a fi que realitzi els actes i gestions que
calguin per a l’execució dels acords anteriors."
----8. Policia Urbana. S'aprova la classificació de les proposicions presentades
a la licitació del contracte de subministrament de vestuari i calçat per la Guàrdia
Urbana i l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil. Lot 2 (calçat). 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 Junta de Govern Local de data 12 de
setembre de 2016 es va aprovar el Plec de clàusules administratives.
Vist que mitjançant acord de la Mesa de Contractació de data 20 de desembre
de 2016 es va acordar excloure els licitadors Waterfire SL, Nova Pinmat SA i
Paco García Prendas y Artículos de Uniformidad SA de la licitació del lot 2
(calçat), acords que ja es van notificar a dits licitadors.
Vista l’acta de la Mesa de Contractació de data 1 de febrer de 2017, en la que
es va valorar l’única proposició admesa, que és la de El Corte Inglés SA,
d’acord amb les puntuacions que consten als informes emesos en data 9 de
desembre de 2016 i 23 de gener de 2017.
Vist que tant l’oferta de dita empresa com les puntuacions atorgades pels
criteris d’adjudicació consten a l’acta.
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 com a única empresa classificada del licitador El
Corte Inglés SA per el lot 2.
2on.- Requerir el licitador El Corte Inglés SA, 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, mitjançant original o fotocòpia compulsada,
que es presentarà a l’Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà (OMAC), Ronda
Salvador Dalí, 107 (es podrà presentar en les formes admeses en la normativa
de règim jurídic de les Administracions Públiques):
1.- DNI del proponent.
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2.- Resguard de la garantia definitiva o instància sollicitant la seva constitució
mitjançant retenció en el preu per import de 326,93 Euros.
3.- A fi d'acreditar la solvència tècnica:
a) haurà d'acreditar experiència en subministraments d'igual o similar
naturalesa als d'aquest contracte (calçat Guàrdia Urbana o d’altres cossos de
seguretat), i el requisit mínim és que l'import anual en l'any de major execució
sigui de 5.600 € en el cas del lot 2 (en el lot 2 l’experiència haurà de consistir
en subministrament calçat del personal a administracions o empreses). Per a
acreditar dita experiència caldrà presentar:
- relació dels subministraments realitzats en els darrers cinc anys que inclogui
import, dates i destinatari, públic o privat, dels mateixos i tipus de servei.
- els treballs s'acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan
competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el
destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o,
a falta d'aquest certificat, mitjançant una declaració de l'empresari.
4.- 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 indicant que no s'ha 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.
- pel que fa a la certificació d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb
l'Ajuntament de Figueres, aquest certificat serà expedit d'ofici pel propi
Ajuntament.
3er.- Notificar els anteriors acords als licitadors presentats, adjuntant amb la
notificació còpia de l’acta de data 1 de febrer de 2017 en la que consta l’oferta i
les puntuacions del licitador classificat, així com l’informe sobre valoració dels
criteris subjectius de data 23 de gener d’enguany.
4rt.- Autoritzar l’Alcaldia Presidència a fi que realitzi els actes i gestions que
calguin per a l’execució dels acords anteriors."
---- Seguidament, essent les catorze hores i vuit minuts, fa ús de la paraula la
Presidència que diu que els tres expedients que es tractaran a continuació es
refereixen a matèries delegades pel Ple de l'Ajuntament en la Junta de Govern
Local per la qual cosa, a partir d'aquest moment i per debatre'ls i resoldre'ls, la
sessió de la Junta de Govern Local passa a tenir el caràcter de pública i
anuncia verbalment aquesta circumstància després d'obrir la porta de la sala de
sessions als efectes que pugui accedir-hi el públic que ho desitgi.
----9. Assumptes urgents. Prèvia la necessària declaració d'urgència, aprovada
per unanimitat, es passa a deliberar sobre els assumptes que l'han motivada
amb el resultat següent:
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---- Ensenyament. S'aprova l’establiment d'un conveni individualitzat de
pràctiques en centres de treball amb l'Institut Illa de Rodes de Roses per tal
d’acollir un estudiant. Després de llegir-lo i debatre'l s'ACORDA, per unanimitat
dels membres presents amb dret a vot, d'aprovar el dictamen següent:
"L’Institut Illa de Rodes de Roses proposa l’estudiant J.P.G., que
actualment cursa estudis de Cicle inicial de Grau Mitjà d'Activitats Esportives,
Recreatives i d'Entreteniment, perquè dugui a terme les pràctiques obligatòries
relacionades amb els seus estudis.
Vist que existeix un conveni marc de collaboració entre l’Ajuntament de
Figueres i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que
possibilita establir convenis de collaboració de pràctiques individualment amb
cada alumne interessat, i atès que el responsable de l'Institut Illa de Rodes de
Roses ja ha fet arribar a l'Ajuntament el conveni de pràctiques de l'estudiant
seleccionat, aquesta Comissió Informativa General proposa a la Junta de
Govern Local que, per delegació del Ple de l’Ajuntament de Figueres, adopti els
següents acords
1r Aprovar l’establiment del conveni individualitzat de pràctiques en centres de
treball entre l'Institut Illa de Rodes de Roses i l’Ajuntament de Figueres, per tal
d’acollir l’estudiant J.P.G.
Les pràctiques es duran a terme al Servei d’Esports, els dilluns, dimarts i
dimecres de les 16:00 a les 22:00 hores, els dijous de 16:30 a les 22:00 hores i
els divendres de 09:00 a 14:00, del 20 de gener a l'1 de març de 2017.
El seguiment i tutoria de les pràctiques per part de l’Ajuntament el farà el Sr. M.
V. R.
2n Autoritzar a l’Alcaldessa-Presidenta per a dictar i fer tants actes i gestions
com calguin per dur a terme aquest acord adoptat."
---- Ensenyament. S'aprova l’establiment d'un conveni individualitzat de
pràctiques en centres de treball amb l'Institut Illa de Rodes de Roses per tal
d’acollir un estudiant. Després de llegir-lo i debatre'l s'ACORDA, per unanimitat
dels membres presents amb dret a vot, d'aprovar el dictamen següent:
"L’Institut Illa de Rodes de Roses proposa l’estudiant A.M.M., que
actualment cursa estudis de Cicle inicial de Grau Mitjà d'Activitats Esportives,
Recreatives i d'Entreteniment, perquè dugui a terme les pràctiques obligatòries
relacionades amb els seus estudis.
Vist que existeix un conveni marc de collaboració entre l’Ajuntament de
Figueres i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que
possibilita establir convenis de collaboració de pràctiques individualment amb
cada alumne interessat, i atès que el responsable de l'Institut Illa de Rodes de
Roses ja ha fet arribar a l'Ajuntament el conveni de pràctiques de l'estudiant
seleccionat, aquesta Comissió Informativa General proposa a la Junta de
Govern Local que, per delegació del Ple de l’Ajuntament de Figueres, adopti els
següents acords:
1r Aprovar l’establiment del conveni individualitzat de pràctiques en centres de
treball entre l'Institut Illa de Rodes de Roses i l’Ajuntament de Figueres, per tal
d’acollir l’estudiant A.M.M.
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Les pràctiques es duran a terme al Servei d’Esports, de dilluns a divendres de
10:30 a 14:30 hores, del 24 de gener al 22 de febrer de 2017.
El seguiment i tutoria de les pràctiques per part de l’Ajuntament el farà el Sr.
M.V.R.
2n Autoritzar a l’Alcaldessa-Presidenta per a dictar i fer tants actes i gestions
com calguin per dur a terme aquest acord adoptat."
---- Ensenyament. S'aprova l’establiment d'un conveni individualitzat de
pràctiques en centres de treball amb l'Institut Pere Alsius i Torrent de Banyoles
per tal d’acollir una estudiant. Després de llegir-lo i debatre'l s'ACORDA, per
unanimitat dels membres presents amb dret a vot, d'aprovar el dictamen
següent:
"L’Institut Pere Alsius i Torrent de Banyoles proposa l'estudiant H.O.M.,
que actualment cursa estudis de Cicle inicial de Grau Mitjà d'Activitats
Esportives, Recreatives i d'Entreteniment, perquè dugui a terme les pràctiques
obligatòries relacionades amb els seus estudis.
Vist que existeix un conveni marc de collaboració entre l’Ajuntament de
Figueres i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que
possibilita establir convenis de collaboració de pràctiques individualment amb
cada alumne interessat, i atès que el responsable de l’Institut Pere Alsius i
Torrent de Banyoles ja ha fet arribar a l'Ajuntament el conveni de pràctiques de
la estudiant seleccionada, aquesta Comissió Informativa General proposa a la
Junta de Govern Local que, per delegació del Ple de l’Ajuntament de Figueres,
adopti els següents acords:
1r Aprovar l’establiment del conveni individualitzat de pràctiques en centres de
treball entre l'Institut Pere Alsius i Torrent de Banyoles i l’Ajuntament de
Figueres, per tal d’acollir l'estudiant H.O.M.
Les pràctiques es duran a terme al Servei d’Esports, els dilluns, dijous i
divendres de 16:00 a 20:00 hores i els dimarts i dimecres de 17:00 a 21:00
hores, del 10 de març al 30 de juny de 2017.
El seguiment i tutoria de les pràctiques per part de l’Ajuntament el farà el Sr. M.
V.R.
2n Autoritzar a l’Alcaldessa-Presidenta per a dictar i fer tants actes i gestions
com calguin per dur a terme aquest acord adoptat."
---- A continuació, essent les catorze hores i onze minuts, torna a fer ús de la
paraula la Presidència que diu que a partir d'aquest moment la sessió de la
Junta de Govern Local torna a tenir el caràcter de no pública, ja que no hi ha
més expedients que es refereixin a matèries delegades pel Ple de l'Ajuntament
en la Junta de Govern Local i que, en conseqüència, el públic present ha
d'abandonar la sala de sessions.
----10. Precs i preguntes. A l'extrem de Precs i preguntes no es produeixen
intervencions.
---- No havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió a les catorze
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hores i dotze minuts, de la qual cosa dono fe.
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