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JUNTA DE GOVERN LOCAL             Núm.02 
---------------------------------------- 
 
Acta de la sessió ordinària del dia 15 de gener de 2018 
 
---- A la Casa de la Vila de la ciutat de Figueres, el dia 15 de gener de 2018, 
sota la Presidència del primer tinent d'alcalde, Francesc Cruanyes Zafra, es 
reuneixen els membres de la Junta de Govern Local: Jordi Masquef Creus, 
Dolors Pujol Matas i Joaquim Felip Gayolà amb l’assistència de la secretària, 
Cristina Pou Molinet, i de la interventora, Anna Maria Macià Bové, per tal de dur 
a terme la sessió ordinària en primera convocatòria. 
 Excusa la seva absència l’alcaldessa  Marta Felip Torres.    

A les catorze hores i cinc minuts, la Presidència declara oberta la sessió. 
 
----1. S'aprova sense rectificacions l'acta de la sessió anterior, ordinària del dia  
8 de gener de 2018, repartida amb la convocatòria. 
 
----2. Obres-llicències. Es concedeix a l'entitat Nova Cadieisa SA una llicència 
municipal d'obres per a l'arranjament de la planta baixa i recuperació 
d'elements ornamentals a l'edifici situat a la Rambla, 28. 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 25 d'octubre de 2017 i registre d’entrada número E2017024284, 
l'entitat Nova Cadieisa SA, representada pel senyor Pere Miquel Comas, 
sol.licita llicència municipal d'obres per arranjament de planta baixa i 
recuperació d'elements ornamentals a l'edifici de la Rambla 28 i Sant Pau 1,  de 
Figueres;  
 
En data  21 de desembre de 2017,  l’arquitecte municipal emet l’informe 
següent:  
"Planejament vigent.  
Text refòs de les Normes urbanístiques del Pla General de Figueres. Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya de 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 de 9 de Març de 2007. Text refós del Pla 
Especial de Protecció del Centre Històric. Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya de 29 de maig de 2007.  
Tipus de Sòl: Urbà.  
Zonificació: Zona 1h2. Edificació per definició volumètrica i per alineació de vial.  
Zona perimetral del Centre històric.  
Nivell de protecció: 3 Ambiental / Categoria d’Intervenció: Rehabilitació RH. 
Model IIa  
La intervenció edificatòria sobre aquests edificis podrà consistir en:  
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- Consolidació de l'estructura de l'edifici, amb possibilitat de reformes de la 
mateixa.  
- Restitució i establiment dels valors arquitectònics de l'edifici, en especial de la 
façana, reparant o reconstruint els elements originals, eliminant les parts i els 
elements impropis.  
- Renovació de les parts irrecuperables i de les que es demostri que no tenen 
cap interès ni valor arquitectònic.  
- Ampliació de volum, si així s'estableix en els Plànols Normatius, seguint les 
determinacions fixades normativament.  
Antecedents.  
1. El 2006 la Junta de Govern Local va concedir la llicència 081/2006 per la 
Rehabilitació de l’edifici existent consistent en la reforma dels 6 habitatges de 
les plantes de pis i la reforma de la comunicació vertical entre plantes. Aquesta 
llicència va ser prorrogada amb els acords de 14 de maig de 2012 i 3 de 
novembre de 2014.  
2. El 5 de Novembre de 2013 el Ple de l’Ajuntament va aprovar definitivament 
la declaració del local del Cafè Royal situat en la planta baixa del número 28 de 
la Rambla cantonada amb el carrer Sant Pau i amb façana posterior al carrer 
Forn Nou com a Bé Cultural d’Interès Local. Els deures de conservació i de 
preservació i manteniment establerts als articles 21 i 25 de la Llei del Patrimoni 
Cultural Català recauen en els propietaris, titulars d’altres drets reals i 
posseïdors dels bens catalogats.  
3. Amb el número OBMA2016000059 es concedí una llicència per modificació 
de canvi d’ús residencial a oficines segons el projecte visat pel Coac amb el 
número 2016402402 el 29 de novembre de 2016. Aquesta llicència de 
modificació de la de 2006 només actuava en les plantes pisos i en els accessos 
comuns de la planta baixa.  
4. Com a condició d’aquella llicència es va establir expressament que: La 
promotora, haurà de vetllar en tot moment perquè els treballs adjacents no 
puguin perjudicar cap dels elements amb valor ornamental que han estat 
objecte de la Declaració de Bé Cultural d’Interés Local del cafè Royal, tot 
exercint els deures de conservació i de preservació i manteniment establerts 
als articles 21 i 25 de la Llei del Patrimoni Cultural Català.  
5. El 25 d’Octubre la promotora ha entrat un nou projecte independent referit 
ara al local de l’antic Cafè Royal on sense implantar cap ús ni 
compartimentació ni distribució funcional nova es proposa l’arranjament de la 
planta baixa i la recuperació d’elements ornamentals segons els següents 
criteris explicitats per l’arquitecta: a) retornar la façana de la planta baixa a la 
imatge que oferia en els anys trenta coneguda gràcies a fotografies, tot 
reproduint fusteries històriques, restaurant el sòcol ceràmic, refent l’estuc 
planxat de calç, i reposant fanals i marquesina de ferro i vidre, b) reformar les 
obertures del carrer Forn Nou seguint els eixos de la façana per donar 
lluminositat a l’espai interior de l’antiga sala de jocs, c) recuperar la doble altura 
inicial de les tres crugies de les sales que donen al carrer Forn Nou tot 
suprimint un altell interposat i desaparedant una arcada, d) reconstruir el sostre 
deteriorat de la porció de soterrani per donar seguretat a tot el terra de la planta 
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baixa. Així mateix la memòria explicita que interiorment les parets seran 
pintades, que els paviments de mosaic hidràulic seran restaurats, i que no 
s’actua sobre els elements amb valor ornamental que són objecte de protecció 
Bcil.  
6. Les superfícies de planta on s’actua són segons el projecte: 50 m2 de 
reconstrucció de sostre i escala de soterrani, 207,12 m2 d’arranjament de 
planta baixa i 34,50 m2 de demolició d’altell. Així mateix les superfícies de 
façana objecte de restauració i reforma són: 197 m2 (24 x 5,5 + 13 x 5). Els 
costos proporcionats que es poden estimar inicialment per a les obres, vista 
l’absència d’uns preus unitaris justificats aplicats sobre un estat d’amidaments 
detallat serien: Soterrani: 16.875 euros: 50 m2 x 337,50 ( 50% de 0,9 x 750 
euros/m2 ). Part amb afectació estructural per demolició altell incloent aquesta: 
9.056,25 euros: 34,50 m2 x 262,50 ( 50% de 0,7 x 750 euros/m2). Planta baixa 
restant: 32.366,25 euros: 172,62 m2 x 187,50 (50% de 0,5 x 750 euros/m2). 
Restauració patrimonial de façanes: 44.325 euros: 197 m2 x 225 ( 0,3 x 750 
euros/m2), amb un total de 102.622,50 euros.  
7. En la memòria del projecte es fa esment que en el moment del lliurament del 
local arrendat a la propietat es va aixecar acta notarial referida als elements 
amb valor ornamental: “Acta notarial de data 24 de desembre de 2015 número 
2909 – Acta de requeriment Notari Vicente Daudí Arnal amb les fotos 
corresponents.” Segons la memòria: “D’aquesta acta notarial en resulta que no 
es conserven una fusteria interior i una part d’arrambador ceràmic que 
constaven a les fitxes de catalogació i a més els arrambadors  
ceràmics de darrera la barra del bar que han quedat destrossats en arrencar el 
mobiliari adossat. L’anterior arrendatari és propietari de la nevera de fusta, 
també catalogada, que es desplaça de lloc i queda a la seva disposició. Els 
elements catalogats empotrats o encastats que han romàs al local es mantenen 
in situ. La resta s’han guardat a magatzem per impedir el seu deteriorament. En 
qualsevol cas convé remarcar que el present projecte no actua sobre els 
elements catalogats donat que el local de planta baixa no té encara un ús 
definit, i serà en el moment d’efectuar el projecte d’interiorisme i activitat que 
correspongui que es definirà la seva recol�locació, arranjament o restauració 
que correspongui.”  
8. El 22 de novembre de 2017 l’alcaldia, vista la declaració com a Bé cultural 
d’interès i el que disposa el Reglament d’obres activitats i serveis dels ens 
locals, decretà l’exposició al públic de l’expedient pel termini de 10 dies hàbils a 
partir del dia següent de la publicació de l’anunci a la premsa local a l’efecte de 
presentar al�legacions. L’anunci ha aparegut a la premsa local el 28 de 
novembre i no consta la presentació d’al�legacions.  
Característiques del projecte.  
1. La finca té la consideració de solar i no està inclosa en cap unitat d'actuació 
urbanística.  
2. El projecte d’obres d’arranjament de planta baixa i recuperació d’elements 
ornamentals no contradiu el que disposa la normativa urbanística vigent per a 
la restitució dels valors arquitectònics en la categoria d’intervenció de 
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Rehabilitació i no malmet el que va ser objecte de protecció patrimonial com a 
Bé Cultural d’Interès Local.  
3. El cost real i efectiu de les obres vist que no s’acredita amb aplicació de 
preus unitaris justificats sobre l’estat d’amidaments s’estima inicialment en 
102.622,50 euros segons el detall expressat en el cos del present informe.  
4. La fiança a dipositar per a la gestió dels residus de construcció i runes 
s’estima en el projecte en 296,28 euros.  
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 2.677,5 
euros segons les ordenances segons el detall: ( 33,5 x 1,5 + 13 x 3) x 30 euros 
/ m2.  
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 
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.  
2. La promotora, la direcció de l’obra, i la coordinació de seguretat haurà de 
vetllar en tot moment perquè la implantació de mitjans auxiliars i el mateix 
desenvolupament dels treballs no suposi cap risc per les persones que utilitzin 
o desenvolupin les activitats existents en les parts baixes de l’immoble sigui 
quina sigui la seva propietat, ni per als bens a elles associats.  
3. D’acord amb l’Ordenança de Civisme queda establert que al llarg de la 
durada d’aquesta llicència, des del dia 23 de juny fins al dia 11 de setembre de 
cada any no es podran dur a terme els treballs que puguin causar congestió de 
la vialitat amb l’actuació o l’accés de maquinària i subministres, que comportin 
l'ocupació temporal de la via pública amb mitjans auxiliars ( tanques, bastides, 
grues, contenidors, etc...) i que generin emissions de pols i partícules que 
incideixen de manera substancial en la qualitat de vida, protecció del medi 
ambient i de la salut, i tot aquell tipus d’obra que, per les característiques de la 
seva execució, comporti molèsties comprovables i evidents de cara a l’activitat 
comercial i turística.  
4. La promotora, haurà de vetllar en tot moment perquè els treballs no puguin 
perjudicar cap dels elements amb valor ornamental que han estat objecte de la 
Declaració de Bé Cultural d’Interès Local del cafè Royal, tot exercint els deures 
de conservació i de preservació i manteniment establerts als articles 21 i 25 de 
la Llei del Patrimoni Cultural Català.  
5. Qualsevol actuació d’arranjament que hagués d’afectar a instal�lacions o 
altres capítols d’obra no compresos en aquest projecte requerirà l’obtenció 
prèvia de la llicència corresponent.  
6. La futura utilització del local comportarà necessàriament la tramitació prèvia 
de l’expedient d’obres d’adequació i instal�lacions, on s’acreditarà el 
compliment de la normativa de l’edificació i altres sectorials pertinents 
especialment les relatives a la sectorització i resistència al foc, i seguretat 
d’utilització i accessibilitat, així com els treballs necessaris per a restaurar, 
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rehabilitar i reposar definitivament els elements d’interès deteriorats o 
desapareguts.  
Conclusions.  
Es proposa concedir la llicència d'obra sol�licitada, en els termes en que se 
sol�licita i amb les condicions particulars exposades i les generals annexes.  
Es proposa notificar la concessió d’aquesta llicència a l’àrea de Cultura de 
l’Ajuntament que va tramitar la declaració de Bé Cultural d’Interès Local als 
efectes que pugui quedar constància en l’expedient tant de les actuacions 
d’arranjament i recuperació d’elements ornamentals que s’hi autoritzen així com 
de les manifestacions que es fan en la memòria del projecte en relació a l’”Acta 
notarial de data 24 de desembre de 2015 número 2909 – Acta de requeriment 
Notari Vicente Daudí Arnal amb les fotos corresponents” que ja s’ha exposat en 
el cos del present informe.  
Això és tot el que el sotasignant pot informar segons el seus coneixements, que 
sotmet a raonament tècnic més ben fonamentat, als informes dels serveis 
jurídics i al millor criteri de la Corporació." 
 
Consultat l’expedient de referència, consta que en data 28 de novembre de 
2017, es va publicar, als diari local L’Empordà,  l’anunci d’informació pública 
per aquesta obra major pel termini de deu dies hàbils. No havent-se presentat 
al�legacions al respecte.  
  
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,  l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions, 
instal.lacions i obres i l’article 75 bis de l’Ordenança de civisme i convivència 
ciutadana, 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 l'entitat Nova Cadieisa SA, 
representada pel senyor Pere Miquel Comas, per a l'arranjament de la planta 
baixa i recuperació d'elements ornamentals a l'edifici situat a la Rambla 28, 
sense ús concret, de Figueres, d'acord amb les condicions generals que 
s'adjunten en el full annex i amb les particulars següents: 
 
a)  D’acord amb l'article 75 bis de l'Ordenança de civisme i convivència 
ciutadana queda establert que al llarg de la durada d’aquesta llicència, des del 
dia 23 de juny fins al dia 11 de setembre de cada any, no es podran dur a 
terme els treballs que puguin causar congestió de la vialitat amb l’actuació o 
l’accés de maquinària i subministres, que comportin l'ocupació temporal de la 
via pública amb mitjans auxiliars ( tanques, bastides, grues, contenidors, etc...) i 
que generin emissions de pols i partícules que incideixen de manera 
substancial en la qualitat de vida, protecció del medi ambient i de la salut.  
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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.  
 
c) La promotora, la direcció de l’obra, i la coordinació de seguretat haurà de 
vetllar en tot moment perquè la implantació de mitjans auxiliars i el mateix 
desenvolupament dels treballs no suposi cap risc per les persones que utilitzin 
o desenvolupin les activitats existents en les parts baixes de l’immoble sigui 
quina sigui la seva propietat, ni per als bens a elles associats.  
 
d) La promotora, haurà de vetllar en tot moment perquè els treballs no puguin 
perjudicar cap dels elements amb valor ornamental que han estat objecte de la 
Declaració de Bé Cultural d’Interès Local del cafè Royal, tot exercint els deures 
de conservació i de preservació i manteniment establerts als articles 21 i 25 de 
la Llei del Patrimoni Cultural Català.  
 
e) Qualsevol actuació d’arranjament que hagués d’afectar a instal�lacions o 
altres capítols d’obra no compresos en aquest projecte requerirà l’obtenció 
prèvia de la llicència corresponent.  
 
f)  La futura utilització del local comportarà necessàriament la tramitació prèvia 
de l’expedient d’obres d’adequació i instal�lacions, on s’acreditarà el 
compliment de la normativa de l’edificació i altres sectorials pertinents 
especialment les relatives a la sectorització i resistència al foc, i seguretat 
d’utilització i accessibilitat, així com els treballs necessaris per a restaurar, 
rehabilitar i reposar definitivament els elements d’interès deteriorats o 
desapareguts. 
 
g) 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.  
 
h) Abans d’iniciar les obres s’haurà d’aportar la documentació del contractista.   
 
i) 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. 
 
j) 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 
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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. 
 
k) Quan als serveis municipals, s'hauran de complir el condicionants que 
estableixi Figueres de Serveis SA. 
 
Segon.- Notificar la concessió d’aquesta llicència a l’àrea de Cultura de 
l’Ajuntament que va tramitar la declaració de Bé Cultural d’Interès Local als 
efectes que pugui quedar constància en l’expedient tant de les actuacions 
d’arranjament i recuperació d’elements ornamentals que s’hi autoritzen així com 
de les manifestacions que es fan en la memòria del projecte en relació a l’”Acta 
notarial de data 24 de desembre de 2015 número 2909 – Acta de requeriment 
Notari Vicente Daudí Arnal amb les fotos corresponents” que ja s’ha exposat en 
el cos de l'informe abans transcrit.  
 
Tercer.- Comunicar a l'entitat Nova Cadieisa SA, representada pel senyor Pere 
Miquel Comas,  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 102.622,50€. 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 Josep Borrell Ordoñez una 
llicència municipal d'obres  per a la reforma i ampliació d'un habitatge al carrer 
Sant Pau, 58. Després de llegir-la i debatre-la s’ACORDA, per unanimitat dels 
membres presents amb dret a vot, d’aprovar la proposta següent: 
  
"En data 28 de novembre de 2017 i registre d’entrada número E2017026944, el 
senyor Jordi Borrell Ordoñez,  sol.licita llicència municipal d'obres per reforma i 
ampliació d'un habitatge al carrer Sant Pau 58, de Figueres;  
 
En data  19 de desembre de 2017,  l’arquitecte municipal emet l’informe 
següent:  
"Característiques urbanístiques.  
Planejament general: Text refós de les Normes urbanístiques del Pla General al 
terme municipal de Figueres. Aprovat per la Comissió Territorial d'Urbanisme 
de Girona en sessió del 27 d'abril de 2005. Publicat al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. núm. 4408, del dia 17 de Juny de 2005.  
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Tipus de Sòl: Urbà. a.14 / a.05. Zona d’ordenació de l’edificació per alineació 
de vial  
Fomdària edificable : 24 m  
Us preferent del sòl: Habitatge  
Nombre d'habitatges existents que es rehabiliten interiorment: 1  
Total superfície útil: 209,45 m2  
Superfície total construïda d’actuació de reforma i ampliació: 262,65 m2  
(220,20 m2 de reforma interior + 42,45 m2 d’ampliació)  
Antecedents  
El projecte presentat consisteix substancialment en la redistribució interior d’un 
habitatge desenvolupat en dues plantes pis que a la vegada s’amplia en les 
zones d’estada cap el pati interior d’illa sense ultrapassar la fondària edificable 
màxima.  
L’actuació de reforma interior i ampliació no te incidència en les façanes al 
carrer que no resulten alterades.  
Característiques del projecte.  
1. El projecte s'ajusta al que disposa la normativa urbanística vigent.  
2. L’immoble té la consideració de solar i no està inclòs en cap unitat d'actuació 
urbanística.  
3. El valor real i efectiu de les obres, vist que no s’acredita en el projecte amb 
preus unitaris justificats aplicats sobre l’estat d'amidaments, s'estima inicialment 
en 127.821,65 euros d’acord amb unes repercussions proporcionades segons 
la tipologia dels treballs (837,90 euros / m2 x 42,45 m2 en ampliació + 418,95 
euros / m2 x 220,20 m2 en reforma interior)  
4. La fiança a dipositar per a la gestió dels residus de construcció i runes 
s’estima en 534,61 euros d’acord amb la fitxa del projecte  
5. La fiança a dipositar per garantir la reposició de l’espai públic que pugui 
resultar afectat s’estima en el mínim de 500 euros d’acord amb l’ordenança (6,5 
x 1,5 x 30).  
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 tanca 
d’obra. En el cas que s'hagi d'instal�lar 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.  
Es pot 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 tècnic, segons els 
meus coneixements." 
 
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 
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Generalitat  i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat 
econòmica,  l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions, 
instal.lacions i obres i l’article 75 bis de l’Ordenança de civisme i convivència 
ciutadana, 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 Josep Borrell Ordoñez, per 
a la reforma i ampliació d'un habitatge al carrer Sant Pau 58, 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 tanca 
d’obra. En el cas que s'hagi d'instal�lar 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) Abans d’iniciar les obres s’haurà d’aportar la documentació del contractista.   
 
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 el condicionants que 
estableixi Figueres de Serveis SA. 
 
Segon.- Comunicar al senyor Jordi Borrell Ordoñez,  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 127.821,65€. 
També s’haurà d’ingressar la taxa corresponent per l’atorgament d’aquesta 
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llicència urbanística. Aquestes quanties hauran de ser ingressades en via 
voluntària de pagament a l’hisenda pública d’aquesta administració local, en els 
llocs indicats i dins dels terminis assenyalats a la notificació de la corresponent 
liquidació." 
 
----4. Obres-llicències. Es concedeix a l'entitat Establiments Viena SA una 
llicència municipal d'obres per a la construcció d'un edifici per a establiment de 
restauració a la Carretera de Roses, 86. 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 4 d'octubre de 2017 i registre d’entrada número E2017022733, l'entitat 
Establiments Viena SA, representada pel senyor Jesús Marinetto Iglesias,  
sol.licita llicència municipal d'obres per construir un edifici per a establiment de 
restauració.a la Carretera de Roses 86, de Figueres;  
 
En data 2 de novembre de 2017,  l’arquitecte municipal emet l’informe següent:  
"Característiques urbanístiques.  
Planejament general: Text refós de les Normes urbanístiques del Pla General al 
terme municipal de Figueres. Aprovat per la Comissió Territorial d'Urbanisme 
de Girona en sessió del 27 d'abril de 2005. Publicat al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. núm. 4408, del dia 17 de Juny de 2005. 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. Modificació del Pla General 
de la banda sud sector equipaments supra municipals de Vilatenim Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya 27 de Desembre de 2002.  
Tipus de Sòl: Urbà.  
Qualificació: a.C Àrea d'equipaments privats  
Usos admesos: Oci, Esportius, Restauració i hostaleria, Multi cinemes, Venda 
d'automòbils i altres vehicles, Serveis de l'automòbil, Maquinària, Materials de 
la construcció i articles de sanejament, Comercial majorista, Sanitari, Escolar i 
educatiu.  
Superfície de parcel�la: 6.076 m²  
Superfície útil: 285,51 m2  
 
Superfície 
construïda: 321,69 
m2 m2 Conceptes  

Paràmetres  Existent  Afegeix  

Ocupació  
L'ocupació 
màxima del sòl 
per edificacions, 
no ultrapassarà el 
60% de la 
superfície de la 

3.645,6 m² (60% 
de 6076)  

440 m²  270,03  
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parcel�la  

Edificabilitat  
El sostre total de 
l'edificació no 
excedirà del que 
resulti d'aplicar a 
la seva superfície 
l'índex de 0,6 
m²/m²  

3.645,6 m² (0,6 
m²/m² de 6076)  

440 m²  321,69  

Aparcaments  (2/100 m2 utils)  39  38  
Espai no edificat  
S’arbrarà amb 1 
arbre / 150 m² de 
superfície, del 
total de l'àrea 
sobre la que 
s'implanta la 
instal�lació  

41 arbres (1 
arbre/150 m2)  

22  19  

Separacions  
Edificacions 
respecte vials 10 
m. Edificacions 
entre elles 10 m.  

10  10  10  

 
Tipologia B.8  
Antecedents  
1. En la mateixa parcel�la hi ha implantat un altre establiment de restauració 
denominat McDonalds de 440 m2 construïts amb llicència des de l’any 2012. 
En la memòria del projecte s’exposa que en la resta de parcel�la lliure es 
preveu la implantació de dos altres restaurants, un d’ells el que ara es tramita.  
2. L’edifici es desenvolupa en una planta baixa amb restaurant, atenció al 
públic i caixes, cuina, magatzems, i càmeres, i lavabo practicable, i una planta 
altell amb sales tècniques i altres serveis pel públic i pel personal.  
3. El projecte preveu una terrassa exterior amb aforament per a 32 persones, 
un sistema de venda a vehicles mitjançant finestreta, i una àrea exterior 
d’aparcament de 1302 m2 apta per a 38 vehicles.  
4. L’enginyer tècnic municipal ha emès el 23 d’Octubre l’informe previ favorable 
condicionat a les mesures de seguretat i accessibilitat que consten en el 
projecte presentat, i a que caldrà instal�lar pilots de senyalització d’enllumenat 
autònoms en els escalons de l’escala d’accés a planta primera.  
Característiques del projecte.  
1. El projecte s'ajusta al que disposa la normativa urbanística vigent.  
2. La finca té la consideració de solar i no està inclosa en cap unitat d'actuació 
urbanística.  
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3. El cost real i efectiu de les obres vist que no s’acredita amb aplicació de 
preus unitaris justificats sobre estat d’amidaments exhaustiu d’edificació, 
instal�lacions i espais lliures, s’estima inicialment en 613.094,78 euros segons 
el detall següent: Edificació: 431.270,48 euros ( 321,69 m² d’edificació de 
restaurant x 1340,64 €/m2 de repercussió proporcionada (490,00 €/m² x 0,95 x 
1,20x 1,20 x 2,00) ) + Exteriors: 181.824,30 euros (1302 m² d’adequació 
d’espais exteriors x 139,65 €/m2 de repercussió proporcionada (490,00 €/m² x 
0,95 x 0,30)  
4. La fiança a dipositar per a la gestió dels residus de construcció i runes és de 
770 euros d’acord amb la fitxa del projecte  
5. La fiança per a garantir la reposició de l’espai públic es calcula d’acord amb 
les ordenances en 600 euros, atès el detall següent: 10 m x 2 m x 30 €/m2  
 
Condicions.  
1. Prèviament a l’inici de les obres, s'haurà de presentar el projecte d'execució i 
la designació dels directors d’obra i coordinació de SS  
2. Prèviament a l'inici de les obres, s'haurà d'aportar documentació relativa al 
constructor designat  
3. 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 tanca 
d’obra. En el cas que s'hagi d'instal�lar 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.  
4. La promotora, la direcció, i la coordinació de seguretat haurà de vetllar en tot 
moment perquè la implantació de mitjans auxiliars i el mateix desenvolupament 
dels treballs no suposi cap risc per les persones que continuïn utilitzant 
mentrestant l’altra activitat de restauració existent en la mateixa finca.  
5. Abans de la primera utilització es verificarà la conservació en bon estat de la 
plantació de la totalitat de l’arbrat requerit per la normativa (41 unitats en el total 
de la finca) i el manteniment en bon estat dels espais lliures de tota la parcel.la 
sigui quin sigui el seu ús o destí o l’explotador.  
6. Abans de la primera utilització es verificarà que estan instal�lats pilots de 
senyalització d’enllumenat autònoms en els escalons de l’escala d’accés a 
planta primera i que estan implantades les mesures de seguretat i accessibilitat 
que consten en el projecte presentat.  
Conclusions.  
Es pot 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 tècnic, segons els 
meus coneixements." 
 
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 
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Generalitat  i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat 
econòmica,  l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions, 
instal.lacions i obres i l’article 75 bis de l’Ordenança de civisme i convivència 
ciutadana, 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 l'entitat Establiments Viena SA, 
representada pel senyor Jesús Marinetto Iglesias, per a la construcció d'un 
edifici per a establiment de restauració a la Carretera de Roses 86, de 
Figueres, d'acord amb les condicions generals que s'adjunten en el full annex i 
amb les particulars següents: 
 
a)  Prèviament a l’inici de les obres, s'haurà de presentar el projecte d'execució 
i la designació dels directors d’obra i coordinació de SS  
 
b) Prèviament a l'inici de les obres, s'haurà d'aportar documentació relativa al 
constructor designat . 
 
c) 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 tanca 
d’obra. En el cas que s'hagi d'instal�lar 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.  
 
d) La promotora, la direcció, i la coordinació de seguretat haurà de vetllar en tot 
moment perquè la implantació de mitjans auxiliars i el mateix desenvolupament 
dels treballs no suposi cap risc per les persones que continuïn utilitzant 
mentrestant l’altra activitat de restauració existent en la mateixa finca.  
 
e) Abans de la primera utilització es verificarà la conservació en bon estat de la 
plantació de la totalitat de l’arbrat requerit per la normativa (41 unitats en el total 
de la finca) i el manteniment en bon estat dels espais lliures de tota la parcel.la 
sigui quin sigui el seu ús o destí o l’explotador.  
 
f) Abans de la primera utilització es verificarà que estan instal�lats pilots de 
senyalització d’enllumenat autònoms en els escalons de l’escala d’accés a 
planta primera i que estan implantades les mesures de seguretat i accessibilitat 
que consten en el projecte presentat. 
 
g) 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.  
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h) Abans d’iniciar les obres s’haurà d’aportar la documentació del contractista.  
  
i) 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. 
 
j) 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. 
 
k) Quan als serveis municipals, s'hauran de complir el condicionants que 
estableixi Figueres de Serveis SA. 
 
Segon.- Comunicar a l'entitat Establiments Viena SA, representada pel senyor 
Jesús Marinetto Iglesias,  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 613.094,78€. 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. Treball. S'aproven tres models normalitzats en relació al Programa 30 
plus dins el marc del Conveni de col.laboració amb el SOC. 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 es regeix per l’Ordre TSF/284/2016, de 24 d’octubre, 
que 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 la resolució TSF/1705/2017, de 12 de juliol, per la qual s’obre la 
convocatòria per a l’any 2017 per a la concessió de subvencions a les entitats 
promotores que realitzaran el programa 30 Plus per a la inserció de persones 
desocupades de 30 i més anys (ref. BDNS 355478). 
Des de l'Àrea de Promoció Econòmica i tenint en compte el Pla Estratègic 
Comarcal (Línia estratègica 6. Qualificació i inserció: actuacions integrals 
adaptades) i després de contactar amb representants d'associacions 
empresarials i algunes empreses del territori (àmbit metal�lúrgia) es va valorar 
l'interès per a sol�licitar la participació en el Programa 30 Plus. 
Mitjançant Decret d’Alcaldia de data 8 de setembre de 2017,  ratificat en sessió 
de Ple de data 5 d’octubre, l’Ajuntament de Figueres va presentar al Servei 
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Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) una sol�licitud de subvenció per al 
Programa 30 Plus d’un import de 176.000 euros i en data 24 d’octubre de 2017, 
la directora 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 40 persones desocupades a les 
quals s’oferirà un contracte de treball segons conveni amb empresa d’una 
durada mínima de 6 mesos i màxima de 9, un procés d'orientació i una 
formació professionalitzadora i en competències transversals aplicables al seu 
lloc de treball.  
 
En data 9 de novembre de 2017 es va aprovar el decret d’acceptació de 
subvenció del Programa 30 Plus ratificat en el Ple del 23 de novembre de 2017.  
 
L’Ordre TSF/284/2016, de 24 d’octubre, que estableix les bases reguladores 
per a la concessió de subvencions per a la realització del Programa 30 Plus, en 
la seva Base 7 estableix l’obligatorietat de subscriure un conveni de 
col.laboració, segons model normalitzat (Model G146N30PLUS-02), amb les 
entitats contractants que manifestin la seva voluntat de participar en el 
Programa 30 Plus. La signatura d’aquest conveni no suposa cap despesa per 
l’Ajuntament.  
 
De l’Ordre TSF/284/2016, de 24 d’octubre, el Servei d’Ocupació de Catalunya 
publica la Guia de prescripcions tècniques per a entitats locals i organitzacions 
empresarials o sindicals Convocatòria-2017, que en el punt 4.4 “Experiència 
professional mitjançant contracte laboral” s’especifica el procediment 
d’execució de l’actuació d’experiència professional, entre els quals consta la 
subscripció d’un Compromís de contractació (Model G146N30PLUS-022) 
sempre que la formació s’imparteixi prèviament a la contractació i la subscripció 
de l’Annex al conveni entre l’entitat promotora i l’entitat contractant (Model 
G146N30PLUS-020) on es relaciona les persones contractades per una 
mateixa entitat contractant i conté totes les dades de la persona i del seu 
contracte laboral. 
 
Els models normalitzats són els següents: 
 
3.1.- El “Conveni de col.laboració entre l’entitat promotora i l’entitat contractant  
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” 
correspon al model normalitzat número G146N30PLUS-021. 
 
3.2.- El “Compromís de contractació del participant per part de l’empresa” 
correspon al model normalitzat número G146N30PLUS-022. 
 
3.3.- L’”Annex al conveni – Participants contractats“ correspon al model 
normalitzat número G146N30PLUS-020. 
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Vist que és necessari aprovar per Junta de Govern Local els models 
normalitzats de "Convenis de col�laboració per a l’adquisició d’experiència 
professional” existents en el Catàleg del Departament d’Empresa i 
Coneixement de la Generalitat de Catalunya, la qual cosa alenteix els terminis i 
és poc àgil. 
 
Vist l’informe favorable emès per la Tècnica superior en activitat econòmica 
adjunt a l’expedient.  
 
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.- Aprovar dins el marc del Conveni de col.laboració entre el SOC i 
l’Ajuntament de Figueres i en relació al Programa 30 plus, regulat per l’Ordre 
TSF/284/2016, de 24 d’octubre de 2016 els següents models normalitzats: 

- 1.1.- Model G146N30PLUS-021-03 corresponent al “Conveni de 
col.laboració entre l’entitat promotora i l’entitat contractant 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 de 
2016”. 

- 1.2.- Model G146N30PLUS-022-01 corresponent al “Compromís de 
contractació del participant per part de l’empresa”. 

- 1.3.- Model G146N30PLUS-020-01 corresponent al “Annex al conveni-
Participants contractats”. 

1.1.- Model G146N30PLUS-021-03 corresponent al “Conveni de col.laboració 
entre l’entitat promotora i l’entitat contractant 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 de 2016” .  
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1.2.- Model G146N30PLUS-022-01 corresponent al “Compromís de 
contractació del participant per part de l’empresa” en el marc del programa 30 
Plus. 
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1.3.- Model G146N30PLUS-020-01 corresponent al “Annex al conveni-
Participants contractats” en el marc del programa 30 Plus.  



 24 

 
 
2n.- Avocar la competència a favor de l’Alcaldia-Presidència que prèviament 
havia estat delegada a la Junta de Govern Local a fi d’agilitzar els terminis 
d’aprovació dels convenis de col.laboració, en el marc del conveni de 
l’Ajuntament de Figueres i el SOC, del Programa 30 Plus. 
3r.- Autoritzar l’Alcaldia Presidència perquè realitzi els actes i gestions que 
calguin perquè s’executin els acords anteriors." 
  
----6. Serveis municipals. S'aprova la 3a i última pròrroga del contracte de 
"Serveis de manteniment i neteja de les àrees de joc infantils i àrees de salut de 
Figueres". Després de llegir-la i debatre-la s’ACORDA, per unanimitat dels 
membres presents amb dret a vot, d’aprovar la proposta següent: 
  
"Vist que mitjançant acord del Ple Municipal de data 4 de desembre de 2012 es 
va adjudicar a la UTE Arico Forest, SL i Aglomerats Girona, SA el contracte 
administratiu de <Serveis de manteniment i neteja de les àrees de joc infantils i 
àrees de salut de Figueres>. 
 
Vist que en data 17 de gener de 2013 es va formalitzar l’esmentat contracte. 
Vist que es va establir com a data d’inici del servei l’1 de febrer de 2013. Vist 
que la durada inicial del mateix es va establir en 3 anys, prorrogable per tres 
períodes d’un any de durada cadascun. 
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Vist que per acord de la Junta de Govern Local de data 18 de gener de 2016 es 
va aprovar la primera pròrroga del contracte per període d’un any; vist que per 
acord de la Junta de Govern Local de data 30 de gener de 2017 es va aprovar 
una segona pròrroga que finalitza el proper 31 de gener de 2018; vist l’informe 
de l’Arquitecte tècnic municipal de data 9 de gener de 2018 favorable a una 3ª i 
última pròrroga i vist el que disposen els articles 23 i 156 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 Serveis Urbans i Qualitat Urbana 
proposa que la Junta de Govern Local, per delegació de l’Alcaldia Presidència, 
adopti els següents acords: 
 
1er.- Aprovar la 3ª i última pròrroga del contracte de <Serveis de manteniment i 
neteja de les àrees de joc infantils i àrees de salut de Figueres>, iniciant-se la 
pròrroga el dia 1 de febrer de 2018 i finalitzant el 31 de gener de 2019. 
 
2on.-La despesa anirà a càrrec  de la partida 18.502.17100.21000. Contractes 
manteniment Parcs Infantils.  
 
3er.- La formalització de la pròrroga tindrà lloc d’acord amb l’establert a l’article 
156.3 del Tex Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pe 
RDLeg. 3/2011, de 14 de novembre.  
 
4rt.-Autoritzar l’Alcaldia Presidència a fi que realitzi els actes i gestions que 
calguin per a l’execució dels acords anteriors."  
 
----7. Serveis municipals. Es rectifica un error material del Plec de clàusules 
administratives del contracte del servei de retirada, transport, dipòsit, adquisició 
i eliminació de vehicles abandonats a la via pública i retirats per iniciativa 
municipal. 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 18 de desembre de 
2017 es va aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars del 
contracte del servei de retirada, transport, dipòsit, adquisició i eliminació de 
vehicles abandonats a la via pública i retirats per iniciativa municipal. 
 
Vist que a la clàusula 4 del Plec de Clàusules Administratives Particulars hi ha 
un error material al paràgraf 2, ja que on explica com s’ha computat el valor 
estimat hi consta que “els licitadors poden oferir un preu a favor de l’Ajuntament 
per cada vehicle eliminat amb un mínim, en cas d’oferir-ne, de 30 euros al 
dia...” i ha de dir de “30 euros per vehicle” , com resulta evident pels càlculs que 
consten a continuació en dita clàusula i perquè seria inaplicable en la forma 
establerta; vist que dita clàusula es contradiu amb l’establert a la clàusula 3, on 
hi consta que “s’estableix un valor estimat de 0 euros”.  
  



 26 

Vist l’article 109 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques; vist que no s’ha publicat encara la 
licitació del contracte, pel que la rectificació d’errors no afecta la concurrència, 
el Regidor delegat de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, proposa que la 
Junta de Govern Local, per delegació de l’Alcaldia Presidència, adopti els 
acords següents: 
  
1er.- Rectificar l’error material del Plec de Clàusules Administratives Particulars 
de la licitació convocada per acord de la Junta de Govern Local de data 18 de 
desembre de 2017 del contracte del servei de retirada, transport, dipòsit, 
adquisició i eliminació de vehicles abandonats a la via pública i retirats per 
iniciativa municipal, en els dos únics sentits següents: 
a)Al paràgraf segon de la clàusula 4 del Plec de Clàusules Administratives 
Particulars, on diu “de 30 euros al dia”, ha de dir “de 30 euros per vehicle”.  
b)A la clàusula 3 del mateix plec on diu: “l’Ajuntament no abonarà cap quantitat 
per cap concepte no inclòs en el present plec. S’estableix un valor estimat de 0 
euros, atès que....”, ha de dir: “l’Ajuntament no abonarà cap quantitat per cap 
concepte no inclòs en el present plec, atès que....” 
 
2on.- Aprovar el Text Refós del Plec de clàusules administratives particulars 
incorporant les rectificacions que consten a l’acord anterior: 
 
“Plec de clàusules administratives particulars que regiran el procediment obert 
per adjudicar la contractació del servei de retirada, transport, dipòsit, adquisició  
i eliminació de vehicles abandonats a la via pública i retirats per iniciativa 
municipal. 
 
1. Objecte del contracte i necessitats a satisfer. 
 
Es objecte del contracte l'adjudicació, mitjançant procediment obert, del servei 
de retirada, transport, dipòsit, adquisició i eliminació de vehicles abandonats a 
la via pública i retirats per iniciativa municipal.  
 
El servei té també per objecte el pupil�latge de vehicles en determinats casos 
regulats al Plec de clàusules tècniques. 
 
La naturalesa del contracte és de contracte de serveis. 
 
El codi CPV: 50190000-3. 
 
Les necessitats a satisfer són les obligacions dels ens locals de garantir la 
gestió i tractament dels residus municipals que s'originen  al seu terme 
municipal, i, específicament, dels vehicles abandonats o fora d'ús, per tal de 
prevenir i reduir l'impacte negatiu que els vehicles abandonats i fora d'ús poden 
arribar a tenir sobre el medi ambient i sobre la via pública. 
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2. Durada del contracte. 
 
El contracte tindrà una vigència inicial de tres anys. La  prestació del servei 
s'iniciarà a partir del primer dia natural, inclòs, del mes següent a aquell en què 
es formalitzi el contracte, sempre que dita data sigui 1 d'agost de 2018 o 
posterior, atès que el contracte actual finalitza el dia 31 de juliol de 2018. El 
contracte es podrà prorrogar per un primer període de dos anys i un segon 
període d'un any de durada. La pròrroga requereix acord exprés de 
l'Ajuntament. La pròrroga és obligatòria per al contractista, llevat que aquest 
hagués  anunciat la seva voluntat de no prorrogar-lo amb 6 mesos 
d'avançament i per escrit registrat al Registre d'entrada de documents de 
l'Ajuntament.  La durada inicial més la de les pròrrogues no podrà superar els 
sis anys com a màxim. 
 
3. Prestacions del servei i determinació del preu del contracte. 
Tipus màxims de licitació 
 
Formen part integrant del contingut del contracte les prestacions  següents: 
 
a) servei de retirada i transport de vehicles abandonats, en els termes 
establerts al plec de clàusules tècniques. El servei és gratuït per a l'Ajuntament, 
de forma que aquest no ha d'abonar cap quantitat.  
    
b) servei de dipòsit de vehicles abandonats, retirats de la via pública, quan 
encara no han estat declarats residu, en els termes establerts al plec de 
clàusules tècniques. El servei descrit en aquest apartat és gratuït, pel que 
l'Ajuntament no ha d'abonar cap quantitat, llevat que el vehicle estigui en 
aquest dipòsit més temps del previst a la clàusula 1.b) del Plec de clàusules 
tècniques o del major termini ofert per l'adjudicatari, cas en el que devengarà el 
mateix preu previst a l'apartat d) del present plec. 
 
c) servei d’eliminació de vehicles, que inclou també totes les operacions 
necessàries de descontaminació, d'emmagatzematge, reciclatge i recuperació 
dels subproductes que ja hagin estat declarats residus per l’Ajuntament. Aquest 
servei no genera un preu a favor de l’adjudicatari, sinó que a canvi de dit servei, 
l’adjudicatari fa seva les restes del vehicle i subproductes, hi dona el destí legal 
i fa seu el preu que en pugui obtenir, sense que hagi de fer cap abonament a 
l’Ajuntament com a preu de ferralla, peces reciclables o similar, llevat que 
l'adjudicatari així ho hagi ofert d'acord amb la clàusula 13 del present plec. 
 
d) Servei de pupil�latge de vehicles, en els termes establerts al plec de 
clàusules tècniques. Aquest servei, fins a 39 turismes, 5 furgonetes, 20 
motos/ciclomotors, 30 bicicletes i un camió, serà gratuït. En el supòsit d’excedir 
el nombre de vehicles abans especificats a custodiar per l’adjudicatari, 
s’estipulen els següents preus/mes màxims de licitació, millorables a la baixa, 
més IVA, segons el tipus de vehicle: 
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Motos i ciclomotors: 30 euros/mes 
Bicicletes: 10 euros/mes 
Turismes: 50 euros/mes 
Furgonetes: 60 euros/mes 
Camions: 80 euros/mes 
 
L'Ajuntament no abonarà cap quantitat per cap concepte no inclòs en el present 
plec, atès que la retribució del contractista serà l'aprofitament del desguàs dels 
vehicles, tenint en compte que els únics preus que es poden arribar a generar i 
satisfer per l'Ajuntament són  els establerts a la clàusula 3.b) pel cas d’excés de 
temps de dipòsit i 3.apartat d), si es sobrepassa el nombre de vehicles en 
pupil�latge establert a la present clàusula o superior nombre que es fixi a l'oferta 
i tenint en compte que actualment amb el nombre de vehicles que estarien en 
pupil�latge no es generaria dit preu i que alhora els licitadors poden oferir un 
preu per vehicle eliminat a partir de determinat nombre de vehicles/any. 
 
L'Ajuntament no haurà d'abonar cap compensació al contractista per la retirada, 
transport i dipòsit previstos als apartats a) i b) encara que el vehicle finalment 
no sigui declarat residu o no pugui ser eliminat. 
 
4. Revisió de preus. Valor estimat del contracte. Consignació pressupostària 
 
En aquest contracte no hi ha revisió de preus. 
 
Valor estimat del contracte: atenent el nombre de vehicles actuals que hi ha al 
dipòsit en pupil�latge no es generaria actualment preu per aquest concepte a 
favor de l’adjudicatari. L’adjudicatari queda compensat amb el producte de 
l’aprofitament que fa dels vehicles declarats residus. Atès que els licitadors 
poden oferir un preu a favor de l’Ajuntament per cada vehicle eliminat amb un 
mínim, en cas d’oferir-ne, de 30 euros per vehicle, i estimant una declaració de 
residu de 120 vehicles/any, el valor estimat a 1 any seria de 3.600 € i a 6 anys 
21.600 €, establint-se aquesta xifra com a valor estimat del contracte. 
 
No s’aprova despesa en aprovar aquest expedient ni hi ha partida 
pressupostària prevista, atès que atenent a l’informe de l’Inspector en Cap de la 
Guàrdia Urbana atès que sols s’ha de pagar alguna quantitat en cas que es 
superin els terminis de dipòsit o nombre de vehicles en pupil�latge establerts en 
aquest plec i plec de prescripcions tècniques el contracte no ha de comportar 
cap despesa per a l’Ajuntament. En cas que durant l’execució del contracte es 
prevegi la superació de dits temptes i nombre vehicles, el servei de la Guàrdia 
Urbana haurà de sol�licitar immediatament la previsió de partida i no es podrà 
encarregar serveis sense dita deguda partida. 
 
5. Forma de pagament. 
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El preu del servei b) i d),  cas de devengar-se, s’abonarà per mesos naturals 
vençuts, prèvia presentació de factura de l’adjudicatari. 
En cas d'haver-se ofert a favor de l'Ajuntament un preu per eliminació de 
vehicles, el contractista l'haurà d'ingressar abans del dia 30 de gener de cada 
any, en cas d'haver-se devengat.  
 
6.- Modificació del contracte 
 
Les possibles modificacions del contracte es regiran per la normativa legal 
vigent.  
    
7. Forma d'adjudicació.  
 
El contracte s'adjudicarà mitjançant procediment obert amb diversos criteris 
d’adjudicació.  
 
8. Garantia definitiva. 
 
No s'estableix fiança provisional. 
S'estableix una fiança definitiva de 1.400 € i un termini de garantia d'un any. 
 
9. Requisits de capacitat, aptitud i  solvència 
 
Podran concórrer com a licitadors les persones naturals o   jurídiques, 
espanyols o estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar, acreditin la seva 
solvència econòmica, financera i tècnica i no es trobin compreses en alguna de 
les circumstàncies a les que es refereix l’article 60 del TRLLCSP i tinguin els 
requisits de solvència establerts en aquest Plec. 
 
D'acord amb l'article 57 del TRLLCSP les persones jurídiques sols podran ser 
adjudicatàries de contractes les prestacions dels quals estiguin compreses dins 
els fins, objecte o àmbit d'activitat que, a tenor dels seus estatuts o regles 
fundacionals, els siguin propis.  
 
Empreses comunitàries: Tindran capacitat per a contractar les empreses no 
espanyoles d'Estat membres de la Unió Europea que, d'acord amb la legislació 
de l'Estat en que estiguin establertes, estiguin habilitades per a realitzar la 
prestació de que es tracti. 
Quan la legislació de l'Estat en que estiguin establertes aquestes empreses 
exigeixi una autorització especial o la pertinença a una determinada 
organització per a poder prestar en ell el servei del que es tracti, hauran d' 
acreditar que compleixen aquest requisit. 
 
Constitueix requisit de capacitat necessari per a participar en la licitació, seguint 
la proposta de la Guia de la Junta Consultiva de Contractació de la Generalitat 
de Catalunya per a la inclusió de clàusules contractuals de caràcter social i la 
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Disposició Addicional quarta, apartat 1, del TRLLCSP, que les empreses 
acreditin que compleixen l'obligació legal de comptar amb un nombre de 
treballadors amb discapacitat corresponent al 2 % o que han adoptat les 
mesures alternatives corresponents. A aquests efectes al sobre 1 han d'aportar 
la declaració que figura en aquest plec, sense perjudici que l'Ajuntament pugui 
sol�licitar altres documents. 
 
Els documents que caldrà aportar per a justificar la capacitat i els requisits 
s'indiquen a la  clàusula 14, així com els requisits de participació d'empreses de 
països no comunitaris. 
10.- Procediment. Anunci de licitació i Presentació de Proposicions 
 
El procediment de licitació és obert.  
 
Les proposicions es presentaran Al Servei de Contractació de l’Ajuntament de 
Figueres (2on pis, Casa Consistorial, Plaça Ajuntament 12), de 9 a 14 hores. 
 
La forma d'accés al perfil del contractant és a través de la web de l'Ajuntament 
de Figueres: www.figueres.cat  o  https://contractaciopublica.gencat.cat i anar al 
perfil de l'Ajuntament de Figueres. 
 
El termini de presentació de proposicions serà de 20 dies naturals a comptar de 
l’endemà de la publicació de l’anunci de licitació al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya. 
 
Els interessats podran realitzar consultes mitjançant el perfil del contractant i 
seran contestades en dit perfil, en forma anonimitzada pel que fa a l’interessat 
consultant. Es recomana subscriure’s a través de dit perfil a la licitació i així 
rebrà comunicació de qualsevol novetat que s’hi insereixi. També es podran fer 
consultes al mail contractacio@figueres.org , cas en que si la consulta és 
d’interès general també es publicarà al perfil en forma anonimitzada. 
 
Les ofertes també es podran presentar per correu,   d'acord amb l'article 80 del 
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques 
aprovat per RD 1098/2001, de 12 d'octubre,  fins a la mateixa hora de la data 
de finalització del termini. En aquest cas, l'empresari haurà d’ anunciar a l'òrgan 
de contractació la remissió de l'oferta mitjançant tèlex, fax al 972670956, Mail a 
contractacio@figueres.org  o telegrama el mateix dia, adjuntant justificació de la 
data i hora d'imposició de l'enviament a l'oficina de Correus. Sense la 
concurrència d'aquests requisits no serà admesa la proposició si és rebuda per 
l'òrgan de contractació amb posterioritat a la data de finalització del termini. 
Transcorreguts 10 dies naturals següents a la indicada data sense que s'hagi 
rebut la proposició, aquesta no serà admesa en cap cas. 
 
11. Contingut de les proposicions. 
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Els licitadors presentaran les seves proposicions en dos sobres  que podran 
estar lacrats i precintats.  
 
En el sobre número 1, a la part exterior del qual  figurarà la inscripció següent: 
"Sobre 1. Documentació presentada per ............ per a prendre part a la licitació  
per a la contractació del servei de retirada, transport, dipòsit, adquisició i 
eliminació de vehicles abandonats a la via pública", s'hi inclourà la 
documentació següent: 
 
A l'exterior s'hi farà constar el correu electrònic o fax i telèfon. 
A l’interior del sobre 1 hi constarà la següent documentació 
 
1.- Declaració responsable degudament complimentada i signada d'acord amb 
el següent Model: 
 
“En ..................... amb DNI ...........en nom propi o en representació de 
......................., amb NIF ..... amb domicili per a notificacions 
a.............c...........telèfon............fax..........i e-mail ......, manifesto que assabentat 
del Plec de clàusules administratives particulars per a contractar el servei de 
retirada, transport, dipòsit, adquisició i eliminació de vehicles abandonats a la 
via pública i retirats per iniciativa municipal,  DECLARO SOTA LA MEVA 
RESPONSABILITAT: 
 
a) Que l’entitat a la que represento compleix la normativa d’integració de 
discapacitats, atès que: 
   1. SI/NO  Té un nombre de treballadors de 50 o més (marqueu el que 
pertoqui) 
   2. SI/NO L’empresa està integrada per un nombre de treballadors 
discapacitats no inferior al 2%, atès que el nombre total de treballadors en 
plantilla és de ... i el nombre de treballadors amb discapacitat ocupats és de ..... 
   3. SI/NO L'empresa ha adoptat alguna de les mesures alternatives previstes a 
l’article 2 del Reial decret 364/2005, de 8 d’abril, pel qual es regula el 
compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva a favor 
dels treballadors amb discapacitat, essent les mesures adoptades les següents: 
(especifiqueu). 
 
b) Que l’entitat a la que represento compleix les condicions establertes 
legalment per a  contractar amb l’Administració, els requisits de solvència 
d'aquest Plec i té plena capacitat d’obrar, i no esta incursa en cap de les 
prohibicions de contractar que s’estableixen a l’article 60 del Text refós de la llei 
de contractes del sector públic. 
 
c) Que l’entitat a la que represento està al corrent en el compliment de les 
seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social de conformitat amb el 
que estableix l’article 60 i a l’apartat 1.c) de l’article 146 del Text refós de la llei 
de contractes del sector públic. 
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d) Que no forma part dels òrgans de govern o administració d’aquesta societat 
cap persona d’aquelles a les que fa referència la legislació sobre 
incompatibilitats aplicable a aquest contracte. 
 
e)  Que d'acord amb l'article 145 del Text refós de la Llei de Contractes de 
sector públic i article 86 del Reglament de la LLei de Contractes de les 
Administracions Públiques, l'empresa que represento: 
    
   - No pertany a cap grup empresarial 
   - Pertany al grup empresarial ..... del que formen part les societats següents: 
..... 
 
   (en els apartats que permeten posar SI o No i en l'apartat e) poseu el que 
pertoqui a la vostra empresa; en l'apartat a) si poseu SI en el número 1, heu de 
posar els apartats 2 o 3, en canvi si heu posat que No a l’apartat 1, vol dir que 
la vostra empresa té menys de 50 treballadors i ja no ha de fer constar i omplir 
els números 2 i 3). 
 
(Data i lloc) 
(Signatura) 
 
2. Declaració responsable d'adscripció de mitjans 
 
"......................... (nom i cognoms de la persona que concorre), amb document 
nacional d'identitat número ................., amb domicili a efectes de notificacions 
al carrer ....................., número ....., de la ciutat de .................., província de 
.............,  en nom propi (o en representació de ........), en el del procediment 
obert convocat per l'Ajuntament de Figueres per a la contractació del servei de 
retirada, transport, dipòsit, adquisició i eliminació de vehicles abandonats a la 
via pública DECLARO EN FORMA RESPONSABLE: 
Que el licitador per mi representat es compromet a adscriure a l'execució del 
contracte els mitjans personals i materials suficients i els oferts. 
(Lloc, data i signatura)" 
 
3.- Designació de la persona que rebrà les notificacions. En el cas de persones 
jurídiques és obligatori presentar el següent model designant el destinatari de 
les notificacions que s’hagin de rebre en aquest procediment, les quals es faran 
per via electrònica, d’acord amb la clàusula 21. En el cas que es presentin 
persones físiques, serà optatiu. 
 
“En ..................... amb DNI ...........en nom propi o en representació de 
......................., amb domicili per a notificacions 
a.............c...........telèfon............fax..........i e-mail ......, manifesto que d'acord 
amb la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques i la Disposició Addicional Quinzena i Setzena del 
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Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovada per Real 
Decreto Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,  designo la següent persona per 
a rebre les notificacions electròniques al procediment de licitació designo la 
següent persona per a rebre les notificacions electròniques en aquest 
procediment: 
Nom i cognoms:  ..... 
NIF :  ........... 
Adreça electrònica: ..... 
mòbil:........... 
 
(Data i signatura)” 
 
4) Document de compromís de constituir una Unió Temporal d'Empreses:  
En els casos en què diversos empresaris concorrin agrupats en unió temporal 
aportaran a més un document, que podrà ser privat, en el que, en cas de 
resultar adjudicataris, es comprometin a constituir-la. Aquest document haurà 
de ser signat pel representant de cadascuna de les empreses i en el que es 
designarà la persona representant de l'UTE davant l'Administració als efectes 
relatius al contracte, així com el percentatge de la participació que a cadascun 
d'ells correspongui en l'UTE. 
 
Els documents acreditatius del compliment dels requisits per a ser adjudicatari 
del contracte s'hauran d'aportar pel licitador proposat com a adjudicatari, sense 
perjudici que d'òrgan de contractació pugui requerir la seva aportació en 
qualsevol moment anterior  a la proposta d'adjudicació, d'acord amb l'art. 146.4 
del TRLLCSP en ordre a assolir el bon fi de l'expedient. 
 
En el sobre 2 a la part exterior del qual figurarà la inscripció següent: “Sobre 
núm. 2. Proposició econòmica presentada per ........per a prendre part a la 
licitació per a la contractació del servei de retirada, transport, dipòsit, adquisició 
i eliminació de vehicles abandonats a la via pública i retirats per iniciativa 
municipal”, s’hi inclouran els següents documents: 
 
1.- Proposició econòmica degudament complimentada, d’acord amb el model 
que s’inclou al final del present Plec. S’hauran d’oferir els preus en la forma 
determinada en dit model i el present plec. 
 
2.- Memòria i documentació que acrediti la capacitat de càrrega de vehicles 
d'acord amb l'oferta.  
 
12.  Mesa de contractació. Obertura de la documentació i les ofertes 
 
La Mesa de contractació tindrà la següent composició: 
President: Jordi Masquef i Creus. Suplent: Joaquim Felip Gayolà.  
 Vocals:   
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Anna Maria Macià i Bové, interventora municipal. Suplent: Sara Carreras 
Aurich. 
Cristina Pou i Molinet, secretària municipal. Suplent: Laia Oliver i Pastoret. 
Josep Maria Riera i Pey. Suplent: Jordi Panella i Vilaró.                      
Secretària: Maria Geli i Anglada. Suplent: Mariona Corbera i Batlle. 
 
Obertura del sobre número 1. L'efectuarà la mesa de contractació a la sala de 
sessions de la Casa Consistorial en acte no públic. La mesa procedirà a la 
qualificació de la documentació presentada en temps i forma. Si observés 
defectes materials en la documentació presentada podrà concedir un  termini 
de subsanació. 
 
Del que s'esdevingui se'n deixarà constància en l'acta que necessàriament 
haurà d'estendre's. 
 
Un cop qualificada la documentació i subsanats, en el seu cas, els defectes o 
omissions de la documentació presentada es declararan admesos a la licitació 
als licitadors que hagin acreditat el compliment dels requisits previs indicats a 
l'article 130 de la Llei procedint i el present Plec.  
 
Obertura del sobre 2. Es farà en acte públic a les 12 hores del primer dimecres 
hàbil següent a la data de finalització del termini de presentació d’ofertes. Si 
calgués canviar la data es comunicarà als licitadors mitjançant el perfil del 
contractant. 
 
L'Ajuntament podrà demanar en qualsevol moment la informació que precisi de 
l'administració competent per tal d'acreditar el grau d'acompliment i requisits 
exigits per l'Agència de Residus. 
 
13. Criteris d'Adjudicació  
 
Per a l'adjudicació del procediment, que s'efectuarà a la proposició més 
avantatjosa, s'estableixen els criteris següents segons la puntuació que s'indica 
per a cadascun:  
 
1.- Augment del nombre de vehicles subjectes a pupil�latge sense cost per a 
l'Ajuntament, per sobre del nombre establert a la clàusula 1.d del plec de 
clàusules tècniques 
per cada turisme de més ..........1'5 punt 
per cada furgoneta de més........1 punt 
per cada camió de més........... 0'5 punts 
per cada moto/ciclomotor de més...... 0'10 punts 
per cada bicicleta de més.............0’05 punts 
Màxim punts:                     20 
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2.- Per millor preu de pupil�latge de vehicles a partir del nombre de vehicles 
establerts al plec i oferta de l'apartat anterior: 
2.1.Turismes : fins a 6 punts. L'oferta que sigui més econòmica tindrà 6 punts i 
la resta amb la fórmula següent: 6 multiplicat pel preu més baix ofert i dividit pel 
preu a valorar. 
2.2. Furgonetes: fins a 3 punts. L'oferta que sigui més econòmica tindrà 3 punts 
i la resta amb la fórmula següent: 3 multiplicat pel preu més baix ofert i dividit 
pel preu a valorar. 
2.3. Camions fins a 2 punts. L'oferta que sigui més econòmica tindrà 2 punts i la 
resta amb la fórmula següent: 2 multiplicat pel preu més baix ofert i dividit pel 
preu a valorar. 
2.4. Motos/ciclomotors: fins 1 punt. L'oferta que sigui més econòmica tindrà 1 
punt i la resta amb la fórmula següent: 1 multiplicat pel preu més baix ofert i 
dividit pel preu a valorar. 
2�5. Bicicletes: fins 0’25 punt. L'oferta que sigui més econòmica tindrà 0’25 punt 
i la resta amb la fórmula següent: 0’25 multiplicat pel preu més baix ofert i 
dividit pel preu a valorar. 
 
3.- Major temps d'espera per sobre del mínim establert per la clàusula 1. b) 
(Plec Tècnic) pels vehicles en dipòsit quan encara no han estat declarats 
residus: 5 punts per cada 15 dies naturals suplementaris, amb un màxim de 20 
punts. 
 
4.-Per oferir un preu a ingressar per a l'Ajuntament per cada vehicle turisme, 
furgoneta o camió eliminat, amb un preu mínim en cas d’oferir-se, unitari de 30 
€ per vehicle: fins a 10 punts, atorgant-se 10 punts a l'oferta que ofereixi un 
import superior per vehicle i la resta amb la fórmula 10 multiplicat pel preu ofert 
a valorar i dividit pel preu més alt ofert. 
 
5.- Per disposar de cobert d'un mínim de 100 m2 dedicats al contracte per a 
dipositar els vehicles en pupil�latge: fins a 5 punts, atorgant 5 punts per l’oferta 
que ofereixi major superfície coberta i la resta amb la fórmula 5 multiplicat per 
la superfície coberta oferta a valorar i dividit pel la superfície més alta oferta. 
           
6.- Millor termini de retirada dels vehicles a comptar de l'avís municipal, d'acord 
amb el següent desgloç: 
6.1. Per oferir la retirada en el termini de 2 dies naturals: 2 punts 
6.2. Per oferir la retirada en el termini d'1 dia natural: 3 punts. 
6.3. Per oferir un servei d'urgència consistent en la retirada en el termini de 8 
hores en casos que la permanència del vehicle pugui causar perill o 
inconvenient per al trànsit de persones o pas de vianants: 5 punts. 
 
7.- Situació del dipòsit de vehicles. Es valorarà en aquest punt la proximitat del 
dipòsit de vehicles abandonats, retirats de la via pública quan encara  no han 
estat declarats residu, en distància lineal respecte les dependències de la 
Guàrdia Urbana de Figueres.  
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Des de 0 fins a 10 punts. 
7.1. Fins a 5 KM: 10 punts. 
7.2. De més de 5 KM fins a 7: 5 punts. 
7.3. Més de 7 Km a 10 Km: 1 punt. 
 
8.- En atenció als vehicles de transport que posi a disposició del contracte que 
acreditin una capacitat total de càrrega major de: 
8.1.- Turismes: fins a 5 punts 
8.2.- Vehicles semipesats de 2 Tn a 10 Tn): fins a 3 punts 
8.3 - Vehicles pesats ( de més de 10 Tn): fins a 2 punts 
En cada apartat correspondrà la puntuació màxima a la proposició que acrediti 
major capacitat de càrrega i la resta en forma proporcional, amb la fórmula 
puntuació màxima multiplicada per capacitat de càrrega a valorar i dividit per la 
capacitat de l'oferta de més capacitat. 
 
9.- Oferir més de 4 turismes al més amb destí a la caserna de Figueres del Cos 
de Bombers per a que puguin fer pràctiques. El servei consistirà en portar el 
vehicle fins la caserna de bombers i posteriorment, un cop finalitzades les 
pràctiques, anar-lo a recollir per procedir a la seva gestió com residu sòlid. 
Aquest servei no originarà cap cost a l’Ajuntament ni al Cos de Bombers : 5 
punts per a la millor oferta i la resta a valorar amb la fórmula 5 multiplicat pel 
nombre de vehicles suplementaris de l'oferta a valorar i dividit pel nombre 
suplementari de vehicles de la millor oferta. 
 
14. Classificació i Adjudicació 
 
L`òrgan de contractació classificarà les ofertes d'acord amb els criteris 
d'adjudicació establerts al present Plec i requerirà al licitador millor classificat la 
documentació que consta al paràgraf següent. 
 
En el termini de 10 dies hàbils comptats a partir de l'endemà que se'l requereixi 
el licitador millor classificat per haver presentat la millor oferta ha de presentar 
la següent documentació, que es presentarà acompanyada d'instància que es 
dirigirà a l'Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà (OMAC), Ronda Salvador Dalí, 
107, i es podrà presentar en les formes admeses en la normativa de règim 
jurídic de les Administracions Públiques, entre elles presentació electrònica a 
través de la carpeta ciutadana allotjada a la web municipal: 
 
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. 
 
4.- Resguard de la garantia definitiva. 
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5.-Pòlissa i rebut en vigor de l'assegurança de responsabilitat civil, amb els 
requisits establerts al plec de prescripcions tècniques, o bé compromís de 
subscriure’l abans de la data de formalització del contracte. 
 
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 o bé autorització a favor de l’Ajuntament per obtenir el certificat 
directament. 
 
8.- 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 el següent: 30.000 
€. 
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. 
 
9è.- Còpia autenticada o compulsada de la inscripció en vigor de l'empresa 
licitadora al Registre de gestors de vehicles fora d'ús expedida per l'Agència de 
Residus de la Generalitat de Catalunya (V55 Reciclatge i recuperació de 
vehicles fora d'ús). 
 
10è.- Com a requisit de solvència tècnica: Relació dels  elements materials i de 
transport que el contractista disposa i utilitzarà en la prestació del servei  amb 
indicació de les seves característiques tècniques i si són elements del licitador 
o d’altres empreses i autoritzacions de què disposen els vehicles. Haurà 
d'acreditar que disposa almenys d'una grua plataforma apta per a remolcar 
turismes, una grua apta per a remolcar vehicles semi-pesats (de 2 Tn a 10 TN) 
i una grua capaç de remolcar vehicles pesats. Caldrà presentar tant les 
autoritzacions de transport com acreditar la titularitat del vehicle o, en cas de no 
ser-ne propietari, títol en virtut del qual en disposa. 
 
11è.- Com a requisit de solvència tècnica és necessari acreditar que disposa de 
les instal�lacions necessàries per a les activitats objecte d'aquest plec, almenys 
fins a l'activitat de descontaminació, inclosa. Presentarà:  
11.a) Descripció de les instal�lacions on el contractista procedirà a les activitats 
objecte del servei, amb indicació de la seva ubicació i característiques 
tècniques, tant de les instal�lacions per a dipòsit i pupil�latge, com de 
descontaminació i demés activitats de vehicles ja declarats com a residus. 
També inclourà plànol de situació. La descripció inclourà les instal�lacions 
destinades a dipòsit de vehicles de vehicles que no hagin estat declarats 
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residus i pupil�latge, amb aportació també de plànol de planta, plànol de 
situació, indicació de les mesures de seguretat, superfície i indicació exacta de 
la seva ubicació i de la distància lineal respecte les dependències de la Guàrdia 
Urbana de Figueres. 
Les instal�lacions hauran de tenir la superfície i característiques mínimes 
establertes tant per la normativa com pel Plec de clàusules tècniques. Es 
presentarà plànol i superfícies.  
11.b) Títol o contracte en virtut del qual el contractista disposa de  les 
instal�lacions. Pel que fa a les instal�lacions de dipòsit i pupil�latge de vehicles 
que no hagin estat declarats residus, si no disposa encara de dites 
instal�lacions, haurà d'aportar documentació que pugui garantir la immediata 
disponibilitat de dites instal�lacions en cas de ser adjudicatari, d'acord amb la 
distància màxima establerta al Plec de clàusules tècniques o inferior distància 
establerta a l'oferta. 
11.c) Activitats que durà a terme amb els seus propis mitjans i activitats que 
durà a terme mitjançant tercers. En cas que no disposi de les instal�lacions i 
autoritzacions necessàries per a dur a terme les activitats posteriors a la 
descontaminació, haurà de presentar memòria acreditativa de com es duran a 
terme les activitats posteriors a la descontaminació, indicant en quines 
instal�lacions i per quines empreses es duran a terme. 
 
12è.- 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. 
 
13è.- En cas que l'empresa tingui 50 o més treballadors, documentació 
acreditativa de compliment de la normativa en matèria d'ocupació de personal 
amb discapacitat, consistent en: 
 - certificat del nombre global de treballadors, signat pel representant i còpia 
document de cotització a la seguretat social del darrer mes. 
- idem del nombre treballadors amb discapacitat i còpia dels contractes. 
- declaració de l'òrgan competent atorgant la discapacitat. 
- o, si hi ha optat, certificat de compliment de les mesures alternatives 
legalment previstes, amb copia de la declaració d'excepcionalitat i una 
declaració del licitador amb les mesures a tal efectes aplicades. 
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14è.- En el seu cas, Registre de Licitadors: D'acord amb l'article 83 del Text 
refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per RDLEG. 3/2011, de 
14 de novembre, la inscripció al Registre Oficial de licitadors de l'Estat o la 
Generalitat de Catalunya, acredita segons el que hi estigui establert i llevat de 
prova en contra, les condicions d'aptitud de l'empresari quant a la seva 
personalitat i capacitat d'obrar, representació, habilitació professional o 
empresarial, solvència econòmica i financera i classificació, així com la 
concurrència o no concurrència de les prohibicions de contractar que hi hagin 
de constar.  
Els licitadors inscrits que ho desitgin podran acreditar dites condicions 
mitjançant la presentació de certificat de dit Registre en que hi constin dites 
dades, havent de presentar també declaració responsable manifestant que les 
circumstàncies reflectides al Registre no han experimentat variació.  
 
Quan els licitadors hagin concorregut en Unió Temporal d'Empreses, 
l'escriptura de constitució s'haurà d'aportar abans de la formalització del 
contracte. 
 
15è.- Empreses estrangeres.  
15è.1. La capacitat d'obrar dels empresaris no espanyols que siguin nacionals 
d'estats membres de la Unió Europea s'acreditarà per la seva inscripció en el 
registre procedent d'acord amb la legislació de l'Estat on estiguin establerts, o 
mitjançant la presentació d'una declaració jurada o un certificat, en els termes 
que s'estableixin reglamentàriament, d'acord amb les disposicions comunitàries 
d'aplicació. 
 
15.2.  La resta d'empresaris estrangers hauran d'acreditar la seva capacitat 
d'obrar amb informe de la Missió Diplomàtica Permanent d'Espanya a l'Estat 
corresponent o de l'Oficina Consular en l'àmbit territorial de la qual radiqui el 
domicili de l'empresa. També hauran de presentar informe de la respectiva 
Missió Diplomàtica permanent espanyola acreditativa que a l'estat de 
procedència de l'empresa s'admet la participació d'empreses espanyoles a la 
contractació amb l'Administració en forma substancialment anàloga, llevat que 
es tracti d'Estats signataris de l'Acord sobre Contractació Pública de 
l'Organització Mundial de Comerç, cas en que no cal dit informe de reciprocitat. 
 
15.3. Documentació addicional exigida a totes les empreses estrangeres. Les 
empreses estrangeres, en els casos en què el contracte s'executi a Espanya, 
hauran de presentar una declaració de sotmetre's a la jurisdicció dels jutjats i 
tribunals espanyols de qualsevol ordre, per totes les incidències que de manera 
directa o indirecta poguessin sorgir del contracte, amb renúncia, en el seu cas, 
al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitador. 
 
L'òrgan de contractació efectuarà l'adjudicació del contracte en el termini 
màxim de dos mesos, si hi ha varis criteris d'adjudicació, o de 15 dies, si hi ha 
sols el criteri del preu.  
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L'adjudicació s'acordarà per l'òrgan de contractació en resolució motivada que 
s'haurà de notificar als candidats o licitadors i s'haurà de publicar al perfil del 
contractant de l'òrgan de contractació, d'acord amb l'art. 53 i 151 del TRLLCSP. 
 
15. Formalització i despeses del contracte. 
 
El contractista queda obligat al pagament de les despeses de publicacions 
oficials de la licitació, per l'import màxim de 800 euros. El contracte es 
formalitzarà en document administratiu dins del termini de quinze dies hàbils a 
comptar des del següent al de la notificació de l'adjudicació. Podrà elevar-se a 
escriptura pública quan ho sol�liciti el contractista, però seran al seu càrrec les 
despeses derivades de l'atorgament.  
 
16. Despeses a abonar en cas de renúncia o desistiment 
 
En cas de renúncia o desistiment, es compensarà a cadascun dels licitadors 
per les despeses que haguessin tingut. No obstant, aquesta indemnització no 
superarà en cap cas el límit de 200 euros. 
 
17.- Compliment de normativa 
 
El contractista està obligat a complir la normativa en matèria laboral, de 
seguretat social, de seguretat i higiene en el treball i en matèria mediambiental, 
essent responsable dels incompliments de les esmentades normatives. Així 
mateix està obligat a guardar confidencialitat de les dades que obtingui 
respecte de titulars dels vehicles, complint la normativa de protecció de dades 
personals. 
 
18.- Legislació aplicable 
 
En tot el que no estigui previst regeix la normativa aplicable següent d'acord 
amb la prelació de fonts que resulti aplicable: 
 
- Directiva 2014/24, del Parlament Europeu, en cas de contractes harmonitzats 
- Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per RDLEG. 
3/2011, de 14 de novembre (d'ara en endavant, TRLLCSP). 
- Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de 
contractació pública. 
- RD 817/2009, de 8 de maig, pel que es desenvolupa parcialment la Llei 
30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic. 
- Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques 
aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, en allò que no s'oposi al 
TRLLCSP i RD. 817/2009, de 8 de maig, que desenvolupa parcialment la Llei 
30/2007. 
 



 41 

19. Caràcter administratiu del contracte. 
 
El contracte  té naturalesa administrativa. Les qüestions que es plantegin 
durant la seva execució es resoldran en aquesta via i, si s'escau, un cop 
esgotada, davant la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
20.- Factura electrònica. Òrgan de contractació. 
 
L'òrgan amb competències en matèria de comptabilitat és la Intervenció 
Municipal, que és on s'han de presentar les factures per al seu registre. El 
destinatari de les factures és el servei destinatari de la prestació. A les factures es 
farà constar el servei destinatari. 
 
Estan obligats a l'ús de la factura electrònica i la seva presentació a través de 
dit punt d'entrada les empreses a que es refereix l'article 4 de la Llei 25/2013, 
de 27 de desembre (BOE 28-12-2013), entre les que s'inclou societats 
anònimes i societats de responsabilitat limitada, unions temporals d'empreses i 
resta d'entitats que esmenta. 
 
L’Ajuntament ha establert, gràcies a una atribució que li atorga la llei, que les 
factures amb import menor de 1.000 euros no s’hagin de presentar 
obligatòriament en format electrònic, tant per part de proveïdors persona física 
com proveïdors persona jurídica (societat).  
 
Segons aquesta mateixa llei, les factures s’hauran de fer arribar a l’Ajuntament 
abans de 30 dies comptats a partir de la data d’operació a què corresponguin.  
 
La factura electrònica contindrà el mateix tipus d’informació que la factura en 
paper. La única diferència és que la factura electrònica haurà d’estar signada 
amb una signatura electrònica avançada o amb un segell electrònic avançat. 
Alhora ha d’incloure el codi DIR3,  que per l’Ajuntament de Figueres és 
L01170669, ja que utilitzem la plataforma e.FACT. 
 
Per tal de facilitar-los l’adaptació a l’ús de la factura electrònica, us adjuntem 
l’enllaç de la bústia de l’Ajuntament de figueres, on trobarà informació sobre la 
factura electrònica i podrà enviar i consultar l’estat de tramitació de les seves 
factures: 
 
 https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=80 
  
També podeu consultar la pàgina web del Consorci de l’Administració oberta de 
Catalunya (AOC), on hi ha informació sobre com crear i enviar les factures 
electròniques: 
 
http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Relacions-amb-la-ciutadania/e.FACT-
Empreses/Crear-enviar-e-Factures 
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L'òrgan de contractació és la Junta de Govern Local. 
 
21.- Notificacions Electròniques. 
 
D’acord amb la Disposició Addicional Quinzena i Setzena del Text Refós de la 
Llei de Contractes del Sector Públic (TRLLCSP), aprovat per RDLegislatiu 
3/2011  i Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de 
les Administracions Públiques, les notificacions als licitadors de l’adjudicació es 
faran fer per mitjans electrònics sempre que el destinatari sigui una persona 
jurídica o, si no ho és, amb el consentiment de l’interessat. 
 
Aquesta notificació s’efectuarà mitjançant un sistema que garanteixi la posada 
a disposició de la notificació en el lloc web de l’Ajuntament de Figueres.  
D’acord amb el que estableix l’article 151.4 del TRLLCSP el transcurs del 
termini de 5 dies naturals des de que es posi a disposició la notificació sense 
que s’accedeixi al seu contingut, fa que es aquesta es consideri rebutjada. 
 
El sistema esmentat adreçarà un correu electrònic a l’adreça que a tal efecte 
s’indiqui, en la qual s’informarà del dipòsit de la notificació. Així mateix es podrà 
enviar, via SMS, a un telèfon que s’indiqui. 
 
L’accés a les notificacions electròniques s’efectuarà pel representant legal o les 
persones habilitades a tal efecte a l’apartat de notificacions del web de 
l’Ajuntament de Figueres www.figueres.cat o link que l’Ajuntament remetrà, i 
autenticats mitjançant certificats digitals emesos per entitats de certificació 
classificades per l’Agència Catalana de Certificació –CAT Cert.  
 
L’Ajuntament promou l’ús d’aquest sistema de notificació i facilitarà al 
destinatari la informació necessària per a l’ús del sistema. 
 
La resta de comunicacions electròniques s’efectuaran per correu electrònic a 
l’adreça facilitada per l’empresa a tal efecte. 
 
22.- Transparència i bon govern. 
 
L'adjudicatari queda obligat a facilitar a l'Ajuntament contractant tota la 
informació necessària per a donar compliment a la Llei 19/2013, de 9 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i a la 
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern. 
 
Aquesta informació serà facilitada a l'ens contractant prèvia sol�licitud per part 
d'aquest. La informació al complet serà facilitada en un termini d'un mes a 
comptar des de la sol�licitud formulada per l'ens contractant, llevat que el 
contractista pugui acreditar la impossibilitat material de facilitar la informació en 
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aquest termini. En cas d'incompliment si es tracta d'informacions que s'han de 
facilitar d'acord amb dita legislació l'Ajuntament queda facultat per a resoldre el 
contracte, sense perjudici de les responsabilitats per danys i perjudicis en que 
el contractista pugui incórrer. 
 
D'acord amb l'article 55.2 de la Llei del Parlament de Catalunya 19/2004, de 29 
de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern, es 
preveuen les següents obligacions específiques de licitadors i contractistes: 
1.- Els licitadors i contractistes adoptaran una conducta èticament exemplar i 
actuaran per evitar la corrupció en qualsevol de les seves possibles formes. 
2.- En aquest sent i al marge d'aquelles altres deures vinculats al principi 
d'actuació esmentat en el punt anterior, derivats dels principis ètic i de les 
regles de conducta als qual els licitadors i els contractistes han d'adequar la 
seva activitat, assumeixen particularment les obligacions següents: 
a) Comunicar immediatament a l'òrgan de contractació les possibles situacions 
de conflicte d'interessos. 
b) No sol�licitar, directament ni indirectament, que un càrrec o empleat públic 
influeixi en l'adjudicació del contracte. 
c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o 
materials, ni per ells mateixos ni per a persones vinculades amb el seu entorn 
familiar o social. 
d) No realitzar qualsevol altre acció que pugui vulnerar els principis d'igualtat 
d'oportunitat i de lliure concurrència. 
e) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic. 
f) Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva i 
abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir 
l'efecte d'impedir, restringir o falsejar la competència, com per exemple els 
comportaments col�lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, 
eliminació d'ofertes, assignació de mercats, rotació d'ofertes, etc.). Així mateix, 
denunciar qualsevol acte o conducta dirigit a aquelles finalitats i relacionats 
amb la licitació o el contracte dels quals tingués coneixement). 
g) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, 
els oficis i/o les professions corresponents a les prestacions contactades. 
h) Col�laborar amb l'òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi 
per al seguiment i/o avaluació del compliment del contracte, particularment 
facilitant la informació que li sigui sol�licitada per a aquestes finalitats. 
i) Denunciar els actes dels quals tingui coneixement i que puguin comportar 
una infracció de les obligacions contingudes en aquesta clàusula. 
23.- Règim de recursos. 
 
Contra aquet acord, que és immediatament executiu i posa fi a la via 
administrativa es podran interposar els següent Recursos: 
a) El de reposició amb caràcter potestatiu davant l'òrgan que hagi dictat l'acord 
recorregut en el termini d'un mes comptat a partir del dia següent de posada a 
disposició dels licitadors d'aquest Plec. S'entendrà desestimat per silenci 
administratiu, acabada la via administrativa i expedita la contenciosa 
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administrativa si, transcorregut un mes comptat des del dia següent al de la 
seva interposició, no es notifiqués la resolució. Si s'hagués presentat el recurs 
de reposició potestatiu, el recurs contenciós administratiu s'haurà d'interposar 
en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de la recepció de la 
notificació de l'acord resolutori del recurs de reposició, si és exprés, i, si no ho 
fos, en el de sis mesos comptats des del dia següent a aquell en què s'hagi 
produït l'acte presumpte de desestimació del recurs per silenci administratiu. 
b) El contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de 
Girona en el termini de dos mesos comptats de la forma exposa a l'apartat a). 
No es podrà interposar aquest recurs fins que s'hagi resolt expressament o 
s'hagi produït la desestimació presumpta del recurs de reposició si s'hagués 
interposat. 
 
24.- Jurisdicció 
 
Les qüestions que puguin plantejar-se durant el desenvolupament del contracte 
seran resoltes per l'òrgan de contractació. Els acords adoptats per la seva 
resolució posaran fi a la via administrativa, i podran ser impugnats davant la 
Jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Annex 1. 
 
Model de proposició. 
"......................... (nom i cognoms de la persona que concorre), amb document 
nacional d'identitat número ................., amb domicili a efectes de notificacions 
al carrer ....................., número ....., de la ciutat de .................., província de 
.............,  en nom propi (o en representació de ........), assabentat del 
procediment obert convocat per l'Ajuntament de Figueres per a la contractació 
del servei de retirada, transport, dipòsit, adquisició i eliminació de vehicles 
abandonats a la via pública i retirats per iniciativa municipal i  del plec de 
clàusules particulars i de prescripcions tècniques que regulen aquesta licitació, 
que declaro conèixer i acceptar, em comprometo a prestar el servei, en les 
següents condicions:   
 
a) Preu per dia/vehicle en pupil�latge a partir que es superi el nombre de 
vehicles previst al plec i ampliat a l'apartat c) de la present oferta:  
     turismes .... €, més IVA. 
     furgonetes.... € més IVA 
     camions ......€, més IVA 
     motos/ciclomotors..... €, més IVA 
     bicicletes......€, més IVA 
 
b) Situació del dipòsit de vehicles no declarats encara com a residu a ....... km 
lineals respecte de les dependències de la Guàrdia Urbana de Figueres.  
 
(en cas d’oferir-se): 
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c) Preu per vehicle eliminat:.. €, més IVA. 
 
En cas d’oferir-se: 
d) Nombre de vehicles en pupil�latge gratuït per sobre dels establerts al plec de 
clàusules administratives, clàusula 3.d): 
    ... turismes  
    ... furgonetes 
    ... camions 
    ... motos /ciclomotors 
    ... bicicletes 
  
En cas d’oferir-se: 
e) Nombre de dies naturals suplementaris als establerts al plec de clàusules 
tècniques clàusula 1.b) per a la permanència gratuïta de vehicles a l'espera de 
ser declarats residus:.... dies naturals. 
 
En cas d’oferir-se: 
f) Superfície en metres quadrats de coberta per als vehicles pendents de ser 
declarats residus: .... metres quadrats 
 
En cas d’oferir-se període inferior al màxim del plec: 
g) Ofereixo un termini de retirada de vehicle de ... dies naturals. 
 
En cas d’oferir-se: 
h) Ofereixo un servei d'urgència consistent en la retirada en el termini de 8 
hores en casos que la permanència del vehicle pugui causar perill o 
inconvenient per al trànsit de persones o pas de vianants. 
 
En cas d’oferir-se: 
h) Poso a disposició del contracte mitjans que permeten carregar en un sol 
vehicle mitjançant grua tipus plataforma el següent nombre de vehicles: 
h.1. Nombre de grues tipus plataforma de què disposo: ... 
     Nombre de vehicles turisme remolcables a cada grua:... 
     Total capacitat de càrrega de turismes del conjunt de grues: ..... 
h.2. Nombre de grues capaces de remolcar vehicles semi pesats (de 2 Tn a 10 
Tn): .... 
     Nombre de vehicles semi pesats remolcables per cada grua:.. 
     Total capacitat de càrrega de vehicles semi pesats del conjunt de grues: .... 
h.3. Nombre de grues capaces de remolcar vehicles pesats:... 
     Nombre de vehicles pesats remolcables per cada grua: .. 
     Total capacitat de càrrega de vehicles pesats remolcables pel conjunt de 
grues: ..    
 
En cas d’oferir-se: 
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i) Nombre de vehicles mensuals que poso a disposició del Cos de Bombers per 
sobre mínim de 4 establert a la clàusula 1 del Plec de clàusules tècniques : ... 
vehicles. 
 
 (Lloc, data i signatura del proposant).” 
 
 3er.- Autoritzar l’Alcaldia Presidència a fi que realitzi els actes i gestions 
que calguin per a l’execució dels acords anteriors."  
 
----8. 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: 
 
---- Personal. Es nomena un empleat municipal com a funcionari de carrera 
amb la categoria de sergent. Després de llegir-la i debatre-la s’ACORDA, per 
unanimitat dels membres presents amb dret a vot, d’aprovar la proposta 
següent: 
 
"Assumpte 
Recepció de les qualificacions del curs de sergent i proposta de nomenament.  
 
Relació dels fets 
El tribunal de les proves efectuades per a la selecció d’una plaça de sergent de 
la guàrdia urbana per promoció interna i mitjançant el sistema de concurs 
oposició, proposa a la Junta de Govern Local  el nomenament com a funcionari 
de carrera amb la categoria de sergent, enquadrada dins l’escala 
d'administració especial, subescala de serveis especials, classe policia local, 
escala  intermèdia, dins el  grup C, subgrup C1, al senyor J.M.P. 
 
Fonaments de dret  
Bases de  selecció aprovades per la Junta de Govern Local en data 29 d’agost 
de 2016. 
Article 21.1.h) de la llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de règim 
local. 
Decret  d’alcaldia GACO2015000028, pel qual l’Alcaldessa Presidenta delega 
en la Junta de Govern Local  el nomenament del personal. 
 
Per tot això, el regidor delegat del Servei de Recursos Humans proposa que la 
Junta de Govern Local, per delegació de l’Alcaldia Presidència, adopti l’acord 
següent: 
 
1.Nomenar com a funcionari de carrera amb la categoria de sergent, 
enquadrada dins l’escala d'administració especial, subescala de serveis 
especials, classe policia local, escala  intermèdia, dins el  grup C, subgrup C1, 
al senyor J.M.P." 
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---- Personal. Es nomenen cinc empleats municipals com a funcionaris de 
carrera amb la categoria de caporals. Després de llegir-la i debatre-la 
s’ACORDA, per unanimitat dels membres presents amb dret a vot, d’aprovar la 
proposta següent: 
 
"Assumpte 
Recepció de les qualificacions del curs de caporal i proposta de nomenament.  
 
Relació dels fets 
El tribunal de les proves efectuades per a la selecció de 5 places de caporal de 
la guàrdia urbana per promoció interna i mitjançant el sistema de concurs 
oposició, proposa a la Junta de Govern Local el nomenament com a funcionaris 
de carrera amb la categoria de caporals, enquadrats dins el grup 
d'administració especial, subescala de serveis especials, classe policia local, 
dins el  grup C, subgrup C-2, els senyors següents: 
 

40444202J  
40357070M  
74721688R  
40448739L  
40455744D  

 
Fonaments de dret 
Bases de  selecció aprovades per la Junta de Govern Local en data 3 
d’octubre  de 2016. 
Article 21.1.k) de la llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de règim 
local. 
Decret  d’alcaldia GACO2015000028, pel qual l’Alcaldessa presidenta delega 
en la Junta de Govern Local  el nomenament del personal. 
 
Per tot això, el regidor delegat del Servei de Recursos Humans proposa que la 
Junta de Govern Local, per delegació de l’Alcaldia Presidència, adopti l’acord 
següent: 
 
1.Nomenar com a funcionaris de carrera amb la categoria de caporals, 
enquadrats dins el grup d'administració especial, subescala de serveis 
especials, classe policia local, dins el  grup C, subgrup C-2, els senyors 
següents: 
 

40444202J  
40357070M  
74721688R  
40448739L  
40455744D"  
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----9. 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 divuit minuts, de la qual cosa dono fe. 
 
 


