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JUNTA DE GOVERN LOCAL             Núm.12 
---------------------------------------- 
 
Acta de la sessió ordinària del dia 20 de març de 2017 
 
---- A la Casa de la Vila de la ciutat de Figueres, el dia 20 de març 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 accidental, Sara 
Carreras Aurich, per tal de dur a terme la sessió ordinària en primera 
convocatòria. 

A les catorze hores i vint minuts, la Presidència declara oberta la sessió. 
 
----1. S'aprova sense rectificacions l'acta de la sessió anterior, ordinària del dia 
13 de març de 2017, repartida amb la convocatòria. 
 
----2. Obres-llicències. Es concedeix a la senyora Núria Ripoll Coll una llicència 
municipal d'obres per a la reforma i ampliació d'un habitatge en planta segona 
d'un edifici plurifamiliar al carrer Colom, 16. 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 14 de desembre de 2016 i registre d’entrada número 
E2016025464, la senyora Núria Ripoll Coll sol.licita llicència municipal d'obres 
per a la reforma i ampliació d'un habitatge en planta segona d'un edifici 
plurifamiliar al carrer Colom 16, de Figueres;  
En data 20 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 sòlUrbà 
Qualificació a.14 ( B+3)Fondària edificable18 m 
Us del sòlPreferent: Habitatge Plurifamiliar.  
Sup reformada: 11,55 m2  
Sup ampliada: 22,50 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, 
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s’estima inicialment en 19.932,25 euros d’acord amb el següent detall de 
repercussió proporcionada: 11,55 m 2 de reforma x 456,19 euros / m2 + 22,50 
m2 d’ampliació x 651,70 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 el mínim de 500 euros d’acord amb l’ordenança. 
Condicions. 
1. Tots els paraments resultants de la volumetria articulada de les terrasses, 
cobertes i volums de les parts altes en relació a les parts que quedin a la vista 
de les edificacions veïnes existents hauran de tenir un tractament de façana 
amb les mateixes qualitats que les que donen a l’aliniació de vial.  
2. 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. 
Conclusions. 
Es proposa concedir la llicència d'obra major sol�licitada, en els termes en que 
se sol�licita, 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, 
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 Núria Ripoll Coll per a la 
reforma i ampliació d'un habitatge en planta segona d'un edifici plurifamiliar al 
carrer Colom 16, de Figueres, d'acord amb les condicions generals que 
s'adjunten en el full annex i amb les particulars següents: 
a)  Tots els paraments resultants de la volumetria articulada de les terrasses, 
cobertes i volums de les parts altes en relació a les parts que quedin a la vista 
de les edificacions veïnes existents hauran de tenir un tractament de façana 
amb les mateixes qualitats que les que donen a l’aliniació de vial.  
b) 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. 
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c). 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) 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. 
e) 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. 
f) Quan als serveis municipals  s’hauran de complir els condicionants següents:  
Segon.- Comunicar a la senyora Núria Ripoll Coll,  que pel concepte impost 
sobre construccions, instal�lacions i obres, se li requerirà el pagament, 
mitjançant liquidació, de la quantia resultant d’aplicar el tipus de gravàmen 
aplicable a la base imposable d’aquest impost, que està constituïda pel cost 
real i efectiu de la construcció, instal�lació i/o obra per import 19.932,25€. 
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 al senyor Antoni Solé Alegrí una llicència 
municipal d'obres per a la reforma d'accés a la planta baixa de l'edifici situat al 
carrer Cendrassos, 5. 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 27 de desembre de 2017 i registre d’entrada número 
E2016026451, el senyor Antoni Solé Alegre, sol.licita llicència municipal d'obres 
per a la reforma d'accés a la planta baixa de l'edifici situat al carrer Cendrassos 
5, 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.13  
Us del sòl Preferent: Habitatge Unifamiliar i Plurifamiliar.  
Tipologia B.2  
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Nº d'habitatges nous 0  
Sup afectada: > 5 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, s’estima inicialment en 13.665 euros.  
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 el mínim de 500 euros d’acord amb l’ordenança  
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 
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 sol�licitada, en els termes en que 
se sol�licita, 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, 
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 pel senyor Antoni Solé Alegrí per a la 
reforma d'accés a la planta baixa de l'edifici situat al carrer Cendrassos 5, 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) 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.  
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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 que 
establexi Figueres de Serveis SA.  
Segon.- Comunicar al senyor Antoni Solé Alegre,  que pel concepte impost 
sobre construccions, instal�lacions i obres, se li requerirà el pagament, 
mitjançant liquidació, de la quantia resultant d’aplicar el tipus de gravàmen 
aplicable a la base imposable d’aquest impost, que està constituïda pel cost 
real i efectiu de la construcció, instal�lació i/o obra per import 13.665€. 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. Treball. S'aprova un conveni de col�laboració amb l'empresa Metallcat 
Construccions Metàl.liques SL per a l'adquisició d'experiència professional en 
empreses en el marc del Programa 30 Plus. Després de llegir-la i debatre-la 
s’ACORDA, per unanimitat dels membres presents amb dret a vot, d’aprovar la 
proposta següent: 
 "El Programa 30 Plus té com a finalitat la realització de projectes que 
desenvolupin actuacions ocupacionals per afavorir la inserció laboral de 
persones de 30 anys i més, preferentment d’entre 30 i 45 anys i baix nivell 
formatiu, en situació d’atur, proporcionant-los, entre d’altres recursos, la 
formació i competències necessàries per ocupar un determinat lloc de treball.La 
normativa reguladora del Programa 30 plus és l’Ordre TSF/284/2016, de 24 
d’octubre, estableix les bases reguladores per a la concessió de subvencions 
per a la realització del Programa 30 Plus per a la inserció de persones 
desocupades de 30 i més anys, i s’obre la convocatòria per a l’any 2016 i la 
convocatòria anticipada per al 2017. 
Mitjançant Decret d’Alcaldia de data 14 de novembre de 2016,  ratificat en 
sessió de Ple de data 1 de desembre,  l’Ajuntament de Figueres va presentar al 
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) una sol�licitud de subvenció per 
al Programa 30 Plus d’un import de 88.000€ i en data 5 de desembre de 2017, 
la director/a del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya va dictar Resolució 
favorable d’atorgament, per la qual se subvencionen les actuacions sol�licitades 
en el Programa, que ens permetrà atendre 20 persones desocupades a les 
quals s’oferirà un contracte de treball segons conveni amb empresa d’una 
durada mínima de 6 mesos, un procés d'orientació i una formació 



 6 

professionalitzadora i en competències transversals aplicables al seu lloc de 
treball. 
A partir de la resolució de data 5 de desembre, es van crear les partides 
corresponents al Programa 30 Plus; 
 

Alta aplicació pressupostària Import 

Any 
Codi 

servei 
Codi 

programa 
Capítol Concepte  

2016 401 24107 13100 
Salaris personal 
temporal 30 Plus 
(SOC30P/26/2016) 

48.595,29€ 

2016 401 24107 16000 
 Assegurances 
socials  30Plus 
(SOC30P/26/2016) 

15.404,71€ 

2016 401 24107 22699 
Formació participants 
programa 30 Plus 
(SOC30P/26/2016) 

24.000€ 

 
En data 20 de desembre de 2016 es va aprovar el decret d’acceptació de 
subvenció ratificat en el Ple del 12 de gener de 2017. 
L’objecte d’aquest programa és que les persones participants rebin les 
següents actuacions ocupacionals, d’acord amb la Base 1, punt 1.2 de l’Annex 
1 de l’Ordre TSF/284/2016, de 24 d’octubre: 
- Experiència professional mitjançant un contracte. 
- Adquisició de competències i/o formació vinculada al contracte de treball. 
 - Orientació i acompanyament en el procés de contractació i formació. 
Les persones destinatàries d’aquest programa hauran d’estar en situació d’atur, 
inscrites a l’oficina de treball del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a 
persones demandants d’ocupació no ocupades, tenir 30 anys o més i baix nivell 
formatiu.  
Les actuacions ocupacionals a desenvolupar d’acord amb l’Ordre 
TSF/284/2016, de 24 d’octubre i que seran subvencionables són: 
a) Actuació de prospecció i d’assessorament d’empreses. 
b) Actuació d’orientació i acompanyament del procés de contractació i formació. 
c) Actuació de formació vinculada al contracte de treball i a les necessitats de la 
persona participant. 
L’experiència professional mitjançant un contracte s’aconsegueix després de 
l’actuació de prospecció i d’assessorament d’empreses, selecció dels candidats 
adequats d’acord amb el perfil competencial sol.licitat i havent participat en 
l’actuació formativa acordada amb l’empresa segons la descripció del lloc de 
treball vacant. 
Les accions que es duen a terme, objecte de la subvenció atorgada a 
l’Ajuntament de Figueres, en l’actuació de prospecció i d’assessorament 
d’empreses són, entre d’altres, recerca d’empreses del sector metal.lúrgic i 
detecció de llocs de treball vacants: definició dels perfils professionals requerits 
i/o anàlisi i identificació de potencials llocs de treball; intermediació laboral per 
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competències: definició dels perfils demandats per les empreses d’acord amb 
les competències necessàries i, si escau, reajustament d’aquests perfils 
d’acord amb les necessitats de les empreses; preselecció  per competències de 
les persones més adequades als llocs de treball requerits i posterior proposta 
de candidats; assesorament a l’entitat contractant i coordinació amb el tècnic 
responsable de l’actuació d’orientació i acompanyament. 
En el moment que l’empresa contactada mostra interès en participar en el 
programa, la Guia de Prescripcions Tècniques preveu la formalització d’un 
Conveni de col.laboració entre l’entitat promotora del programa i l’entitat 
contractant d’acord amb model normalitzat. La signatura d’aquest conveni no 
comporta cap cost econòmic per l’Ajuntament de Figueres. Posteriorment signa 
un compromís de contractació segons model normalitzat previ a l’inici de la 
formació i, finalment, un annex al Conveni segons model normalitzat on es 
relacionen les persones contractades per una mateixa entitat contractant. 
Previ a la contractació per part de l’empresa es realitzen les actuacions 
d’identificació de les competències necessàries pel lloc a treball a cobrir i es 
selecciona a la persona més indicada per aquesta vacant. S’ofereix un procés 
d’orientació i acompanyament, d’acord amb les necessitats del lloc de treball i 
del participant. Aquesta actuació es desenvolupa d’acord amb les següents 
accions: disseny de la formació necessària per al lloc de treball objecte del 
contracte, realització de sessions d’orientació i acompanyament al pla 
d’inserció de la persona participant i seguiment de la formació i contractació 
durant tot el període d’execució del programa. 
L’actuació de formació vinculada al contracte de treball i a les necessitats de la 
persona participant queda concretada amb l’empresa amb la definició del perfil 
demandat. Aquesta formació és obligatòria per a totes les persones 
contractades. La formació és de dos tipus: professionalitzadora amb un 
contingut i durada directament relacionat amb el lloc a treball i desenvolupat i 
en competències genèriques per a l’adquisició de competències, habilitats i 
aptitus requerides per múltiples ocupacions sense relació amb un sector 
productiu concret. La formació es pot impartir prèvia a la contractació o 
simultàniament. 
L’empresa que s’adhereix al Programa 30Plus té la possibilitat de rebre una 
subvenció a la contractació corresponent a 655,20€ (corresponent al SMI del 
2016) durant un mínim de 6 mesos i un màxim de 9 mesos, segons Base 5 d) 
de l’Annex 1 de l’Ordre TSF/284/2016, de 24 d’octubre. 
L’actuació de prospecció d’empreses que s’està realitzant entre les empreses 
del sector metal.lúrgic ha detectat dos llocs de treball vacants en l’empresa 
Metallcat Construccions Metàl.liques SL NIF. B55253592. 
L’empresa Metallcat Construccions Metàl.liques SL mostra l’interès per 
participar en el Programa 30 Plus, sol.licitant la cobertura de dos llocs de treball 
pel que ha de signar el conveni de col.laboració amb l’Ajuntament de 
Figueres.Previ a la detecció del lloc vacant de l’empresa Metallcat 
Construccions Metàl.liques SL, s’havia aprovat en Junta de Govern Local de 
data 16 de gener de 2017 el conveni de col.laboració amb l’empresa Alvin Krup 
SL. Aquest conveni s’ha anul.lat a petició de l’empresa malgrat que ja havia 
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signat el Compromís de contractació amb deu participants. Aquests deu 
participants ja han realitzat la formació d’acord amb les necessitats formatives 
definides per l’empresa Alvin Krup SL. En l’actuació de prospecció d’empreses, 
es detecta que les necessitats formatives dels treballadors formats són les 
mateixes que en l’empresa Metallcat Construccions Metàl.liques SL i aquests 
participants tenen els requisits necessaris per poder ser contractats a través de 
la subvenció  del Programa 30 Plus.L’empresa Metallcat Construccions 
Metàl.liques SL. mostra la voluntat d’adherir-se al Programa 30 Plus i, després 
de fer el procés de selecció d’acord amb la definició del perfil professional, 
manifesta la voluntat de contractar dos participants i signar l’annex al conveni 
on consten les dades de contractació.Per tot l’anterior, l’Alcaldessa presidenta 
proposa a la Junta de Govern Local que, per delegació de l’Alcaldia-
Presidència, adopti els acords següents: 
1r.- L’aprovació del següent conveni de col�laboració entre la nostra entitat i 
l’empresa col�laboradora Metallcat Construccions Metàl.liques SL. 
CONVENI DE COL�LABORACIÓ ENTRE AJUNTAMENT DE FIGUERES I 
METALLCAT CONSTRUCCIONS METÀL.LIQUES S.L. PER A L’ADQUISICIÓ 
D’EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL EN EMPRESES EN EL MARC DEL 
PROGRAMA 30 PLUS REGULAT PER L’ORDRE TSF/284/2016, DE 24 
D’OCTUBRE. 
REUNITS: 
D’una part, la senyora Marta Felip Torres, amb NIF.XXXXXXXX en qualitat 
d’Alcadessa Presidenta, de  l’Ajuntament de Figueres, i 
D’altra part, els senyors Ruben Jimenez Bruguilllo, amb NIE  XXXXXXXX i 
Jonatan Jimenez Bruguillo amb NIE XXXXXXXX , en qualitat d’administradors, 
de l’empresa Metallcat Construccions Metàl.liques S.L ,  
MANIFESTEN: 
I. L’Ordre TSF/284/2016, de 24 d’octubre, estableix les bases reguladores per a 
la concessió de subvencions per a la realització del Programa 30 Plus per a la 
inserció de persones desocupades de 30 i més anys, i s’obre la convocatòria 
per a l’any 2016 i la convocatòria anticipada per al 2017. 
Aquest Programa té com a finalitat per a la realització de projectes que 
desenvolupin actuacions ocupacionals per afavorir la inserció laboral de 
persones de 30 anys i més, preferentment d’entre 30 i 45 anys i baix nivell 
formatiu, en situació d’atur, proporcionant-los, entre d’altres recursos, la 
formació i competències necessàries per ocupar un determinat lloc de treball. 
II. En data 14 de novembre de 2017, l’Ajuntament de Figueres ha presentat al 
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya una sol�licitud de subvenció per al 
Programa 30 Plus i en data 5 de desembre de 2017, la director/a del Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya ha dictat Resolució d’atorgament, per la qual 
se subvencionen les actuacions previstes en el Programa presentades per 
l’Ajuntament de Figueres.  
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III. L’empresa Metallcat Construccions Metàl.liques S.L manifesta la seva 
voluntat de participar en el Programa 30 Plus, mitjançant la contractació de 
persones participants.  
Les parts es reconeixen la capacitat legal suficient per a l’eficàcia d’aquest 
conveni que subscriuen amb les següents, 
CLÀUSULES: 
Primera. Objecte 
Aquest conveni entre l’Ajuntament de Figueres i Metallcat Construccions 
Metàl.liques SL té per objecte establir les condicions de la col�laboració entre 
ambdues parts per a la implementació de l’actuació d’Experiència professional 
mitjançant contracte laboral del Programa 30 Plus. 
Aquest conveni entre l’Ajuntament de Figueres i Metallcat Construccions 
Metàl.liques SL és d’aplicació per a totes les contractacions que subscrigui 
l’entitat contractant en el marc d’aquest Programa. 
Segona. Compromisos de les parts 
I. Entitat promotora, associada o vinculada. 
L’Ajuntament de Figueres atendrà a 20 persones desocupades entre de 30 i 
més anys, d’acord amb la resolució d’atorgament de data 5 de desembre de 
2017. 
L’Ajuntament de Figueres té la consideració d’entitat col�laboradora del SOC 
pel que fa a la selecció d’empreses que duran a terme la contractació de 
participants en el Programa i a la subscripció de conveni amb les empreses 
seleccionades. 
L’Ajuntament de Figueres desenvoluparà, entre d’altres, l’actuació d’orientació i 
acompanyament en el procés de contractació i formació. Les tasques del/la 
tutor/a, vinculades a l’experiència professional, seran les següents: 
- Identificar les competències necessàries pel lloc a treball a cobrir. 
- Seleccionar la persona més indicada per a la vacant 
- Dissenyar de la formació necessària per al lloc de treball objecte del 

contracte. 
- Dissenyar un pla d’inserció individualitzat, acordat amb la persona 

participant, en funció del seu perfil i del lloc de treball a cobrir. 
- Realitzar sessions d’orientació i acompanyament per a la implementació del 

projecte professional del participant. Acompanyar de forma continuada al 
participant durant tot el projecte, establint  la periodicitat de les sessions en 
funció de les necessitats de cada persona participant. 

- Dissenyar i planificar de les tasques mínimes d’aprenentatge corresponents 
al personal de suport a la persona contractada en el lloc de treball. Mantenir 
contacte amb el o la tutora de l’entitat contractant per realitzar un seguiment 
acurat de l’experiència professional de la persona participant. 

- Seguiment de la formació i la contractació durant tot el període d’execució 
del programa. 

- Assegurar-se que les persones participants siguin donades d’alta al GIA a la 
corresponent acció de TUTORIA des del primer dia que entren al programa, 
ja sigui a través del contracte o de la formació (en el cas que aquesta es 
realitzi prèviament). 
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Les persones participants rebran, per part de L’Ajuntament de Figueres, una 
formació adequada a les característiques del lloc de treball a desenvolupar. El 
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) expedirà un certificat de la 
formació realitzada. 
II. Entitat contractant seleccionada. 
Metallcat Construccions Metàl.liques SL declara que compleix amb els requisits 
que estableix l’Ordre TSF/284/2016, de 24 d’octubre, per ser beneficiària dels 
ajuts previstos per a la contractació de les persones participants.  
Metallcat Construccions Metàl.liques SL es compromet a designar una persona 
de referent d’entre el seu personal treballador que s’encarregui d’informar, 
orientar, ensenyar i supervisar a la persona contractada en relació a com ha de 
desenvolupar les tasques vinculades al lloc de treball. També haurà de 
comunicar a L’Ajuntament de Figueres les dades i la qualificació professional 
de la persona designada com referent. Aquesta no podrà tenir assignats més 
de 5 participants de manera simultània. 
Els contractes laborals subscrits en el marc d’aquest Programa han d’incloure 
els logotips del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, del Servicio Público de 
Empleo Estatal i del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. Aquests 
contractes, a més, hauran d’incorporar la següent clàusula on es fa referència 
que es tracta d’un contracte subvencionat: 
“Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i 
pel  Servicio Público de Empleo Estatal en el marc del Programa 30 Plus, 
regulat per l’Ordre 284, de 24 d’octubre. Les persones participants han de 
desenvolupar obligatòriament les actuacions de formació, orientació i contracte 
de treball”. 
III. Relacions entre l’entitat promotora, associada o vinculada i el Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya. 
L’Ajuntament de Figueres serà l’únic interlocutor amb el Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya, als efectes d’implementació, seguiment i control 
d’actuacions del Programa. 
Al final del programa L’Ajuntament de Figueres  haurà de presentar, juntament 
amb els contractes subscrits, els convenis de col�laboració amb les entitats que 
han contractat les persones participants. 
IV. Experiència professional en empreses.  
L’experiència professional en empreses de les persones participants en el 
Programa s’instrumenta mitjançant la formalització d’un contracte de treball, 
d’acord amb el que disposa la base 5 de l’Ordre TSF/284/2016, de 24 
d’octubre. 
Aquest conveni s’haurà de formalitzar entre L’Ajuntament de Figueres i 
Metallcat Construccions Metàl.liques SL quan l’entitat contractant contracti les 
persones participants del Programa.  
En el moment de la formalització i signatura del contracte per part de l’entitat 
contractant, les persones participants han d’estar inscrites a l’Oficina de Treball 
i en situació de demandant d’ocupació no ocupat (DONO).   
Les dades de les persones contractades, les modalitats contractuals utilitzades, 
la seva durada i el nombre de contractes subscrits que preveu realitzar 



 11 

Metallcat Construccions Metàl.liques SL  es relacionaran mitjançant l’annex o 
els annexos que s’adjuntaran a aquest conveni.   
La durada del contracte serà, com a mínim, de sis mesos mitjançant qualsevol 
modalitat contractual que, d’acord amb la normativa laboral vigent, s’ajusti a les 
condicions del programa. La jornada laboral podrà ser a temps complet o 
parcial, no inferior al 50% de la jornada ordinària de l’entitat contractant. El 
contracte haurà de ser obligatòriament a temps parcial si la formació es realitza 
simultàniament al contracte, per poder combinar-la amb el temps de treball 
efectiu.  
La jornada diària entre la formació i el contracte no podrà ser superior a 8 hores 
i, com a màxim, les hores dedicades diàriament a la formació seran 6. Si el 
contracte subscrit és de formació i aprenentatge, la jornada serà completa. 
Al contracte de treball subscrit entre l’empresa i la persona participant s’haurà 
de fer constar la obligatorietat per part del participant de realitzar les accions 
formatives, i en el cas de realitzar la formació simultàniament al contracte 
laboral, en aquest també hi haurà d’incloure la distribució i horari del temps de 
treball efectiu i el temps dedicat a formació. 
La jornada ordinària de treball no podrà de ser superior a les 40 hores 
setmanals ni superior a les 8 hores diàries, llevat que, en aquest cas, el conveni 
d’aplicació o l’acord entre l’empresa i els representants dels treballadors 
estableixin una distribució irregular d’aquesta jornada. En qualsevol cas, 
s’hauran de respectar els descansos diaris i setmanals previstos a la normativa 
laboral vigent. 
Segons la base 5 de l’Ordre TSF/284/2016, de 24 d’octubre, les persones 
contractades rebran el salari corresponent al contracte realitzat, en base al que 
estableixi el conveni de sector o d’empresa d’aplicació, o en absència de 
conveni, la retribució salarial legalment establerta, en la part proporcional que 
correspongui. En el supòsit que el salari a percebre per la persona contractada 
sigui superior a la subvenció atorgada, l’entitat contractant li abonarà la 
diferència. 
D’acord amb la base 7 de l’Ordre TSF/284/2016, de 24 d’octubre, la realització 
d’aquest conveni no implicarà l’atorgament de la subvenció a les empreses 
contractants.  
Sempre que Metallcat Construccions Metàl.liques SL ho sol�liciti, el SOC 
subvencionarà els contractes de treball subscrits amb les persones participants 
amb una quantia equivalent al salari mínim interprofessional (SMI) mensual per 
jornada  completa o la parta proporcional en funció de la jornada parcial 
prevista, pels mesos de durada del contracte fins a un màxim de 9 mesos.  En 
tot cas, els contractes subvencionables hauran de tenir una durada mínima de 
6. 
En el moment de subscriure el corresponent contracte, Metallcat Construccions 
Metàl.liques SL haurà de preveure la durada total del contracte. No seran 
subvencionables les seves pròrrogues.  
Metallcat Construccions Metàl.liques S.L un cop finalitzat el període 
subvencionat, emetrà un certificat en el qual es farà constar el treball 
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desenvolupat per la persona contractada i l’haurà de lliurar a aquesta i a 
l’entitat promotora, associada o vinculada. 
V. Relacions entre l’entitat promotora, associada o vinculada i l’entitat 
contractant vers l’experiència professional en empreses. 
L’Ajuntament de Figueres i Metallcat Construccions Metàl.liques SL mantindran 
un contacte periòdic per tal de garantir que el lloc de treball s’adequa al pla 
formatiu previst pel/per la tutor/a de l’entitat promotora, associada o vinculada 
per a cadascuna de les persones participants contractades. 
L’Ajuntament de Figueres i Metallcat Construccions Metàl.liques SL garantiran 
que el treball efectiu que presti la persona participant contractada està 
relacionat amb les tasques pròpies del nivell ocupacional, ocupació o lloc de 
treball objecte del contracte i amb la formació prevista. 
L’entitat promotora, associada o vinculada haurà d’assessorar a les entitats 
contractants sobre els requisits que han de complir per rebre la subvenció a la 
contractació, tal i com consta a la base 7 l’Ordre TSF/284/2016, de 24 
d’octubre,  
VI. Seguiment, verificació, control i avaluació de les actuacions per part del 
Servei Públic d’Ocupació  de Catalunya. 
El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya establirà els mecanismes de 
seguiment, verificació, control  i avaluació del Programa 30 Plus. 
Les entitats i empreses beneficiàries de les subvencions s’han de sotmetre a 
les actuacions de verificació administrativa i sobre el terreny que realitzi el 
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.  
Segons la base 25 de l’Ordre TSF/284/2016, de 24 d’octubre, també s’hauran 
de sotmetre a les actuacions de control que el Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya consideri necessàries i a les de control efectuades pels  organismes  
competents de l’administració autonòmica, estatal i comunitària. 
A més, les entitats i empreses beneficiàries tenen l’obligació de proposar a 
l’òrgan concedent qualsevol canvi que, dins de la mateixa finalitat, es pugui 
produir en la destinació de la subvenció que, si s’escau, ha d’ésser 
expressament autoritzat per a l’Àrea de Nous Jaciments d’Ocupació i Innovació 
Social, en els termes de l’article 95 e) del Decret legislatiu 3/2002 de 24 de 
desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya. 
VII. Prevenció de riscos laborals i igualtat d’oportunitats. 
Ambdues parts compliran la normativa de prevenció de riscos laborals, d’acord 
amb la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals, el reial decret 39/1997, d’1 
de gener, pel qual s’aprova el reglament dels serveis de prevenció, així com 
d’acord amb les modificacions posteriors introduïdes per la Llei 54/2003, de 12 
de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals.  
Així mateix, ambdues parts compliran amb l’obligació de respectar la igualtat de 
tracte i d’oportunitats a l’àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, adoptaran 
mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre 
homes i dones. 
VIII. Protecció de dades de caràcter personal. 
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Ambdues parts fan constar, de manera expressa, que compliran la normativa 
de protecció de dades de caràcter personal, concretament a adoptar i 
implementar les mesures de seguretat previstes per la Llei orgànica 15/1999, 
de 13 de desembre, desplegada pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de 
desembre. Concretament, les parts signats establiran les mesures 
organitzatives i tècniques necessàries per garantir la seguretat de les dades a 
les quals accedeixin com a conseqüència de les actuacions que són objecte 
d’aquest Conveni. En especial, adoptaran les mesures adients per evitar 
l’alteració pèrdua, tractament o accés no autoritzat a les dades esmentades. 
IX. Resolució i interpretació. 
Les diferències que puguin sorgir sobre la interpretació i el compliment de les 
obligacions que es derivin d’aquest Conveni seran resoltes de mutu acord entre 
les parts, sens perjudici de la competència de l’ordre jurisdiccional contenciós 
administratiu.  
X. Extinció. 
Seran causes d’extinció d’aquest Conveni el mutu acord entre les parts, la 
impossibilitat sobrevinguda per desenvolupar les activitats previstes en aquest 
Conveni, per denúncia o incompliment d’alguna de les clàusules d’aquest 
Conveni de qualsevol de les parts i que haurà de ser comunicada de forma 
fefaent. 
XI. Vigència del conveni. 
El present conveni produirà efectes a partir de l’endemà de la seva signatura 
fins a la finalització del període d’execució del Programa. 
Les parts accepten les estipulacions precedents i en prova de conformitat 
signen aquest document, en el lloc i data inicialment esmentats a 
l’encapçalament. 
2.- L’aprovació del següent annex del Conveni entre la nostra entitat i l’empresa 
col.laboradora Metallcat Construccions Metàl.liques SL. 



 14 

3r.- Autoritzar l’Alcaldia Presidència perquè realitzi els actes i gestions que 
calguin perquè s’executin els acords anteriors." 
 
----5. Treball. S'aprova un conveni de col�laboració amb l’empresa 
col�laboradora Minerals Industrials i Enginyeria SL per a l'adquisició 
d'experiència professional en empreses en el marc del Programa 30 Plus. 
Després de llegir-la i debatre-la s’ACORDA, per unanimitat dels membres 
presents amb dret a vot, d’aprovar la proposta següent: 
 "El Programa 30 Plus té com a finalitat la realització de projectes que 
desenvolupin actuacions ocupacionals per afavorir la inserció laboral de 
persones de 30 anys i més, preferentment d’entre 30 i 45 anys i baix nivell 
formatiu, en situació d’atur, proporcionant-los, entre d’altres recursos, la 
formació i competències necessàries per ocupar un determinat lloc de treball.La 
normativa reguladora del Programa 30 plus és l’Ordre TSF/284/2016, de 24 
d’octubre, estableix les bases reguladores per a la concessió de subvencions 
per a la realització del Programa 30 Plus per a la inserció de persones 
desocupades de 30 i més anys, i s’obre la convocatòria per a l’any 2016 i la 
convocatòria anticipada per al 2017. 
Mitjançant Decret d’Alcaldia de data 14 de novembre de 2016,  ratificat en 
sessió de Ple de data 1 de desembre,  l’Ajuntament de Figueres va presentar al 
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Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) una sol�licitud de subvenció per 
al Programa 30 Plus d’un import de 88.000€ i en data 5 de desembre de 2017, 
la director/a del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya va dictar Resolució 
favorable d’atorgament, per la qual se subvencionen les actuacions sol�licitades 
en el Programa, que ens permetrà atendre 20 persones desocupades a les 
quals s’oferirà un contracte de treball segons conveni amb empresa d’una 
durada mínima de 6 mesos, un procés d'orientació i una formació 
professionalitzadora i en competències transversals aplicables al seu lloc de 
treball. 
A partir de la resolució de data 5 de desembre, es van crear les partides 
corresponents al Programa 30 Plus; 

 
Alta aplicació pressupostària Import 

Any 
Codi 
servei 

Codi 
programa 

Capítol Concepte  

2016 401 24107 13100 
Salaris personal 
temporal 30 Plus 
(SOC30P/26/2016) 

48.595,29€ 

2016 401 24107 16000 
 Assegurances 
socials  30Plus 
(SOC30P/26/2016) 

15.404,71€ 

2016 401 24107 22699 

Formació 
participants 
programa 30 Plus 
(SOC30P/26/2016) 

24.000€ 

 
En data 20 de desembre de 2016 es va aprovar el decret d’acceptació de 
subvenció ratificat en el Ple del 12 de gener de 2017. 
L’objecte d’aquest programa és que les persones participants rebin les 
següents actuacions ocupacionals, d’acord amb la Base 1, punt 1.2 de l’Annex 
1 de l’Ordre TSF/284/2016, de 24 d’octubre: 
- Experiència professional mitjançant un contracte. 
- Adquisició de competències i/o formació vinculada al contracte de treball. 
- Orientació i acompanyament en el procés de contractació i formació. 
Les persones destinatàries d’aquest programa hauran d’estar en situació d’atur, 
inscrites a l’oficina de treball del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a 
persones demandants d’ocupació no ocupades, tenir 30 anys o més i baix nivell 
formatiu.  
Les actuacions ocupacionals a desenvolupar d’acord amb l’Ordre 
TSF/284/2016, de 24 d’octubre i que seran subvencionables són: 
a) Actuació de prospecció i d’assessorament d’empreses. 
b) Actuació d’orientació i acompanyament del procés de contractació i formació. 
c) Actuació de formació vinculada al contracte de treball i a les necessitats de la 
persona participant. 
L’experiència professional mitjançant un contracte s’aconsegueix després de 
l’actuació de prospecció i d’assessorament d’empreses, selecció dels candidats 
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adequats d’acord amb el perfil competencial sol.licitat i havent participat en 
l’actuació formativa acordada amb l’empresa segons la descripció del lloc de 
treball vacant. 
Les accions que es duen a terme, objecte de la subvenció atorgada a 
l’Ajuntament de Figueres, en l’actuació de prospecció i d’assessorament 
d’empreses són, entre d’altres, recerca d’empreses del sector metal.lúrgic i 
detecció de llocs de treball vacants: definició dels perfils professionals requerits 
i/o anàlisi i identificació de potencials llocs de treball; intermediació laboral per 
competències: definició dels perfils demandats per les empreses d’acord amb 
les competències necessàries i, si escau, reajustament d’aquests perfils 
d’acord amb les necessitats de les empreses; preselecció  per competències de 
les persones més adequades als llocs de treball requerits i posterior proposta 
de candidats; assesorament a l’entitat contractant i coordinació amb el tècnic 
responsable de l’actuació d’orientació i acompanyament. 
En el moment que l’empresa contactada mostra interès en participar en el 
programa, la Guia de Prescripcions Tècniques preveu la formalització d’un 
Conveni de col.laboració entre l’entitat promotora del programa i l’entitat 
contractant d’acord amb model normalitzat. La signatura d’aquest conveni no 
comporta cap cost econòmic per l’Ajuntament de Figueres. Posteriorment signa 
un compromís de contractació segons model normalitzat previ a l’inici de la 
formació i, finalment, un annex al Conveni segons model normalitzat on es 
relacionen les persones contractades per una mateixa entitat contractant. 
Previ a la contractació per part de l’empresa es realitzen les actuacions 
d’identificació de les competències necessàries pel lloc a treball a cobrir i es 
selecciona a la persona més indicada per aquesta vacant. S’ofereix un procés 
d’orientació i acompanyament, d’acord amb les necessitats del lloc de treball i 
del participant. Aquesta actuació es desenvolupa d’acord amb les següents 
accions: disseny de la formació necessària per al lloc de treball objecte del 
contracte, realització de sessions d’orientació i acompanyament al pla 
d’inserció de la persona participant i seguiment de la formació i contractació 
durant tot el període d’execució del programa. 
L’actuació de formació vinculada al contracte de treball i a les necessitats de la 
persona participant queda concretada amb l’empresa amb la definició del perfil 
demandat. Aquesta formació és obligatòria per a totes les persones 
contractades. La formació és de dos tipus: professionalitzadora amb un 
contingut i durada directament relacionat amb el lloc de treball i desenvolupat i 
en competències genèriques per a l’adquisició de competències, habilitats i 
aptituds requerides per múltiples ocupacions sense relació amb un sector 
productiu concret. La formació es pot impartir prèvia a la contractació o 
simultàniament. 
L’empresa que s’adhereix al Programa 30Plus té la possibilitat de rebre una 
subvenció a la contractació corresponent a 655,20€ (corresponent al SMI del 
2016) durant un mínim de 6 mesos i un màxim de 9 mesos, segons Base 5 d) 
de l’Annex 1 de l’Ordre TSF/284/2016, de 24 d’octubre. 
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L’actuació de prospecció d’empreses que s’està realitzant entre les empreses 
del sector metal.lúrgic ha detectat un lloc de treball vacant en l’empresa 
Minerals Industrials i Enginyeria SL NIF.B55204788. 
L’empresa Minerals Industrials i Enginyeria SL mostra l’interès per participar en 
el Programa 30 Plus, sol.licitant la cobertura d’un lloc de treball pel que ha de 
signar el conveni de col.laboració amb l’Ajuntament de Figueres.Previ a la 
detecció del lloc vacant de l’empresa Minerals Industrials i Enginyeria SL, 
s’havia aprovat en Junta de Govern Local de data 16 de gener de 2017 el 
conveni de col.laboració amb l’empresa Alvin Krup SL. Aquest conveni s’ha 
anul.lat a petició de l’empresa malgrat que ja havia signat el Compromís de 
contractació amb deu participants. Aquests deu participants ja han realitzat la 
formació d’acord amb les necessitats formatives definides per l’empresa Alvin 
Krup SL. En l’actuació de prospecció d’empreses, es detecta que les 
necessitats formatives dels treballadors formats són les mateixes que en 
l’empresa Minerals Industrials i Enginyeria SL i aquests participants tenen els 
requisits necessaris per poder ser contractats a través de la subvenció del 
Programa 30 Plus.L’empresa Minerals Industrials i Enginyeria SL mostra la 
voluntat d’adherir-se al Programa 30 Plus i, després de fer el procés de 
selecció d’acord amb la definició del perfil professional, manifesta la voluntat de 
contractar un participant i signar l’annex al conveni on consten les dades de 
contractació.Per tot l’anterior, l’Alcaldessa presidenta proposa a la Junta de 
Govern Local que, per delegació de l’Alcaldia-Presidència, adopti els acords 
següents: 
1r.- L’aprovació del següent conveni de col�laboració entre la nostra entitat i 
l’empresa col�laboradora Minerals Industrials i Enginyeria SL. 
CONVENI DE COL�LABORACIÓ ENTRE AJUNTAMENT DE FIGUERES I 
MINERALS INDUSTRIALS I ENGINYERIA SL PER A L’ADQUISICIÓ 
D’EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL EN EMPRESES EN EL MARC DEL 
PROGRAMA 30 PLUS REGULAT PER L’ORDRE TSF/284/2016, DE 24 
D’OCTUBRE. 
REUNITS: 
D’una part, la senyora Marta Felip Torres, amb NIF. XXXXXXXX en qualitat 
d’Alcadessa Presidenta, de l’Ajuntament de Figueres, i 
D’altra part, el senyor Pere Sunyer Gratacós, amb NIE XXXXXXXX, en qualitat 
d’administrador únic, de l’empresa Minerals Industrials i Enginyeria SL.  
MANIFESTEN: 
I. L’Ordre TSF/284/2016, de 24 d’octubre, estableix les bases reguladores per a 
la concessió de subvencions per a la realització del Programa 30 Plus per a la 
inserció de persones desocupades de 30 i més anys, i s’obre la convocatòria 
per a l’any 2016 i la convocatòria anticipada per al 2017. 
Aquest Programa té com a finalitat per a la realització de projectes que 
desenvolupin actuacions ocupacionals per afavorir la inserció laboral de 
persones de 30 anys i més, preferentment d’entre 30 i 45 anys i baix nivell 
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formatiu, en situació d’atur, proporcionant-los, entre d’altres recursos, la 
formació i competències necessàries per ocupar un determinat lloc de treball. 
II. En data 14 de novembre de 2017, l’Ajuntament de Figueres ha presentat al 
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya una sol�licitud de subvenció per al 
Programa 30 Plus i en data 5 de desembre de 2017, la director/a del Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya ha dictat Resolució d’atorgament, per la qual 
se subvencionen les actuacions previstes en el Programa presentades per 
l’Ajuntament de Figueres.  
III. L’empresa Minerals Industrials i Enginyeria SL manifesta la seva voluntat de 
participar en el Programa 30 Plus, mitjançant la contractació de persones 
participants. 
Les parts es reconeixen la capacitat legal suficient per a l’eficàcia d’aquest 
conveni que subscriuen amb les següents, 
CLÀUSULES 
Primera. Objecte 
Aquest conveni entre l’Ajuntament de Figueres i Minerals Industrials i 
Enginyeria SL  té per objecte establir les condicions de la col�laboració entre 
ambdues parts per a la implementació de l’actuació d’Experiència professional 
mitjançant contracte laboral del Programa 30 Plus. 
Aquest conveni entre l’Ajuntament de Figueres i Minerals Industrials i 
Enginyeria SL és d’aplicació per a totes les contractacions que subscrigui 
l’entitat contractant en el marc d’aquest Programa. 
Segona. Compromisos de les parts 
I. Entitat promotora, associada o vinculada. 
L’Ajuntament de Figueres atendrà a 20 persones desocupades entre 30 i més 
anys, d’acord amb la resolució d’atorgament de data 5 de desembre de 2017. 
L’Ajuntament de Figueres té la consideració d’entitat col�laboradora del SOC 
pel que fa a la selecció d’empreses que duran a terme la contractació de 
participants en el Programa i a la subscripció de conveni amb les empreses 
seleccionades.L’Ajuntament de Figueres desenvoluparà, entre d’altres, 
l’actuació d’orientació i acompanyament en el procés de contractació i formació. 
Les tasques del/la tutor/a, vinculades a l’experiència professional, seran les 
següents: 
- Identificar les competències necessàries pel lloc a treball a cobrir. 
- Seleccionar la persona més indicada per a la vacant 
- Dissenyar la formació necessària per al lloc de treball objecte del contracte. 
- Dissenyar un pla d’inserció individualitzat, acordat amb la persona participant, 
en funció del seu perfil i del lloc de treball a cobrir. 
- Realitzar sessions d’orientació i acompanyament per a la implementació del 
projecte professional del participant. Acompanyar de forma continuada al 
participant durant tot el projecte, establint  la periodicitat de les sessions en 
funció de les necessitats de cada persona participant. 
- Dissenyar i planificar les tasques mínimes d’aprenentatge corresponents al 
personal de suport a la persona contractada en el lloc de treball. Mantenir 
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contacte amb el o la tutora de l’entitat contractant per realitzar un seguiment 
acurat de l’experiència professional de la persona participant. 
- Seguiment de la formació i la contractació durant tot el període d’execució del 
programa. 
- Assegurar-se que les persones participants siguin donades d’alta al GIA a la 
corresponent acció de TUTORIA des del primer dia que entren al programa, ja 
sigui a través del contracte o de la formació (en el cas que aquesta es realitzi 
prèviament). 
Les persones participants rebran, per part de L’Ajuntament de Figueres, una 
formació adequada a les característiques del lloc de treball a desenvolupar. El 
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) expedirà un certificat de la 
formació realitzada. 
II. Entitat contractant seleccionada. 
Minerals Industirals i Enginyeria S.L declara que compleix amb els requisits que 
estableix l’Ordre TSF/284/2016, de 24 d’octubre, per ser beneficiària dels ajuts 
previstos per a la contractació de les persones participants.  
Minerals Industrials i Enginyeria S.L es compromet a designar una persona de 
referent d’entre el seu personal treballador que s’encarregui d’informar, 
orientar, ensenyar i supervisar a la persona contractada en relació a com ha de 
desenvolupar les tasques vinculades al lloc de treball. També haurà de 
comunicar a L’Ajuntament de Figueres les dades i la qualificació professional 
de la persona designada com referent. Aquesta no podrà tenir assignats més 
de 5 participants de manera simultània. 
Els contractes laborals subscrits en el marc d’aquest Programa han d’incloure 
els logotips del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, del Servicio Público de 
Empleo Estatal i del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. Aquests 
contractes, a més, hauran d’incorporar la següent clàusula on es fa referència 
que es tracta d’un contracte subvencionat: 
“Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i 
pel  Servicio Público de Empleo Estatal en el marc del Programa 30 Plus, 
regulat per l’Ordre 284, de 24 d’octubre. Les persones participants han de 
desenvolupar obligatòriament les actuacions de formació, orientació i contracte 
de treball”. 
III. Relacions entre l’entitat promotora, associada o vinculada i el Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya. 
L’Ajuntament de Figueres serà l’únic interlocutor amb el Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya, als efectes d’implementació, seguiment i control 
d’actuacions del Programa. 
Al final del programa L’Ajuntament de Figueres  haurà de presentar, juntament 
amb els contractes subscrits, els convenis de col�laboració amb les entitats que 
han contractat les persones participants. 
IV. Experiència professional en empreses.  
L’experiència professional en empreses de les persones participants en el 
Programa s’instrumenta mitjançant la formalització d’un contracte de treball, 
d’acord amb el que disposa la base 5 de l’Ordre TSF/284/2016, de 24 
d’octubre. 
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Aquest conveni s’haurà de formalitzar entre L’Ajuntament de Figueres i 
Minerals Industrials i Enginyeria S.L quan l’entitat contractant contracti les 
persones participants del Programa.  
En el moment de la formalització i signatura del contracte per part de l’entitat 
contractant, les persones participants han d’estar inscrites a l’Oficina de Treball 
i en situació de demandant d’ocupació no ocupat (DONO).   
Les dades de les persones contractades, les modalitats contractuals utilitzades, 
la seva durada i el nombre de contractes subscrits que preveu realitzar 
Minerals Industrials i Enginyeria S.L es relacionaran mitjançant l’annex o els 
annexos que s’adjuntaran a aquest conveni.   
La durada del contracte serà, com a mínim, de sis mesos mitjançant qualsevol 
modalitat contractual que, d’acord amb la normativa laboral vigent, s’ajusti a les 
condicions del programa. La jornada laboral podrà ser a temps complet o 
parcial, no inferior al 50% de la jornada ordinària de l’entitat contractant. El 
contracte haurà de ser obligatòriament a temps parcial si la formació es realitza 
simultàniament al contracte, per poder combinar-la amb el temps de treball 
efectiu.  
La jornada diària entre la formació i el contracte no podrà ser superior a 8 hores 
i, com a màxim, les hores dedicades diàriament a la formació seran 6. Si el 
contracte subscrit és de formació i aprenentatge, la jornada serà completa. 
Al contracte de treball subscrit entre l’empresa i la persona participant s’haurà 
de fer constar la obligatorietat per part del participant de realitzar les accions 
formatives, i en el cas de realitzar la formació simultàniament al contracte 
laboral, en aquest també hi haurà d’incloure la distribució i horari del temps de 
treball efectiu i el temps dedicat a formació. 
La jornada ordinària de treball no podrà de ser superior a les 40 hores 
setmanals ni superior a les 8 hores diàries, llevat que, en aquest cas, el conveni 
d’aplicació o l’acord entre l’empresa i els representants dels treballadors 
estableixin una distribució irregular d’aquesta jornada. En qualsevol cas, 
s’hauran de respectar els descansos diaris i setmanals previstos a la normativa 
laboral vigent. 
Segons la base 5 de l’Ordre TSF/284/2016, de 24 d’octubre, les persones 
contractades rebran el salari corresponent al contracte realitzat, en base al que 
estableixi el conveni de sector o d’empresa d’aplicació, o en absència de 
conveni, la retribució salarial legalment establerta, en la part proporcional que 
correspongui. En el supòsit que el salari a percebre per la persona contractada 
sigui superior a la subvenció atorgada, l’entitat contractant li abonarà la 
diferència. 
D’acord amb la base 7 de l’Ordre TSF/284/2016, de 24 d’octubre, la realització 
d’aquest conveni no implicarà l’atorgament de la subvenció a les empreses 
contractants.  
Sempre que Minerals Industrials i Enginyeria S.L ho sol�liciti, el SOC 
subvencionarà els contractes de treball subscrits amb les persones participants 
amb una quantia equivalent al salari mínim interprofessional (SMI) mensual per 
jornada  completa o la part proporcional en funció de la jornada parcial prevista, 
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pels mesos de durada del contracte fins a un màxim de 9 mesos.  En tot cas,  
els contractes subvencionables hauran de tenir una durada mínima de 6. 
En el moment de subscriure el corresponent contracte, Minerals Industrials i 
Enginyeria SL haurà de preveure la durada total del contracte. No seran 
subvencionables les seves pròrrogues.  
Minerals Industrials i Enginyeria S.L un cop finalitzat el període subvencionat, 
emetrà un certificat en el qual es farà constar el treball desenvolupat per la 
persona contractada i l’haurà de lliurar a aquesta i a l’entitat promotora, 
associada o vinculada. 
V. Relacions entre l’entitat promotora, associada o vinculada i l’entitat 
contractant vers l’experiència professional en empreses. 
L’Ajuntament de Figueres i Minerals Industrials i Enginyeria SL mantindran un 
contacte periòdic per tal de garantir que el lloc de treball s’adequa al pla 
formatiu previst pel/per la tutor/a de l’entitat promotora, associada o vinculada 
per a cadascuna de les persones participants contractades. 
L’Ajuntament de Figueres i Minerals Industrials i Enginyeria S.L garantiran que 
el treball efectiu que presti la persona participant contractada està relacionat 
amb les tasques pròpies del nivell ocupacional, ocupació o lloc de treball 
objecte del contracte i amb la formació prevista. 
L’entitat promotora, associada o vinculada haurà d’assessorar a les entitats 
contractants sobre els requisits que han de complir per rebre la subvenció a la 
contractació, tal i com consta a la base 7 l’Ordre TSF/284/2016, de 24 
d’octubre,  
VI. Seguiment, verificació, control i avaluació de les actuacions per part del 
Servei Públic d’Ocupació  de Catalunya. 
El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya establirà els mecanismes de 
seguiment, verificació, control  i avaluació del Programa 30 Plus. 
Les entitats i empreses beneficiàries de les subvencions s’han de sotmetre a 
les actuacions de verificació administrativa i sobre el terreny que realitzi el 
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.  
Segons la base 25 de l’Ordre TSF/284/2016, de 24 d’octubre, també s’hauran 
de sotmetre a les actuacions de control que el Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya consideri necessàries i a les de control efectuades pels  organismes  
competents de l’administració atonòmica, estatal i comunitària. 
A més, les entitats i empreses beneficiàries tenen l’obligació de proposar a 
l’òrgan concedent qualsevol canvi que, dins de la mateixa finalitat, es pugui 
produir en la destinació de la subvenció que, si s’escau, ha d’ésser 
expressament autoritzat per a l’Àrea de Nous Jaciments d’Ocupació i Innovació 
Social, en els termes de l’article 95 e) del Decret legislatiu 3/2002 de 24 de 
desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya. 
VII. Prevenció de riscos laborals i igualtat d’oportunitats. 
Ambdues parts compliran la normativa de prevenció de riscos laborals, d’acord 
amb la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals, el reial decret 39/1997, d’1 
de gener, pel qual s’aprova el reglament dels serveis de prevenció, així com 
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d’acord amb les modificacions posteriors introduïdes per la Llei 54/2003, de 12 
de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals.  
Així mateix, ambdues parts compliran amb l’obligació de respectar la igualtat de 
tracte i d’oportunitats a l’àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, adoptaran 
mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre 
homes i dones. 
VIII. Protecció de dades de caràcter personal. 
Ambdues parts fan constar, de manera expressa, que compliran la normativa 
de protecció de dades de caràcter personal, concretament a adoptar i 
implementar les mesures de seguretat previstes per la Llei orgànica 15/1999, 
de 13 de desembre, desplegada pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de 
desembre. Concretament, les parts signats establiran les mesures 
organitzatives i tècniques necessàries per garantir la seguretat de les dades a 
les quals accedeixin com a conseqüència de les actuacions que són objecte 
d’aquest Conveni. En especial, adoptaran les mesures adients per evitar 
l’alteració pèrdua, tractament o accés no autoritzat a les dades esmentades. 
IX. Resolució i interpretació. 
Les diferències que puguin sorgir sobre la interpretació i el compliment de les 
obligacions que es derivin d’aquest Conveni seran resoltes de mutu acord entre 
les parts, sens perjudici de la competència de l’ordre jurisdiccional contenciós 
administratiu.  
X. Extinció. 
Seran causes d’extinció d’aquest Conveni el mutu acord entre les parts, la 
impossibilitat sobrevinguda per desenvolupar les activitats previstes en aquest 
Conveni, per denúncia o incompliment d’alguna de les clàusules d’aquest 
Conveni de qualsevol de les parts i que haurà de ser comunicada de forma 
fefaent. 
XI. Vigència del conveni. 
El present conveni produirà efectes a partir de l’endemà de la seva signatura 
fins a la finalització del període d’execució del Programa. 
Les parts accepten les estipulacions precedents i en prova de conformitat 
signen aquest document, en el lloc i data inicialment esmentats a 
l’encapçalament. 
2n.- L’aprovació del següent annex del Conveni entre la nostra entitat i 
l’empresa col.laboradora Minerals Industrials i Enginyeria SL. 
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3r.- Autoritzar l’Alcaldia Presidència perquè realitzi els actes i gestions que 
calguin perquè s’executin els acords anteriors." 
 
----6. Treball. S'extingeix el conveni de col�laboració amb l’empresa 
col�laboradora Alvin Krup SL aprovat per  la Junta de Govern Local de data 16 
de gener de 2017. Després de llegir-la i debatre-la s’ACORDA, per unanimitat 
dels membres presents amb dret a vot, d’aprovar la proposta següent: 
 "El Programa 30 Plus té com a finalitat la realització de projectes que 
desenvolupin actuacions ocupacionals per afavorir la inserció laboral de 
persones de 30 anys i més, preferentment d’entre 30 i 45 anys i baix nivell 
formatiu, en situació d’atur, proporcionant-los, entre d’altres recursos, la 
formació i competències necessàries per ocupar un determinat lloc de treball. 
La normativa reguladora del Programa 30 plus és l’Ordre TSF/284/2016, de 24 
d’octubre, estableix les bases reguladores per a la concessió de subvencions 
per a la realització del Programa 30 Plus per a la inserció de persones 
desocupades de 30 i més anys, i s’obre la convocatòria per a l’any 2016 i la 
convocatòria anticipada per al 2017. 
Mitjançant Decret d’Alcaldia de data 14 de novembre de 2016,  ratificat en 
sessió de Ple de data 1 de desembre,  l’Ajuntament de Figueres va presentar al 
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) una sol�licitud de subvenció per 
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al Programa 30 Plus d’un import de 88.000 euros i en data 5 de desembre de 
2017, la director/a del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya va dictar 
Resolució favorable d’atorgament, per la qual se subvencionen les actuacions 
sol�licitades en el Programa, que ens permetrà atendre 20 persones 
desocupades a les quals s’oferirà un contracte de treball segons conveni amb 
empresa d’una durada mínima de 6 mesos, un procés d'orientació i una 
formació professionalitzadora i en competències transversals aplicables al seu 
lloc de treball. 
A partir de la resolució de data 5 de desembre, es van crear les partides 
corresponents al Programa 30 Plus: 
 
Alta aplicación pressupostària Import 

Any 
Codi 
servei 

Codi 
programa 

Capitol Concepte  

2016 401 24107 13100 
Salaris personal 
temporal 30 Plus 
(SOC30P/26/2016) 

48.595,29€ 

2016 401 24107 16000 
 Assegurances socials  
30Plus 
(SOC30P/26/2016) 

15.404,71€ 

2016 401 24107 22699 
Formació participants 
programa 30 Plus 
(SOC30P/26/2016) 

24.000€ 

 
En data 20 de desembre de 2016 es va aprovar el decret d’acceptació de 
subvenció ratificat en el Ple del 12 de gener de 2017. 
L’objecte d’aquest programa és que les persones participants rebin les 
següents actuacions ocupacionals, d’acord amb la Base 1, punt 1.2 de l’Annex 
1 de l’Ordre TSF/284/2016, de 24 d’octubre: 
Experiència professional mitjançant un contracte. 
Adquisició de competències i/o formació vinculada al contracte de treball. 
Orientació i acompanyament en el procés de contractació i formació. 
Les persones destinatàries d’aquest programa hauran d’estar en situació d’atur, 
inscrites a l’oficina de treball del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a 
persones demandants d’ocupació no ocupades, tenir 30 anys o més i baix nivell 
formatiu.  
Les actuacions ocupacionals a desenvolupar d’acord amb l’Ordre 
TSF/284/2016, de 24 d’octubre i que seran subvencionables són: 
Actuació de prospecció i d’assessorament d’empreses. 
Actuació d’orientació i acompanyament del procés de contractació i formació. 
Actuació de formació vinculada al contracte de treball i a les necessitats de la 
persona participant. 
L’experiència professional mitjançant un contracte s’aconsegueix després de 
l’actuació de prospecció i d’assessorament d’empreses, selecció dels candidats 
adequats d’acord amb el perfil competencial sol�licitat i havent participat en 
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l’actuació formativa acordada amb l’empresa segons la descripció del lloc de 
treball vacant. 
Les accions que es duen a terme, objecte de la subvenció atorgada a 
l’Ajuntament de Figueres, en l’actuació de prospecció i d’assessorament 
d’empreses són, entre d’altres, recerca d’empreses del sector metal�lúrgic i 
detecció de llocs de treball vacants: definició dels perfils professionals requerits 
i/o anàlisi i identificació de potencials llocs de treball; intermediació laboral per 
competències: definició dels perfils demandats per les empreses d’acord amb 
les competències necessàries i, si escau, reajustament d’aquests perfils 
d’acord amb les necessitats de les empreses; preselecció  per competències de 
les persones més adequades als llocs de treball requerits i posterior proposta 
de candidats; assesorament a l’entitat contractant i coordinació amb el tècnic 
responsable de l’actuació d’orientació i acompanyament. 
En el moment que l’empresa contactada mostra interès en participar en el 
programa, la Guia de Prescripcions Tècniques preveu la formalització d’un 
Conveni de col�laboració entre l’entitat promotora del programa i l’entitat 
contractant d’acord amb model normalitzat. La signatura d’aquest conveni no 
comporta cap cost econòmic per l’Ajuntament de Figueres. Posteriorment signa 
un compromís de contractació segons model normalitzat previ a l’inici de la 
formació i, finalment, un annex al Conveni segons model normalitzat on es 
relacionen les persones contractades per una mateixa entitat contractant. 
Previ a la contractació per part de l’empresa es realitzen les actuacions 
d’identificació de les competències necessàries pel lloc a treball a cobrir i  es 
selecciona a la persona més indicada per aquesta vacant. S’ofereix un procés 
d’orientació i acompanyament, d’acord amb les necessitats del lloc de treball i 
del participant. Aquesta actuació es desenvolupa d’acord amb les següents 
accions: disseny de la formació necessària per al lloc de treball objecte del 
contracte, realització de sessions d’orientació i acompanyament al pla 
d’inserció de la persona participant i seguiment de la formació i contractació 
durant tot el període d’execució del programa. 
L’actuació de formació vinculada al contracte de treball i a les necessitats de la 
persona participant queda concretada amb l’empresa amb la definició del perfil 
demandat. Aquesta formació és obligatòria per a totes les persones 
contractades. La formació és de dos tipus:  
professionalitzadora amb un contingut i durada directament relacionat amb el 
lloc de treball desenvolupat  
en competències genèriques per a l’adquisició de competències, habilitats i 
aptituds requerides per múltiples ocupacions sense relació amb un sector 
productiu concret.  
La formació es pot impartir prèvia a la contractació o simultàniament. 
L’empresa que s’adhereix al Programa 30Plus té la possibilitat de rebre una 
subvenció a la contractació corresponent a 655,20€ (corresponent al SMI del 
2016) durant un mínim de 6 mesos i un màxim de 9 mesos, segons Base 5 d) 
de l’Annex 1 de l’Ordre TSF/284/2016, de 24 d’octubre. 
En data 16 de gener de 2017, l’empresa Alvin Krup SL va subscriure, 
mitjançant acord de Junta de Govern Local, el conveni de col.laboració amb 
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l’Ajuntament de Figueres segons model normalitzat i en el que manifestava la 
seva voluntat de participar en el Programa 30 Plus. La signatura d’aquest 
conveni no comportava cap cost econòmic per l’Ajuntament de Figueres. 
En data de 10 de febrer de 2017, l’empresa Alvin Krup SL signa el compromís 
de contractació de 10 participants segons model normalitzat. 
Durant el període del 13 al 27 de febrer de 2017, els deu participants varen 
realitzar la formació en competències genèriques i professionalitzadores 
d’acord amb el que estableix la Base5 c) de l’Ordre TSF/284/2016, de 24 
d’octubre, acordada amb l’empresa i directament relacionada amb el lloc de 
treball. 
En data 27 de febrer de 2017, l’empresa Alvin Krup SL presenta per escrit la 
renúncia a formar part del Programa 30 Plus com entitat contractant.  
Aquesta renuncia es causa d'extinció del conveni tal com disposa la clausula X 
del conveni.  
Per tot l’anterior, l’Alcaldessa presidenta proposa a la Junta de Govern Local 
que, per delegació de l’Alcaldia-Presidència, adopti els acords següents: 
1r.- Extinguir el Conveni de col�laboració entre la nostra entitat i l’empresa 
col�laboradora Alvin Krup SL aprovat per Junta de Govern Local de data 16 de 
gener de 2017 per incompliment del conveni per part de l’empresa Krup SL. 
2n.- Autoritzar l’Alcaldia Presidència perquè realitzi els actes i gestions que 
calguin perquè s’executin els acords anteriors." 
 
----7. Policia urbana. S'adjudica a Suministros Especiales Miltec, S.L. el 
contracte de "Subministrament de vestuari i calçat per a la Guàrdia Urbana i 
l’Associació de voluntaris de Protecció Civil. Lot 1". 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 13 de 
febrer de 2017 es va aprovar la classificació de les proposicions presentades 
en el procediment de contractació per al contracte de <Subministrament de 
vestuari i calçat per a la Guàrdia Urbana i l’Associació de voluntaris de 
Protecció Civil. Lot 1>. 
Vistes les actes de la Mesa de Contractació de data 2 de novembre i 20 de 
desembre de 2016 i d’1 de febrer d’enguany. 
La motivació de la classificació i, per tant de l’adjudicació, consta en dites actes 
i a l’acord de classificació, que es van remetre a tots els licitadors. 
Vist que el licitador millor classificat, Suministros Especiales Miltec, 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 Suministros Especiales Miltec, S.L. el contracte de 
<Subministrament de vestuari i calçat per a la Guàrdia Urbana i l’Associació de 
voluntaris de Protecció Civil. Lot 1> pels següents preus d’acord amb el Plec de 
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Clàusules Administratives Particulars, el Plec de Prescripcions Tècniques i 
l’oferta presentada:  
-Preu polo màniga llarga: 32,39 €, amb un IVA repercutible de 6,80 €, el que fa 
un preu total de 39,19 €. 
-Preu polo màniga curta: 31,35 €, amb un IVA repercutible de 6,58 €, el que fa 
un preu total de 37,93 €. 
-Preu anorac cintura: 145,86 €, amb un IVA repercutible de 30,63 €, el que fa 
un preu total de 176,49 €. 
-Preu anorac 2/4: 160,90 €, amb un IVA repercutible de 33,79 €, el que fa un 
preu total de 194,69 €. 
-Preu caçadora softshell: 124,71 €, amb un IVA repercutible de 26,19 € el que 
fa un total de 150,90 €. 
-Preu pantaló bielàstic estiu: 42,95 €, amb un IVA repercutible de 9,02 € el que 
fa un total de 51,97 €. 
-Preu pantaló bielàstic hivern: 44,23 €, amb un IVA repercutible de 9,29 € el 
que fa un total de 53,52 €. 
-Preu samarreta tèrmica interior: 17,73 €, amb un IVA repercutible de 3,72 € el 
que fa un total de 21,45 €. 
-Preu gorra operativa: 24,00 €, amb un IVA repercutible de 5,04 € el que fa un 
total de 29,04 €. 
-Preu pantaló d’aigua: 35,00 €, amb un IVA repercutible de 7,35 € el que fa un 
total de 42,35 €. 
-Preu guerrera mitja gala: 180,00 €, amb un IVA repercutible de 37,80 € el que 
fa un total de 217,80 €. 
-Preu pantaló mitja gala: 40,00 €, amb un IVA repercutible de 8,40 € el que fa 
un total de 48,40 €. 
-Preu gorra plat hivern: 32,00 €, amb un IVA repercutible de 6,72 € el que fa un 
total de 38,72 €. 
-Preu gorra plat estiu: 30,00 €, amb un IVA repercutible de 6,30 € el que fa un 
total de 36,30 €. 
-Preu camisa blanca màniga llarga: 21,99 €, amb un IVA repercutible de 4,62 € 
el que fa un total de 26,61 €. 
-Preu camisa blanca màniga curta: 22,56 €, amb un IVA repercutible de 4,74 € 
el que fa un total de 27,30 €. 
-Preu guants blancs: 8,00 €, amb un IVA repercutible de 1,68 € el que fa un 
total de 9,68 €. 
-Preu corbata negra: 10,00 €, amb un IVA repercutible de 2,10 € el que fa un 
total de 12,10 €. 
-Preu polo màniga llarga VPC: 28,00 €, amb un IVA repercutible de 5,88 €, el 
que fa un preu total de 33,88 €. 
-Preu polo màniga curta VPC: 26,96 €, amb un IVA repercutible de 5,66 €, el 
que fa un preu total de 32,62 €. 
-Preu gorra VPC: 24,00 €, amb un IVA repercutible de 5,04 €, el que fa un preu 
total de 29,04 €. 
-Preu camisa màniga llarga VPC: 21,99 €, amb un IVA repercutible de 4,62 €, 
el que fa un preu total de 26,61 €. 



 28 

-Preu polo màniga curta: 31,35 €, amb un IVA repercutible de 6,58 €, el que fa 
un preu total de 37,93 €. 
-Preu camisa màniga curta VPC: 22,56 €, amb un IVA repercutible de 4,74 €, el 
que fa un preu total de 27,30 €. 
-Preu pantalons representació VPC: 40,00 €, amb un IVA repercutible de 8,40 
€, el que fa un preu total de 48,40 €. 
-Preu corbata blau marí: 10,00 €, amb un IVA repercutible de 2,10 €, el que fa 
un preu total de 12,10 €. 
-Preu anorac 2/4 VPC: 160,90 €, amb un IVA repercutible de 33,79 €, el que fa 
un preu total de 194,69 €. 
-Preu caçadora softshell VPC: 124,71 €, amb un IVA repercutible de 26,19 €, el 
que fa un preu total de 150,90 €. 
-Millores ofertes: 
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-Termini de lliurament: 45 dies 
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."  
 
----8. Policia urbana. S'adjudica a El Corte Inglés, S.A. el contracte de 
"Subministrament de vestuari i calçat per a la Guàrdia Urbana i l’Associació de 
voluntaris de Protecció Civil. Lot 2". 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 13 de 
febrer de 2017 es va aprovar la classificació de les proposicions presentades 
en el procediment de contractació per al contracte de <Subministrament de 
vestuari i calçat per a la Guàrdia Urbana i l’Associació de voluntaris de 
Protecció Civil. Lot 2>. 
Vistes les actes de la Mesa de Contractació de data 2 de novembre i 20 de 
desembre de 2016 i d’1 de febrer d’enguany. 
La motivació de la classificació i, per tant de l’adjudicació, consta en dites actes 
i a l’acord de classificació, que es van remetre a tots els licitadors. 
Vist que el licitador millor classificat, El Corte Inglés, SA 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 El Corte Inglés, S.A. el contracte de <Subministrament de 
vestuari i calçat per a la Guàrdia Urbana i l’Associació de voluntaris de 
Protecció Civil. Lot 2> pels següents preus d’acord amb el Plec de Clàusules 
Administratives Particulars, el Plec de Prescripcions Tècniques i l’oferta 
presentada:  
- Preu sabata 1: 32,45 €, amb un IVA repercutible de 6,81 €, el que fa un preu 
total de 39,26 €. 
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- Preu sabata 2: 39,34 €, amb un IVA repercutible de 8,26 €, el que fa un preu 
total de 47,60 €. 
- Preu sabata operativa i bota tipus 1: 36,19 €, amb un IVA repercutible de 7,60 
€, el que fa un preu total de 43,79 €. 
- Preu sabata operativa i bota tipus 2: 41,26 €, amb un IVA repercutible de 8,66 
€, el que fa un preu total de 49,92 €. 
- Preu sabata operativa i bota tipus 3: 66,25 €, amb un IVA repercutible de 
13,91 €, el que fa un preu total de 80,16 €. 
- Preu sabata operativa i bota tipus 4: 62,61 €, amb un IVA repercutible de 
13,15 €, el que fa un preu total de 75,76 €. 
- Millores: 1) cordó hidròfug a totes les sabates 
2) sabates 1, 3 i 4 amb sistema de tancament amb anelles de de recobriment 
antioxidant. 
- Termini de lliurament: 29 dies 
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."  
 
----9. Informàtica. S'aprova l’adquisició a l’empresa UTE Ricoh España, SLU, 
Sistemas Digitales de Catalunya, SL d’11 equips multifunció. 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 6 de 
març de 2017 es va acordar iniciar l’expedient d’adquisició a l’empresa UTE 
Ricoh España, SLU, Sistemas Digitales de Catalunya, SL, en la modalitat 
d’arrendament sense opció de compra segons les condicions específiques 
d’execució de l’encàrrec que consten a l’annex 1 de dit acord.  
Vist que en base a l’esmentat acord l’empresa UTE Ricoh España, SLU, 
Sistemas Digitales de Catalunya, SL, que és l’adjudicatària de l’acord marc en 
els lots que interessen a l’Ajuntament, ha presentat document d’acceptació de 
l’encàrrec de provisió.  
Vist l’article 198.3 del Text Refós de la Llei de contractes del sector públic, 
aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que fa a la 
regulació dels acords marc i el seu desenvolupament quan l’adjudicació s’hagi 
realitzat a favor d’un únic empresari.  
Vist l’article 109 del TRLCSP pel que fa a l’inici i tramitació de l’expedient de 
contractació de l’encàrrec de provisió.  
Vista la clàusula quaranta-tresena, per als lots d’arrendament amb o sense 
opció de compra, del Plec de clàusules administratives particulars que regula el 
contracte de subministrament d’equips d’impressió i de multifunció en les 
modalitats de compra i arrendament amb o sense opció de compra amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya amb les empreses Konica Minolta 
Business Solutions Spain, SA, Girocopi SL, Canon España, SA, i UTE Ricoh 
España SLU-Sistemas Digitales de Catalunya, SL, on s’estableixen les 
condicions i requisits en que les entitats locals destinatàries de l’Acord marc 
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poden realitzar encàrrecs de provisió amb subjecció a les clàusules 
administratives particulars de l’Acord marc, les condicions específiques dels 
encàrrecs i les instruccions que per la seva interpretació doni al contractista 
adjudicatari l’Administració.  
Vista la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de Contractes 
del Sector Públic, aprovat per Real 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 l’adquisició a l’empresa UTE Ricoh España, SLU, Sistemas 
Digitales de Catalunya, SL d’11 equips multifunció en la modalitat 
d’arrendament sense opció de compra, amb els següents preus: 
Lot 17 
Multifunció base, B/N A4, 30 ppm.  
Marca: UTE RICOH ESPAÑA SLU 
Model: MPC301SP 
Adjudicatari Acord Marc: Sistemas Digitales de Catalunya SL 
Quota Mensual Lloguer a 48 Mesos: 21,15€ (sense IVA) 
Quota Mensual Lloguer a 48 Mesos: 25,59€ (amb IVA) 
Preu pàgina b/n: 0,0067€ (sense IVA) 
Preu pàgina b/n: 0,0081€ ( amb IVA) 
Termini de l’ arrendament en mesos: 48 
Unitats: 1 
Lot 18 
Multifunció base, Color A4, 30 ppm.  
Marca: UTE RICOH ESPAÑA SLU 
Model: MPC307SP 
Adjudicatari Acord Marc: Sistemas Digitales de Catalunya SL 
Quota Mensual Lloguer a 48 Mesos: 28,21€ (sense IVA) 
Quota Mensual Lloguer a 48 Mesos: 34,13€ (amb IVA) 
Preu pàgina b/n: 0,0075€ (sense IVA) 
Preu pàgina b/n: 0,0090€ ( amb IVA) 
Preu pàgina color: 0,0526€ (sense IVA) 
Preu pàgina color: 0,0636 (amb IVA) 
Termini de l’ arrendament en mesos: 48 
Unitats: 2 
Lot 19 
Multifunció de mitja capacitat A, B/N A3, 25ppm 
Marca: UTE RICOH ESPAÑA SLU 
Model: MP2554SP 
Adjudicatari Acord Marc: Sistemas Digitales de Catalunya SL 
Quota Mensual Lloguer a 48 Mesos: 42,69€ (sense IVA) 
Quota Mensual Lloguer a 48 Mesos: 51,65€ (amb IVA) 
Preu pàgina b/n: 0,0066€ (sense IVA) 
Preu pàgina b/n: 0,0080€ ( amb IVA) 
Termini de l’ arrendament en mesos: 48 
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Unitats: 2 
Lot 20 
Multifunció de mitja capacitat A, Color A3, 25 ppm.  
Marca: UTE RICOH ESPAÑA SLU 
Model: MPC2504SP 
Adjudicatari Acord Marc: Sistemas Digitales de Catalunya SL 
Quota Mensual Lloguer a 48 Mesos: 62,91€ (sense IVA) 
Quota Mensual Lloguer a 48 Mesos: 76,12€ (amb IVA) 
Preu pàgina b/n: 0,0076€ (sense IVA) 
Preu pàgina b/n: 0,0091€ ( amb IVA) 
Preu pàgina color: 0,0490€ (sense IVA) 
Preu pàgina color: 0,0592 (amb IVA) 
Termini de l’ arrendament en mesos: 48 
Unitats: 4 
Lot 21 
Multifunció de mitja capacitat B, B/N A3, 40ppm 
Marca: UTE RICOH ESPAÑA SLU 
Model: MP4054SP 
Adjudicatari Acord Marc: Sistemas Digitales de Catalunya SL 
Quota Mensual Lloguer a 48 Mesos: 76,04€ (sense IVA) 
Quota Mensual Lloguer a 48 Mesos: 92,01€ (amb IVA) 
Preu pàgina b/n: 0,0054€ (sense IVA) 
Preu pàgina b/n: 0,0065€ ( amb IVA) 
Termini de l’ arrendament en mesos: 48 
Unitats: 1 
Lot 22 
Multifunció de mitja capacitat B, Color A3, 45ppm 
Marca: UTE RICOH ESPAÑA SLU 
Model: MPC4504SP 
Accessori: 1 Cassette 2 x 550 hojas PB3160 amb codi 416544 
Adjudicatari Acord Marc: Sistemas Digitales de Catalunya SL 
Quota Mensual Lloguer a 48 Mesos: 98,51€ (sense IVA) 
Quota Mensual Lloguer a 48 Mesos: 119,20€ (amb IVA) 
Quota Mensual Accessori Lloguer a 48 Mesos: 10,55€ (sense IVA) 
Quota Mensual Accessori Lloguer a 48 Mesos: 12,76€ (amb IVA) 
Preu pàgina b/n: 0,0056€ (sense IVA) 
Preu pàgina b/n: 0,0068€ ( amb IVA) 
Preu pàgina color: 0,0298€ (sense IVA) 
Preu pàgina color: 0,0361€ (amb IVA) 
Termini de l’ arrendament en mesos: 48 
Unitats: 1 
2on.-Aprovar la despesa per un import anual de 7.196,28 € sense IVA, amb un 
IVA repercutible de 1.511,22 € el que fa un total anual de 8.707,50 € IVA inclòs, 
que amb una durada d’arrendament del contracte de 48 mesos fa un total del 
contracte de 34.830,00 € inclòs IVA.  
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3er.- Notificar el present acord a la UTE Ricoh España SLU, Sistemas Digitales 
de Catalunya, SL, en quant a empresa adjudicatària de l’encàrrec de provisió 
als efectes del seu coneixement i per tal que realitzi en un termini de 10 dies 
hàbils la formalització de l’esmentat encàrrec mitjançant la signatura del 
corresponent document contractual.  
4rt.- Publicar en el Perfil del Contractant l’adjudicació d’aquest encàrrec de 
provisió.  
5è.- 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 vint-i-cinc minuts, fa ús de la 
paraula la Presidència que diu que l'expedient que es tractarà a continuació es 
refereix a matèries delegades pel Ple de l'Ajuntament en la Junta de Govern 
Local per la qual cosa, a partir d'aquest moment i per debatre'l i resoldre'l, la 
sessió de la Junta de Govern Local passa a tenir el caràcter de pública i 
anuncia verbalment aquesta circumstància després d'obrir la porta de la sala de 
sessions als efectes que pugui accedir-hi el públic que ho desitgi. 
 
----10. Dictamen relatiu a aprovar l'establiment d'un conveni individualitzat de 
pràctiques en centres de treball amb l'institut Ramon Muntaner 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 Ramon Muntaner de Figueres proposa la estudiant 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX que actualment cursa estudis de Formació 
Professional d’Educació Infantil, perquè dugui a terme les pràctiques 
obligatòries relacionades amb els seus estudis. 
Vist que existeix un conveni marc de col�laboració entre l’Ajuntament de 
Figueres i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que 
possibilita establir convenis de col�laboració de pràctiques individualment amb 
cada alumne interessat, i atès que el responsable de l’Institut Ramon Muntaner 
de Figueres 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 Ramon Muntaner de Figueres i l’Ajuntament de Figueres, 
per tal d’acollir la estudiant  . 
Les pràctiques es duran a terme a la Llar d’infants Els Pins, els dilluns, dimarts, 
dimecres, dijous i divendres de 15:00 a 17:30,  del  20 de febrer al 16 de maig 
de 2017. 
El seguiment i tutoria de les pràctiques per part de l’Ajuntament el farà la Sra. 
Marta Torras Pastor.  
2n Autoritzar a l’Alcaldessa-Presidenta per a dictar i fer tants actes i gestions 
com calguin per dur a terme aquest acord adoptat." 
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---- A continuació, essent les catorze hores i vint-i-sis 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.   
 
----11. Assumptes urgents. No es produeixen declaracions d'urgència. 
 
----12. 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-i-set minuts, de la qual cosa dono fe. 
 
 


