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JUNTA DE GOVERN LOCAL             Núm.03 
---------------------------------------- 
 
Acta de la sessió ordinària del dia 22 de gener de 2018 
 
---- A la Casa de la Vila de la ciutat de Figueres, el dia 22 de gener de 2018, 
sota la Presidència de l’alcaldessa  Marta Felip Torres, es reuneixen els 
membres de la Junta de Govern Local: Francesc Cruanyes Zafra, Jordi 
Masquef Creus, Dolors Pujol Matas i Joaquim Felip Gayolà amb l’assistència 
de la secretària, Cristina Pou Molinet, i de la interventora, Anna Maria Macià 
Bové, per tal de dur a terme la sessió ordinària en primera convocatòria. 
  
A les catorze hores i quinze minuts, la Presidència declara oberta la sessió. 
 
----1. S'aprova sense rectificacions l'acta de la sessió anterior, ordinària del dia 
22 de gener de 2018, repartida amb la convocatòria. 
 
----2. Obres-llicències. Es concedeix al senyor Josep Ferrer Pabó una llicència 
municipal d'obres per a la instal.lació d'un ascensor a l'edifici del carrer 
Concepció, 15. 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 20 de novembre de 2017 i registre d’entrada número E2017026295, el 
senyor Josep Ferrer Pabó, representat pel senyor Josep Maria Codinach 
Frigola,  sol.licita llicència municipal d'obres per instal.lació d'un ascensor al 
carrer Concepció 15, de Figueres;  
 
En data  4 de desembre de 2017,  l’arquitecte municipal emet l’informe següent:  
"Característiques urbanístiques.  
Planejament vigent: Text refós de les Normes urbanístiques del Pla general al 
terme municipal de Figueres. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 17 de 
Juny de 2005.Pla Especial de Protecció del Catàleg. Publicat al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya, de 29 de maig de 2007  
Tipus de sòl: Urbà, a.14  
Us del sòl: Preferent: Habitatge Plurifamiliar.  
Nivell de Protecció 2 estructural Conjunt K ( Crs Concepció Rutlla Pça del Gra)  
Categoria d’intervenció Rehabilitació, model propi (RH/P), (PB+3)  
Sup reformada: 4,12 m2  
Antecedents  
1. L’edifici, construït l’any 1917 segons un projecte de l’arquitecte Ricard Giralt i 
Casadessús, està sent objecte en l’actualitat d’una rehabilitació de façanes que 
ha obtingut llicència d’obra menor.  
2. La present llicència es refereix a la instal�lació d’una cabina d’ascensor de 
dimensions 102 x 101 cms ajustades a l’ull d’escala ja existent, amb una 
subestructura pròpia i sense afectar l’estructura global de l’immoble ni les 
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dimensions de l’escala. Els tancaments de la caixa de l’ascensor es projecten 
amb planxes d’alumini i vidre laminat, i la maquinària es situa en planta baixa 
sota l’escala.  
3. El Pla Especial de Protecció del Catàleg en l’article 18, prescriu: 
Informacions públiques.18.1.Totes les actuacions públiques o privades que 
s'hagin de realitzar en l'àmbit d'aquest Pla Especial, en els Espais Lliures (E.Ll), 
en els equipaments (1h3), i/o en els edificis amb Categoria d'Intervenció 
Edificatòria de Restauració (R) i rehabilitació amb Model Propi (RH/P), 
s'exposaran, prèvia la seva aprovació, concessió o execució, en el tauler 
d'anuncis de la Corporació, s'anunciaran en un Diari Local, i s'advertirà de la 
seva exposició a aquelles entitats ciutadanes i persones interessades, que el 
Ple de l'Ajuntament acordi prèviament, a fi de que durant el termini de deu dies, 
els ciutadans i entitats puguin opinar sobre elles.  
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’instal�lació d’un ascensor en l’ull d’escala existent s'ajusta al 
que disposa la normativa urbanística vigent.  
3. El cost real i efectiu de les obres s’estima inicialment en el projecte en la 
quantitat de 18.738,34 euros segons un pressupost amb aplicació de preus 
sobre estat d’amidaments. 4. La fiança a dipositar per a la gestió dels residus 
de construcció i runes s’estima en el projecte en 150 euros.  
5. La fiança a dipositar per garantir la reposició de l’espai públic de carrer amb 
plataforma única que pugui resultar afectat s’estima en el mínim de 1000 euros 
d’acord amb l’ordenança, si bé es pot considerar que pot quedar cobert mentre 
es dugui a terme simultàniament la Rehabilitació de façana.  
 
Condicions.  
1. Abans de l’inici de les obres, a càrrec del promotor, i mitjançant les mesures 
detallades que indiqui la Guàrdia Urbana es senyalitzaran i protegiran 
adequadament els recorreguts alternatius dels vianants interceptats per 
bastides, tanca d’obra o contenidors per a la recollida de les runes, per als 
quals en qualsevol cas s'haurà de demanar el puntual permís d'ocupació de la 
via pública.  
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 
els habitatges o desenvolupin les activitats existents en l’immoble sigui quina 
sigui la seva propietat.  
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 
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incideixen de manera substancial en la qualitat de vida, protecció del medi 
ambient i de la salut.  
Conclusions.  
Es proposa d’acord amb l’article 18 del Pla Especial l’exposició durant el termini 
de 10 dies, i en el benentès que no es produeixin novetats que puguin afectar 
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. 
 
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:  
 
Consultat l’expedient de referència, consta que en data 19 de desembre de 
2017, es va publicar, al 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.  
 
Primer.- Concedir la llicència sol.licitada pel senyor Josep Ferrer Pabó, 
representat., pel senyor Josep Maria Codinach Frigola, per a la instal.lació d'un 
ascensor a l'edifici del carrer Concepció 15, 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.  
 
b)  bans de l’inici de les obres, a càrrec del promotor, i mitjançant les mesures 
detallades que indiqui la Guàrdia Urbana es senyalitzaran i protegiran 
adequadament els recorreguts alternatius dels vianants interceptats per 
bastides, tanca d’obra o contenidors per a la recollida de les runes, per als 
quals en qualsevol cas s'haurà de demanar el puntual permís d'ocupació de la 
via pública.  
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c) 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 
els habitatges o desenvolupin les activitats existents en l’immoble sigui quina 
sigui la seva propietat.  
 
d) S'haurà d'acreditar haver signat amb un gestor autoritzat un document 
d'acceptació que garanteixi la correcta destinació dels residus separats per 
tipus. En aquest document es farà constar el codi de gestor i el domicili de 
l'obra. En el termini d'un mes a comptar des de la finalització de l'obra, s'haurà 
de presentar un certificat del gestor de residus contractat referent a la quantitat 
i tipus de residus lliurats.  
 
e) Abans d’iniciar les obres s’haurà d’aportar la documentació del contractista.   
 
f) Un cop iniciades les obres, caldrà lliurar a l’Ajuntament una còpia de l’acta 
d’inici d’obres estesa per la direcció facultativa d’aquestes. 
 
g) Només es podrà utilitzar i ocupar l’edifici o construcció de que es tracti 
després que hagi transcorregut el termini d’un mes des de la presentació de la 
comunicació i certificat final d’obra expedit per la direcció facultativa de les 
obres o, si s’escau, de l’esmena de la comunicació o l’aportació dels 
documents requerits, sense que l’administració atorgant hagi manifestat la 
disconformitat de les obres executades amb el projecte tècnic autoritzat i les 
condicions de la llicència urbanística atorgada. 
 
h) Quan als serveis municipals, s'hauran de complir el condicionants que 
estableixi Figueres de Serveis SA. 
 
Segon.- Comunicar al senyor Josep Ferrer Pabó, representat pel senyor Josep 
Maria Codinach Frigola,  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 18.738,34€. 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. Informàtica. S'adjudica a l’empresa Vistalegre Suministro Integral a 
Oficinas, SL el Lot 1 del contracte de "Subministrament de material d’oficina i 
consumibles per a l’Ajuntament de  Figueres" lot 1 (material d’oficina). Després 
de llegir-la i debatre-la s’ACORDA, per unanimitat dels membres presents amb 
dret a vot, d’aprovar la proposta següent: 
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"Vist que mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 11 de 
desembre de 2017 es va aprovar la classificació de les proposicions 
presentades en la licitació del contracte de <Subministrament de material 
d’oficina i consumibles per a l’Ajuntament de Figueres. Lot número 1>. 
Vistes les actes de les Meses de Contractació de data 26 de maig, 7 de juny, 6 
de juliol i de 27 de novembre de 2017.  Vist que la motivació de l’adjudicació 
consta en dites actes i a l’acord de classificació. 
Vist que el licitador millor classificat, l’empresa Vistalegre Suministro Integral a 
Oficinas, SL ha presentat la documentació requerida. 
Vist l’article 151 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic 
aprovat per RDLeg. 3/2011, de 14 de novembre, el regidor director del servei 
de Contractació, proposa que la Junta de Govern Local, per delegació de 
l’Alcaldia Presidència, adopti els següents acords: 
 
1er.- Adjudicar a l’empresa Vistalegre Suministro Integral a Oficinas, SL el Lot 1 
del contracte de <Subministrament de material d’oficina i consumibles per a 
l’Ajuntament de  Figueres> lot 1 (material d’oficina) amb els següents preus: 
 

  
  Preu unitari 

ofert exclòs IVA 
  Grup Article  Vistalegre 

S.I.O. SL 
1 Complements Catifeta per ratolí amb reposa canells 

homologada 
6,490 € 

2 Complements Catifeta per ratolí estandard negre 0,943 € 
3 Complements Reposa canells homologat per teclat 8,429 € 
4 Complements Suport per ordinador portàtil  23,597 € 
5 Complements Calculadora de sobretaula, 10 dígits, 

funcions bàsiques, funcionament amb 
energia solar /pila botó 

11,821 € 

6 Complements Agenda pàgina dia 14x20 negre 1,271 € 
7 Complements Agenda setmana vista 14x20 negre 1,271 € 
8 Complements Cinta d’embalar poliproilè color 

marró/transparent 66 m x 50 mm 
0,729 € 

9 Complements Reposapeus ajustable ergonòmic 18,000 € 
10 Complements Safata de sobretaula fabricada en 

poliestirè, foli. Dimensions mínimes 
255x60x345 mm. Color negre 

1,461 € 

11 Complements Paperera fabricada en polipropilè. 
Negre 

1,629 € 

12 Etiquetes Etiquetes audoadhesives blanques 
multiús per impressores i 
fotocopiadores, 210x297 mm Paquet 
de 100 fulles 

4,000 € 

13 Etiquetes Etiquetes audoadhesives blanques 4,000 € 
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multiús per imporessores i 
fotocopiadores, 210x148 mm Paquet 
de 100 fulles 

14 Etiquetes Etiquetes autoadhesives blanques CD 
117 per impressores i fotocopiadores. 
Paquet de 25 fulles 

6,079 € 

15 Etiquetes Etiquetes autoadhesives blanques 
38x21,2 per impressores i 
fotocopiadores. Paquet de 100 fulles 

4,000 € 

16 Etiquetes Etiquetes autoadhesives blanques 
97x67,7 per impressores i 
fotocopiadores. Paquet de 100 fulles 

4,000 € 

17 Etiquetes Etiquetes autoadhesives blanques 
multiús per impressores i 
fotocopiadores, 105x57 mm.Paquet de 
500 fulles 

4,000 € 

18 Etiquetes Etiquetes autoadhesives blanques 
multiús per impressores i 
fotocopiadores, 99,1x139 mm. Paquet 
de 100 fulles 

11,876 € 

19 Etiquetes Etiquetes autoadhesives blanques 
multiús per impressores i 
fotocopiadores, 105x35 mm. Paquet de 
100 fulles 

4,000 € 

20 Blocs i 
quaderns 

Bloc de 100 notes adhesives 
reposicionables de color groc 38x51 
mm 

0,343 € 

21 Blocs i 
quaderns 

Bloc de 100 notes adhesives 
reposicionables de color groc 76x127 

0,379 € 

22 Blocs i 
quaderns 

Bloc de 100 notes adhesives 
reposicionables de color groc 76x76 
mm 

0,200 € 

23 Blocs i 
quaderns 

Llibreta espiral 80 fulls, quadrícula de 
4x4 mm, format A5 

0,400 € 

24 Blocs i 
quaderns 

Llibreta espiral 80 fulls, quadrícula de 
4x4 mm, format A4 

0,673 € 

25 Escriptura i 
correcció 

Llapis de grafit HB sense goma 
0,058 € 

26 Escriptura i 
correcció 

Portamines recarregable per a mines 
0,5mm, amb goma i clip. Es 
subministra amb dos mines de 0,5 mm 
HB 

0,143 € 

27 Escriptura i 
correcció  

Tub de 12 mines HB 0,5 mm 
0,114 € 

28 Escriptura i 
correcció  

 Goma d’esborrar, per qualsevol 
graduació de mina de grafit, sobre 

0,086 € 
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paper i superfícies diverses 
29 Escriptura i 

correcció  
Màquina afila llapis (alumini) 

0,086 € 

30 Escriptura i 
correcció  

Bolígraf tinta base d’oli amb cos 
transparent i caputxó ventilat de color 
de la tinta (Bic Cristal) color blau  

0,053 € 

31 Escriptura i 
correcció  

Bolígraf tinta base d’oli amb cos 
transparent i caputxó ventilat del color 
de la tinta (Bic Cristal) color negre 

0,053 € 

32 Escriptura i 
correcció  

Bolígraf tinta base d’oli amb cos 
transparent i caputxó ventilat del color 
de la tinta (Bic Cristal) color vermell 

0,053 € 

33 Escriptura i 
correcció  

Bolígraf tipus roller retràctil de tinta de 
gel amb cos transparent i clip. Grip de 
cautxú del color de la tinta (Pilot G-2). 
Color blau 

0,162 € 

34 Escriptura i 
correcció  

Bolígraf tipus roller retràctil de tinta de 
gel amb cos transparent i clip. Grip de 
cautxú del color de la tinta (G-2). Color 
negre 

0,238 € 

35 Escriptura i 
correcció  

Bolígraf tipus roller retràctil de tinta de 
gel amb cos transparent i clip. Grip de 
cautxú del color de la tinta (Pilot G-2). 
Color vermell 

0,202 € 

36 Escriptura i 
correcció  

Retolador punta de fibra, cos de plàstic 
i caputxó ventilat del color de la tinta. 
Gruix de 0,5 a 1 mm. Color blau 
(edding 1200) 

0,093 € 

37 Escriptura i 
correcció  

Retolador punta de fibra, cos de plàstic 
i caputxó ventilat del color de la tinta. 
Gruix de 0,5 a 1 mm. Color negre 
(edding 1200) 

0,093 € 

38 Escriptura i 
correcció  

Retolador punta de fibra, cos de plàstic 
i caputxó, venitlat del color de la tinta. 
Gruix de 0,5 a 1 mm. Color vermell 
(edding 1200) 

0,093 € 

39 Escriptura i 
correcció  

Retolador punta de fibra, cos de plàstic 
i caputxó ventilat del color de la tinta. 
Gruix de 0,5 a 1 mm. Color verd 
(edding 1200) 

0,093 € 

40 Escriptura i 
correcció  

Marcador fluorescent, punta bisellada. 
Caputxó i clip de plàsitc. Ample de traç 
de 2 a 5 mm. Color groc 

0,200 € 

41 Escriptura i 
correcció  

Marcador fluorescent, punta bisellada. 
Caputxó i clip de plàstic. Ample de traç 

0,164 € 
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de 2 a 5 mm. Color verd 
42 Escriptura i 

correcció  
Marcador fluorescent, putna bisellada. 
Caputxó i clip de plàstic. Ambple de 
traç de 2 a 5 mm. Color taronja.  

0,164 € 

43 Escriptura i 
correcció  

Marcador fluorescent, punta bisellada. 
Caputxó i clip de plàstic. Ample de traç 
de 2 a 5 mm. Color rosa 

0,164 € 

44 Escriptura i 
correcció  

Marcador fluorescent, punta bisellada. 
Caputxó i clip de plàstic. Ample de traç 
de 2 a 5 mm. color blau 

0,164 € 

45 Escriptura i 
correcció  

Retolador permanent punta bisellada. 
Caputxó i clip de plàstic del color de la 
tinta. Ample de traç de 1,5 a 3 mm. 
Color negre 

0,157 € 

46 Escriptura i 
correcció  

Marcador per pissarra blanca, punta 
cònica, color blau 

0,200 € 

47 Escriptura i 
correcció  

Marcador per pissarra blanca, punta 
cònica, color negre 

0,200 € 

48 Escriptura i 
correcció  

Marcador per pissarra blanca, punta 
cònica, color vermell 

0,229 € 

49 Escriptura i 
correcció  

Marcador per pissarra blanca, punta 
cònica, color verd  

0,182 € 

50 Escriptura i 
correcció  

Cinta correctora en sec. Longitud 
mínima 8 metres i ample de correcció 
mínim 4 mm 

0,564 € 

51 Escriptura i 
correcció  

Corrector líquid de pinzell. Capacitat 
20 ml 

0,329 € 

52 Articles 
generals 

Cinta adhesiva invisible que permet 
escriure sobre ella. Dimensions 19 mm 
x 33 m 

0,346 € 

53 Articles 
generals 

Cinta adhesiva transparent estàndard. 
Dimensions 19 mm x 33 m 

0,271 € 

54 Articles 
generals 

Dispensador cinta adhesiva 
2,662 € 

55 Articles 
generals  

Barra adhesiva, no tòxica i rentable. 20 
gr. 

0,257 € 

56 Articles 
generals 

Borrador pissarra blanca 
1,711 € 

57 Articles 
generals 

Regla transparent 20 cm 
0,106 € 

58 Articles 
generals 

Regla transparent 30 cm 
0,200 € 

59 Articles 
generals  

Tisores de 17 cm amb fulles d’acer 
inoxidable 

0,426 € 

60 Articles Tisores de 21 cm amb fulles d’acer 0,714 € 
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generals inoxidable.  
61 Articles 

generals 
Grapadora metàl�lica de sobretaula per 
a grapes mida 22/6-24/6 o 26/6 

1,786 € 

62 Articles 
generals 

Desgrapadora tipus pinça/tisora 
0,243 € 

63 Articles 
generals 

Caixa de 1000 grapes 23/17 
galvanitzada 

1,068 € 

64 Articles 
generals 

Caixa de 1000 grapes 23/14 
galvanitzada 

0,557 € 

65 Articles 
generals 

Caixa de 1000 grapes 22/6 24/6 
galvanitzada 

0,143 € 

66 Articles 
generals 

Caixa de 1000 grapes 26/6 
galvanitzada 

0,584 € 

67 Articles 
generals 

Caixa de 1000 grapes 23/8 
galvanitzada 

0,224 € 

68 Articles 
generals  

Màquina de foradar de metall, de 2 
forats, ajustament format foli, A4, A5 i 
A6, amb regleta topall de paper. 
Capacitat mínima 30 fulls 

4,000 € 

69 Articles 
generals 

Cinta Dymo 12mm negre/blanc 
negre/transparent 

6,543 € 

70 Articles 
generals 
 
 

Gomes elàstiques 150x2 mm, caixa de 
100 gr. 

0,671 € 

71 Articles 
generals 

Gomes elàstiques 200x2 mm, caixa de 
100 gr. 

1,029 € 

72 Articles 
generals 

Gomes elàstiques 100x2 mm, caixa de 
100 gr. 

0,671 € 

73 Articles 
generals  

Caixa de 100 enquadernadors amb 
arandela, capçal de 10 mm, longitud 3 
20 mm 

0,867 € 

74 Articles 
generals 

Caixa de 100 enquadernadors amb 
arandela,  capçal de 10 mm, longitud 
30 mm 

1,367 € 

75 Articles 
generals 

Caixa de 100 enquadernadors amb 
arandela. Capçal de 10 mm, longitud 
40 mm 

1,720 € 

76 Articles 
generals 

Caixa de 100 clips galvanitzats núm. 2, 
longitud 32 mm. 

0,243 € 

77 Articles 
generals 

Caixa de 100 clips galvanitzats, núm 3, 
longitud 43 mm 

0,467 € 

78 Articles 
generals 

Cartolina 50x65 185 grs Blanc 
0,086 € 

79 Articles Tinta per tampó i segell, color blau, 0,260 € 
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generals negre, verd, vermell 30 ml 
80 Arxiu Dossier amb portada en polipropilè 

flexible transparent i pinça 
metàl�lica.Format A4. Contraportada 
en plàstic de color (negre, blau, verd) 
Capacitat 30 fulles.  

0,500 € 

81 Arxiu  Dossier amb portada de polipropè 
transparent i fastener metàl�lic. Format 
A4. Contraportada en color gris de 170 
micres. Portaetiquetes lateral esquerra 

0,586 € 

82 Arxiu  Caixa de 100 fundes de polipropè 
transparent de 80 micres mínim, amb 
16 forats i reforç. Format foli. 

3,857 € 

83 Arxiu Pack de 100 dossiers d’ungleta de 
polipropilè transparent de 150 micres. 
format A4 

5,257 € 

84 Arxiu  Arxivador de palanca de cartró jaspiat 
amb capsa, amb cantoneres 
metàl�liques i etiqueta fixa al llom. 
Format foli (llom 75 mm) 

0,266 € 

85 Arxiu  Arxivador de palanca de cartró jaspiat 
amb capsa, amb cantoneres 
metàl�liques i etiqueta fixa al llom. 
Format A4 (llom 75 mm) 

1,459 € 

86 Arxiu  Arxivador de palanca de cartró 
plastificat en polipropè amb cantoneres 
metàl�liques i etiqueta al llom. Format 
foli. Colors variats (llom 75 mm) 

1,471 € 

87 Arxiu  Arxivador de palanca de cartró 
plastificat en polipropilè amb 
cantoneres metàl�liques i etiqueta al 
llom Format A4. Colors variats (llom 75 
mm) 

1,471 € 

88 Arxiu Arxivador de palanca de cartró 
plastificat en polipropilè amb 
cantoneres metàl�liques i etiqueta al 
llom. Format foli. Colores variats (llom 
50 mm) 

1,471 € 

89 Arxiu Arxivador de palanca de cartró 
plastificat en polipropilè amb 
cantoneres metàl�liques i etiqueta al 
llom. Format A4. Colors variats (llom 
50 mm) 

1,471 € 

90 Arxiu  Joc de 6 separadors multiforat en 
cartró (mínim de 200 g/m²) i pestanyes 
plastificades 

0,386 € 
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91 Arxiu  Joc de 12 separadors multiforat en 
cartró (mínim de 200 g/m²) i pestanyes 
plastificades 

1,105 € 

92 Arxiu Pack de 50 caixes d’arxiu definitiu en 
cartró, mida foli. Muntatge manual 

12,229 € 

93 Arxiu  Pack de 50 caixes d’arxiu definitiu en 
cartró, mida foli prolongat. Muntatge 
manual 

13,879 € 

 
 
2on- Ordenar una retenció de crèdit de 24.200,00 € a la partida 
2018.405.92000.22000, Materials d’Oficina.  
3er.- Notificar l’anterior acord a totes les empreses presentades.  
4rt.- Requerir a l’adjudicatari a fi que formalitzi el contracte en el termini de 
quinze dies hàbils a comptar  de l’endemà de la notificació d’aquest acord.   
5è.- Autoritzar l’Alcaldia Presidència perquè realitzi els actes i gestions que 
calguin perquè s’executin els acords anteriors." 
 
----4. Informàtica. S'adjudica a l’empresa Office 24  Solutions, SL el Lot 2 del 
contracte de "Subministrament de material d’oficina i consumibles per a 
l’Ajuntament de  Figueres" lot 2 (paper fotocopiadora). Després de llegir-la i 
debatre-la s’ACORDA, per unanimitat dels membres presents amb dret a vot, 
d’aprovar la proposta següent: 
 
"Vist que mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 11 de 
desembre de 2017 es va aprovar la classificació de les proposicions 
presentades en la licitació del contracte de <Subministrament de material 
d’oficina i consumibles per a l’Ajuntament de Figueres. Lot número 2 (paper 
fotocopiadora)>. 
Vistes les actes de les Meses de Contractació de data 26 de maig, 7 de juny, 
de 6 de juliol i de 27 de novembre de 2017.  Vist que la motivació de 
l’adjudicació consta en dites actes i a l’acord de classificació. 
Vist que el licitador millor classificat, l’empresa Office 24 Solutions, SL ha 
presentat la documentació requerida. 
Vist l’article 151 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic 
aprovat per RDLeg. 3/2011, de 14 de novembre, el regidor director del servei 
de Contractació, proposa que la Junta de Govern Local, per delegació de 
l’Alcaldia Presidència, adopti els següents acords: 
 
1er.- Adjudicar a l’empresa Office 24  Solutions, SL el Lot 2 del contracte de 
<Subministrament de material d’oficina i consumibles per a l’Ajuntament de  
Figueres> lot 2 (paper fotocopiadora) amb els següents preus: 
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Preu unitari ofert 
exlòs IVA 

  Article   Office 24 Solutions 
SL 

1 Paquet de 500 fulls de paper reciclat 100 %, 
mida A4, 80 gr.100% lliure de clor (Paper 
TCF) 

2,10 € 

2 Paquet de 500 fulls de paper reciclat 100 %, 
mida A3, 80 gr. 100% lliure de clor (Paper 
TCF) 

4,05 € 

3 Paquet de 500 fulls de paper blanc, mida A4, 
80 gr. 100% lliure de clor (Paper TCF) 

1,99 € 

4 Paquet de 500 fulls de paper blanc, mida A3, 
80gr. 100% lliiure de clor (Paper TCF) 

4,00 € 

5 Paquet de 500 fulls de paper colors intensos, 
mida A4, 80 gr. (no assortit) 

6,10 € 

6 Paquet de 500 fulls de paper colors pastel, 
mida A4, 80 gr.(no assortit) 

4,95 € 

7 Caixa de 3 bobines paper plotter DINA0 24” 
(610mm x 50 m) 

12,90 € 

8 Caixa de 3 bobines paper plotter DINA0 36” 
(914mm x 50 m) 

18,50 € 

 
2on.-Ordenar una retenció de crèdit de 8.470,00 € a la partida 
2018.405.92000.22000, Materials d’Oficina.  
3er- Notificar l’anterior acord a totes les empreses presentades.  
4rt- Requerir a l’adjudicatari a fi que formalitzi el contracte en el termini de 
quinze dies hàbils a comptar  de l’endemà de la notificació d’aquest acord.   
5è.- Autoritzar l’Alcaldia Presidència perquè realitzi els actes i gestions que 
calguin perquè s’executin els acords anteriors."  
 
----5. Informàtica. S'adjudica a l’empresa Vistalegre Suministro Integral a 
Oficinas, SL el Lot 5 del contracte de "Subministrament de material d’oficina i 
consumibles per a l’Ajuntament de  Figueres" lot 5 (segells i coixinets de 
recanvi). Després de llegir-la i debatre-la s’ACORDA, per unanimitat dels 
membres presents amb dret a vot, d’aprovar la proposta següent: 
 
"Vist que mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 11 de 
desembre de 2017 es va aprovar la classificació de les proposicions 
presentades en la licitació del contracte de <Subministrament de material 
d’oficina i consumibles per a l’Ajuntament de Figueres. Lot número 5 (segells i 
coixinets de recanvi)>. 
Vistes les actes de les Meses de Contractació de data 26 de maig, 7 de juny, 
de 6 de juliol i de 27 de novembre de 2017.  Vist que la motivació de 
l’adjudicació consta en dites actes i a l’acord de classificació. 
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Vist que el licitador millor classificat, l’empresa Vistalegre Suministro Integral a 
Oficinas, SL ha presentat la documentació requerida. 
Vist l’article 151 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic 
aprovat per RDLeg. 3/2011, de 14 de novembre, el regidor director del servei 
de Contractació, proposa que la Junta de Govern Local, per delegació de 
l’Alcaldia Presidència, adopti els següents acords: 
 
1er.- Adjudicar a l’empresa Vistalegre Suministro Integral a Oficinas, SL el Lot 5 
del contracte de <Subministrament de material d’oficina i consumibles per a 
l’Ajuntament de  Figueres> lot 5 (segells i coixinets de recanvi) amb els 
següents preus: 
 

      

Preu 
 unitari  
ofert exclòs IVA 

  Grup Article Vistalegre S.I.O. 
SL 

1 Segell Segell automàtic personalitzat 
Trodat Printy 4727 o equivalent  11,250 € 

2 Segell Segell automàtic personalitzat 
Trodat Printy 4913 o equivalent  10,000 € 

3 Segell Segell automàtic personalitzat 
Trodat Printy 4915 o equivalent  14,375 € 

4 Segell Segell automàtic personalitzat 
Trodat Printy 4923 o equivalent  13,750 € 

5 Segell Segell automàtic personalitzat 
Trodat Printy 4924 o equivalent  16,875 € 

6 Segell Segell automàtic personalitzat 
Trodat Printy 4926 o equivalent  11,250 € 

7 Coixinet Coixinet recanvi Trodat Printy 4727 
o equivalent 2,875 € 

8 Coixinet Coixinet recanvi Trodat Printy 4913 
o equivalent 2,063 € 

9 Coixinet Coixinet recanvi Trodat Printy 4915 
o equivalent 3,500 € 
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10 Coixinet Coixinet recanvi Trodat Printy 4923 
o equivalent 2,875 € 

11 Coixinet Coixinet recanvi Trodat Printy 4924 
o equivalent 3,625 € 

12 Coixinet Coixinet recanvi Trodat Printy 4926 
o equivalent 3,250 € 

 
 
2on.- Ordenar una retenció de crèdit de 968,00 € a la partida 
2018.405.92000.22000, Materials d’Oficina.  
3er.- Notificar l’anterior acord a totes les empreses presentades.  
4rt.- Requerir a l’adjudicatari a fi que formalitzi el contracte en el termini de 
quinze dies hàbils a comptar  de l’endemà de la notificació d’aquest acord.   
5è.- Autoritzar l’Alcaldia Presidència perquè realitzi els actes i gestions que 
calguin perquè s’executin els acords anteriors."  
 
----6. 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 convoquen proves selectives per  a la selecció per concurs de 
mobilitat horitzontal d’una plaça d'agent  de la guàrdia urbana i s'aproven les 
bases de la selecció. Després de llegir-la i debatre-la s’ACORDA, per 
unanimitat dels membres presents amb dret a vot, d’aprovar la proposta 
següent: 
 
"Assumpte 
Aprovació de les bases per la selecció per concurs de mobilitat horitzontal 
d'una plaça d’agent de la Guàrdia Urbana de l'Ajuntament de Figueres.  
 
Relació dels fets 
1.- A l’oferta pública de l’any 2017 s’ha inclòs una plaça d’agent de la Guàrdia 
Urbana per concurs de mobilitat horitzontal. 
 
2. Cal procedir a la seva convocatòria pública, prèvia elaboració i aprovació de 
les bases per a la provisió de la plaça. 
 
Fonaments de dret  
1.- D’acord amb l’article 21.1.g de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local, l’òrgan competent per a l’aprovació de les bases de 
selecció del personal de l’Ajuntament és l’Alcalde. L'Alcaldessa té delegada 
aquesta funció en la Junta de Govern Local.  
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2.- Les bases de selecció s'han elaborat seguint els preceptes de l'article 41 al 
53 del Reglament d'accés, promoció i mobilitat de les policies locals, aprovat 
per Decret 233/2002, de 25 de setembre, que possibiliten el sistema de concurs 
per mobilitat horitzontal per a la provisió de llocs vacants. També és d’aplicació 
l’articulat del Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, 
aprovat per Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre i el Reglament de 
personal al servei de les entitats locals, aprovat per Decret 214/1990, de 30 de 
juliol. 
 
 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 els 
acords següents: 
 
1r.- Aprovar les bases per  a la selecció per concurs de mobilitat horitzontal 
d’una plaça d'agent  de la guàrdia urbana, que són les següents:  
 
Bases per la selecció per concurs de mobilitat horitzontal d’una plaça d'agent 
de la guàrdia urbana . 
Primera.- Objecte de la convocatòria. 
 
Aquestes bases tenen per objecte  la regulació del procediment per a la 
provisió, pel sistema de concurs de mobilitat horitzontal, de 1 plaça d'agent de 
la Guàrdia Urbana, enquadrada en l'escala d'administració especial, subescala 
de serveis especials, escala bàsica, grup C, subgrup C2, dotada amb les 
retribucions que corresponguin d'acord amb la relació de llocs de treball i la 
legislació vigent. 
 
Les funcions a desenvolupar són les que els puguin ser encomanades d’acord 
amb la Llei 16/1991, de 19 de juliol, de les policies locals i, en el seu cas, en el 
reglament del cos aprovat per l’Ajuntament. 
 
Segona.- Requisits dels aspirants. 
 
1.Per prendre part en aquesta convocatòria, els aspirants han de complir els 
requisits següents: 
 
a) Ser funcionari o funcionària de carrera de cossos de policia local de la resta 
de municipis de Catalunya. 
 
b) Acreditar més de dos anys d’antiguitat com a funcionari o funcionària de 
carrera en la mateixa categoria objecte d’aquesta convocatòria o, si escau, en 
una d’equiparada. 
 
c) Tenir les condicions físiques i psíquiques necessàries per exercir les 
funcions de la categoria objecte de la convocatòria. 
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d) Estar en possessió del títol de graduat o graduada en educació secundària, 
graduat o graduada escolar, tècnic o tècnica corresponent a cicles formatius de 
grau mitjà, tècnic o tècnica auxiliar corresponent a formació professional de 
primer grau o un altre d’equivalent o superior. 
 
e) Haver complert 18 anys i no passar de l’edat legal de jubilació. 
 
f) No haver estat condemnat per cap delicte. No estar inhabilitat per a l'exercici 
de les funcions públiques ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del 
servei de cap administració pública. Serà aplicable, tanmateix, el benefici de la 
rehabilitació, sempre que l'aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent 
document oficial. 
 
g) Posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques pròpies 
de la plaça convocada. 
 
h) Estar en possessió dels permisos de conduir de les classes A i B. 
 
i) Compromís de portar armes, que es prendrà mitjançant declaració jurada. 
 
j) Acreditar coneixements corresponents al nivell intermedi de català (B) de la 
Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura, o altres 
equivalents. 
 
Tots els requisits s'han de complir el darrer dia de presentació de sol�licituds. 
 
2. No poden prendre part en aquest concurs de mobilitat horitzontal el personal 
funcionari que es trobi en alguna de les situacions següents: 
 
Els suspesos, mentre duri la situació de suspensió de funcions. 
Els traslladats de llocs de treball i els destituïts de càrrecs de comandament 
com a conseqüència d’un expedient disciplinari, mentre durin els efectes de la 
sanció. 
Els qui ocupin un lloc de treball subjecte a un període especial de permanència 
mínima. 
 
Tercera.- Sol�licituds.  
 
Les sol�licituds per prendre part en aquesta convocatòria s'han de presentar al 
registre general de l'Ajuntament, dins el termini improrrogable de 20 dies 
naturals a comptar a partir del següent al de la publicació última de l'anunci de 
la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Butlletí Oficial 
de la Província, i s'han d'adreçar a l’alcaldessa presidenta de la Corporació. 
També poden presentar-se en qualsevol de les altres formes previstes a l'article 
38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
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Els aspirants han de manifestar en aquesta sol�licitud que coneixen i accepten 
el contingut de les bases, que  reuneixen tots i cadascun dels  requisits exigits 
en la base segona i que prenen el compromís de portar armes de foc, d'acord 
amb les condicions establertes a la legislació vigent. 
 
Les sol�licituds han d'anar acompanyades d'un currículum vitae de l'aspirant, de 
fotocòpies del DNI, dels permisos i dels títols acadèmics exigits a la base 
segona i de la documentació acreditativa dels mèrits que s'al�leguin per a la 
seva valoració. Tots els documents s’han de presentar mitjançant fotocòpies 
degudament compulsades. 
 
Les sol�licituds han d’anar, igualment, acompanyades d’una certificació lliurada 
per l'òrgan competent de l'Administració pública de procedència, que acrediti la 
condició de funcionari de carrera del concursant, cos o escala a la que pertany, 
grup de titulació, lloc de treball que ocupa, temps de permanència i grau 
personal consolidat, i d’una declaració jurada de no estar afectat per cap dels 
supòsits d'incompatibilitat que regula la Llei 53/1984, de 26 de desembre. 
 
Quarta.- Llista d’aspirants. 
 
Un cop finalitzat el termini de presentació de sol�licituds, la presidència de la 
corporació, o autoritat delegada, en el termini màxim d'un mes dictarà resolució 
aprovant les llistes d'aspirants admesos i exclosos. En l’esmentada resolució 
s’han d’indicar el lloc on es troben exposades al públic les llistes completes 
certificades d’aspirants admesos i exclosos, designant el tribunal de selecció i 
fixant  el lloc, la data i l’hora de començament dels exercicis. 
 
L’esmentada resolució també concedirà un termini de deu dies per a esmenes 
o reclamacions possibles. 
 
Les errades materials de fet es podran esmenar, en qualsevol moment, d’ofici o 
a petició dels interessats. Les al�legacions presentades seran resoltes en el 
termini màxim de trenta dies, transcorregut el qual, sense que s'hagi dictat 
resolució, les al�legacions s'entendran desestimades i es considerarà elevada a 
definitiva la llista d’aspirants admesos i exclosos i no caldrà tornar a publicar-la. 
 
Cinquena.- Tribunal qualificador 
 
El tribunal qualificador estarà integrat per les següents persones: 
 
President: Un membre del personal funcionari de l’Ajuntament. 
 
Vocals:  
- Un membre designat a proposta de l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya. 
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- Un membre designat a proposta de la Direcció General de Seguretat 
Ciutadana. 
- Dos tècnics o experts especialitzats en la matèria. 
- Un membre del personal funcionari de l’Ajuntament. 
- Un membre del personal funcionari de l'Ajuntament, que actuarà com a 
secretari.  
 
El tribunal no podrà constituir-se ni actuar sense l'assistència de més de la 
meitat dels seus membres, titulars o suplents indistintament, i en tot cas serà 
necessària la presència del president i del secretari. També podrà assistir-hi, 
com a convidat, un representant de la junta de personal, amb veu però sense 
vot. 
 
En el cas que es produeixi un empat en les decisions del tribunal, el president 
podrà fer ús del vot de qualitat per desfer-lo. 
 
Els membres del tribunal hauran d’abstenir-se d’intervenir quan els concorrin 
les circumstàncies previstes a l’art. 28 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú. 
 
El tribunal pot disposar la incorporació a les seves tasques de tècnics i 
tècniques especialistes per a totes o algunes de les proves, els quals actuaran 
amb veu però sense vot per debatre, en les sessions del tribunal, les qüestions 
que se’ls sotmetin relatives a les matèries de la seva competència. 
 
El tribunal queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin i prendre els 
acords necessaris per al bon ordre de les proves en tot el que no preveuen 
aquestes bases. 
 
Als efectes previstos en el Reial Decret 462/2002, de 24 de maig, sobre 
indemnitzacions per raó del servei, el tribunal qualificador és classifica en la 
categoria tercera. 
 
Sisena. Procés de selecció. 
 
La selecció consisteix en la puntuació, per part de la comissió de valoració, dels 
mèrits i capacitats  al�legats i acreditats documentalment pels aspirants, d’acord 
amb el barem establert en aquesta convocatòria, així com la superació de les 
proves que igualment s’estableixen com a forma d’acreditació d’aquells mèrits i 
capacitats o de les condicions i requisits exigits per a poder-hi participar. 
 
6.1 Mèrits i capacitats: 
 
La comissió de valoració puntuarà els mèrits al�legats  i acreditats 
documentalment pels aspirants, d'acord amb el barem següent: 
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A)  Antiguitat: 
 
A.1 Per haver exercit com agent de la policia local a l'ajuntament convocant, 
  per cada mes complet .......................... 0,2 punts, fins a un màxim de 3  
 
A.2 Antiguitat en altres cossos policials: 
  per cada mes complet ........................ 0,15 punts, fins a un màxim de 2. 
 
B) Titulacions acadèmiques: 
 
C.1 Batxillerat superior o equivalent.................... 0,5 punts. 
C.2 Diplomatura universitària o equivalent.......... 0,75 punts. 
C.3 Llicenciatura universitària............................. 1 punt. 
 
En aquest apartat només podrà puntuar una titulació. 
 
C) Formació professional: 
 
C.1 Per cursos organitzats o homologats per l'Escola de Policia de Catalunya o 
per les acadèmies oficials de la resta de cossos policials, realitzats amb 
aprofitament fins a un màxim de 3 punts: 
 
- Per cursos de durada fins a 25 hores: 
  per cada un......................................... 0,15 punts. 
- Per cursos de 26 a 50 hores: 
  per cada un......................................... 0,25 punts 
- Per cursos de 51 a 100 hores: 
  per cada un ........................................ 0'4 punts 
- Per cursos de durada superior a 100 hores: 
  per cada un........................................  0,5 punts. 
 
C.2 Per altres cursos o seminaris relacionats amb la professió, realitzats amb 
aprofitament,  fins a un màxim d'1 punt 
 
- Per cursos de durada fins a 25 hores: 
  per cada un......................................... 0,10 punts. 
- Per cursos de 26 a 50 hores: 
  per cada un......................................... 0,20 punts 
- Per cursos de 51 a 100 hores: 
  per cada un ........................................ 0'35 punts 
- Per cursos de durada superior a 100 hores: 
  per cada un........................................  0,45 punts. 
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Els aspirants han d'acreditar documentalment la durada, en hores, dels cursos 
al�legats. Si no ho fan així és computaran com cursos de durada fins a 25 
hores. 
 
D) Nivell de coneixement de la llengua catalana: 
 
Es valoraran els certificats superiors al nivell intermedi de català (B) de la 
Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura, o altres 
equivalents, fins a un màxim d’1 punt. 
-acreditar el nivell de suficiència de català (C): 0,5 punts 
-acreditar el nivell superior de català (D): 1 punt 
 
E)  Recompenses i distincions 
 
Es valoraran les recompenses i distincions pròpies dels cossos de policia local 
o de la resta de forces i cossos de seguretat quan siguin rellevants en relació 
amb les funcions de la categoria d’agent, sempre i quan hagin estat atorgades 
en base a un reglament, fins a un màxim d'1 punt. 
 
- Medalla: 0,50 punts. 
- Felicitació individual: 0,15 punts. 
- Felicitació col�lectiva: 0,10 punts. 
 
6.2 Proves:  
 
El dia, l'hora i el lloc d'inici de la primera prova es publicarà al tauler d’anuncis, 
com a mínim, amb 15 dies d’antelació.  
 
La data, l’hora i el lloc de realització de la segona prova i següents seran 
determinats pel tribunal i se’n donarà publicitat juntament amb els resultats de 
la prova anterior, i per qualsevol altre mitjà, si així ho creu necessari, per tal de 
facilitar-ne la màxima divulgació. Amb aquesta publicació es considerarà 
realitzada l’oportuna notificació als interessats. 
 
L'ordre d'actuació dels i de les aspirants per a aquells exercicis que no puguin 
fer-se conjuntament s'establirà per sorteig, que es realitzarà prèviament. 
 
Per cadascuna de les proves es realitzarà una única crida. Els aspirants que no 
compareguin en el lloc, la data i l'hora assenyalats, fins i tot per raons de força 
major, seran definitivament exclosos del procés selectiu. 
 
Si la comissió de valoració té coneixement que algun dels aspirants no reuneix 
íntegrament els requisits per participar en la convocatòria, en qualsevol 
moment del procés selectiu podrà proposar, amb audiència prèvia de 
l'interessat, la seva exclusió i, si escau, es posaran en coneixement de les 
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autoritats pertinents les inexactituds o falsedats comprovades als efectes 
pertinents. 
 
1. Coneixements de la llengua catalana. 
 
Consisteix en la realització d'exercicis  de coneixements sintàctics i de 
comprensió de la llengua catalana i, si escau, en la realització d'una entrevista 
amb una persona experta que permeti valorar-ne els  coneixements orals.  
 
Queden exempts de realitzar aquesta els i les aspirants que acreditin 
documentalment, dins el termini de presentació de les sol�licituds, posseir el 
certificat de nivell intermedi de català (B) de la Direcció General de Política 
Lingüística del Departament de Cultura, o equivalent o superior.  
 
Poden restar igualment exempts de realitzar aquesta prova els i les aspirants 
que, hagin participat i obtingut plaça en algun procés de selecció per a l’accés a 
la condició de funcionari públic, hagin superat una prova o un exercici de 
coneixements de llengua catalana del mateix nivell o superior al que es 
demana, sempre i quan aportin la documentació que acrediti aquesta 
circumstància. 
 
Per realitzar aquestes proves, la comissió de valoració ha de comptar amb 
l’assessorament de persones tècniques especialitzades en normalització 
lingüística. 
 
2. Prova psicotècnica. 
 
Consisteix en una bateria de tests objectius que compleixin els requisits  de 
validesa i fiabilitat i hagin estat baremats, estandarditzats i tipificats en una 
àmplia mostra de població que permeti garantir la confiança en els resultats 
obtinguts. 
 
Aquest exercici ha de contenir, com a mínim, proves aptitudinals i proves de 
personalitat adequades al perfil requerit per a l’exercici de les funcions policials. 
 
A criteri del tribunal, es podrà complementar aquest exercici amb una entrevista 
personal dels aspirants, a fi d’integrar tots els elements explorats anteriorment. 
En aquest cas, a les entrevistes hi ha d’estar present, com a mínim, un membre 
del tribunal. 
 
Per realitzar aquestes proves, el tribunal ha de comptar amb l’assessorament 
de persones tècniques especialitzades en proves psicotècniques. 
 
La falsedat demostrada en les respostes comportarà l'eliminació de l'aspirant. 
 
3. Proves mèdiques. 
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Consisteix en un reconeixement mèdic realitzat per metges o metgesses 
col�legiats, per comprovar que no es detecta en els o les aspirants l’existència 
de cap de les exclusions mèdiques establertes en l’annex 1 d’aquesta 
convocatòria. 
 
Setena. Qualificacions dels i les aspirants.  
 
1 ) No es podrà declarar superat en el procés selectiu un nombre d’aspirants 
superior al de les places convocades. 
 
2 ) Totes les proves són obligatòries i eliminatòries. 
 
La  primera, segona i tercera prova  prova es qualificaran com a apte o no apte. 
Queden eliminats del procés selectiu els aspirants que no hagin resultat aptes 
en alguna de les proves.  
 
3) La puntuació final dels aspirants declarats aptes s'obté sumant les 
qualificacions obtingudes en els mèrits i capacitats. 
 
4) Prèviament a la realització de les proves mèdiques, el tribunal farà públic 
una llista ordenada dels aspirants amb les puntuacions finals atorgades a cada 
un d'ells, i cridarà els primers de la llista, en nombre igual al de places a cobrir, 
per tal que passin el reconeixement mèdic.  
 
Els professionals als quals s'encarregui la realització de la prova mèdica, 
entregaran al tribunal un informe de cada un dels aspirants. 
 
En cas que algun aspirant no superi la prova mèdica, el tribunal cridarà el 
següent de la llista que hagi superat les proves anteriors per tal que el realitzi, 
fins a arribar al nombre igual de places a cobrir. 
 
Vuitena. Llista d’aprovats i proposta de nomenament. 
 
Un cop finalitzada la qualificació dels i les aspirants, la comissió de valoració 
publicarà la llista d'aprovats por ordre de puntuació total, tenint en compte que 
no podrà declarar superat en el procés selectiu un nombre d’aspirants superior 
al de les places convocades, i l'elevarà a la Presidenta de la corporació o 
regidor delegat, si s'escau, perquè formuli la proposta de nomenament i 
d'adscripció corresponent. 
 
Els aspirants proposats per a la seva adscripció, presentaran al Registre 
general de l'Ajuntament, dins del termini de 20 dies naturals a comptar del dia 
en què es faci pública la llista d'aprovats, els documents acreditatius de les 
condicions de capacitat i dels requisits exigits a la base segona de la 
convocatòria.  Les persones que no presentin la documentació dins del termini 
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indicat, tret dels casos de força major, no podran ser nomenats i s'anul�laran 
totes les seves actuacions, sense perjudici de la responsabilitat en què hagin 
pogut incórrer per falsedat en la seva  instància. 
 
Un cop aprovada la proposta per part de l'alcaldessa o regidor delegat, els 
concursants nomenats hauran de prendre possessió de la plaça en el termini 
d'un mes a comptar de la data de notificació del nomenament. 
 
La manca de presa de possessió, llevat dels casos de força major, comportarà 
la pèrdua de tots els drets. 
 
Novena. Incidències. 
 
La comissió de valoració queda facultada per resoldre els dubtes que es 
presentin i per prendre els acords que calguin per garantir el funcionament 
correcte del procés selectiu.  
 
Desena. Recursos. 
 
Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit de l’alcalde, si aquests 
actes decideixen directament o indirectament els fons de l’assumpte, 
determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen 
indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats 
podran interposar, potestativament, recurs de reposició en el termini d’un mes a 
comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, davant de 
l’alcalde, o bé recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a 
comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, davant la Sala 
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 
  
Contra les resolucions del tribunal, els interessats podran interposar en el 
termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o 
notificació, recurs d’alçada davant de l’alcalde. 
 
Igualment els interessats poden interposar qualsevol altre recurs que considerin 
convenient per a la defensa dels seus interessos. 
 
ANNEX 1. Quadre d’exclusions mèdiques. 
 
I. Antropometria:  
 
—1  La dinamometria, amb l’estenòmetre de Blok, inferior a les 30 divisions en 
la mà dominant i a les 25 divisions en la mà no dominant, pel que fa als homes; 
i inferior a les 25 i 20 divisions, respectivament, en les mans dominant i no 
dominant, pel que fa a les dones. 
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—2  La capacitat vital, obtinguda amb l’espiròmetre, inferior als 3,5,  litres en 
els homes, i als 3 litres en les dones. 
 
II. Malalties, lesions i defectes físics: 
 
—1  Aparell circulatori 
 
1.1  Insuficiència cardíaca en totes les seves possibles manifestacions, 
independentment de la seva causa. 
1.2  Malformacions de cor o de grans vasos. 
1.3  Lesions adquirides de cor o de grans vasos. 
1.4  Trastorns de la conducció i del ritme cardíac. 
1.5  Insuficiència coronària. 
1.6  Pericarditis activa o residual. 
1.7  Insuficiència arterial perifèrica. 
1.8  Insuficiència venosa perifèrica. 
1.9  Malformacions arteriovenoses. Shunt i aneurismes arterials. Linfedema. 
1.10  Hipertensió arterial. Hipotensió simptomàtica. 
 
—2  Aparell respiratori 
 
2.1  Malalties respiratòries amb repercussió permanent o ocasional en la funció 
respiratòria. 
2.2  Malformacions o lesions de les vies respiratòries altes o baixes, 
parènquima, pulmó, pleures o tòrax. 
 
—3  Aparell genitourinari 
 
3.1  Malformacions o lesions del tracte genitourinari. 
3.2  Disfuncions urogenitals cròniques. 
3.3  Nefropaties de qualsevol etiologia. Insuficiència renal. Hidronefrosi. 
3.4  Litiasi del tracte urinari crònica. 
3.5,  Prolapse genital femení. Endometriosi. 
 
—4  Aparell digestiu 
 
4.1  Malformacions o lesions de l’aparell digestiu, inclosos el fetge, les vies 
biliars, el pàncrees exocrí i les glàndules salivals. 
4.2  Disfuncions que comprometin la masticació, la deglució, la digestió o 
l’excreció. 
4.3  Hèrnies i eventracions no tractades o recidivants. 
4.4  Úlcera gastroduodenal. 
4.5,  Hepatopaties (inclouen alteracions metabòliques). 
4.6  Malaltia inflamatòria crònica intestinal i síndrome de mala absorció. 
4.7  Pancreopaties cròniques o recidivants. 
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—5  Sistema hematopoètic: hemopaties que a judici del tribunal limitin l’exercici 
de la funció policial. 
 
—6  Aparell locomotor 
 
6.1  Malformacions o lesions que incapacitin, limitin o comprometin el lliure 
moviment de qualsevol articulació o que puguin disminuir la força i l’agilitat de 
les extremitats, el tronc o el coll, o la seva repercussió estàtica. 
6.2  Qualsevol altre procés de l’aparell locomotor que a judici del tribunal 
dificulti l’exercici de les funcions policials. 
 
—7  Trastorns psiquiàtrics i sistema nerviós 
 
7.1  Qualsevol tipus de psicosi o trastorn afectiu, neuròtic o de personalitat que 
afecti un adequat comportament social i laboral. 
7.2  Retard mental, trastorn del desenvolupament psicològic o trastorn mental 
orgànic que incapaciti per a les funcions pròpies del lloc al qual aspira. 
7.3  Trastorns mentals i del comportament causats per consum de substàncies 
psicotròpiques. 
7.4  Símptomes i/o signes clínics biològics indicadors d’intoxicació exògena 
(detecció de metabòlits de drogues d’abús en l’orina). 
7.5  Epilèpsia i/o antecedents seus. Convulsions sense filiar. 
7.6  Malformacions o lesions del sistema nerviós central o perifèric. 
7.7  Síndromes vertiginoses de qualsevol etiologia. 
7.8  Tremolor. Tics o espasmes. 
7.9  Trastorns de la son.  
 
—8  Glàndules endocrines 
 
8.1  Malformacions o disfuncions de les glàndules endocrines o mixtes. 
8.2  Diabetis mellitus. 
 
—9  Infeccions: qualsevol malaltia infecto contagiosa (vírica, bacteriana, 
micòtica o parasitària). 
 
—10  Òrgans dels sentits 
 
10.1  Lesions que puguin donar trastorns de la sensibilitat epicrítica o 
protopàtica o del funcionalisme neuromotor. 
10.2  Agudesa visual monocular sense correcció inferior a 4/10. 
10.3  Queratotomia radial. 
10.4  Despreniment de retina. 
10.5  Estrabisme manifest i no corregit. 
10.6  Hemianòpsies o reduccions manifestes del camp visual. 
10.7  Discromatòpsies. 
10.8  Glaucoma. 



 26 

10.9  Qualsevol altre procés patològic que, segons el parer dels facultatius que 
realitzin la prova, dificulti de manera important l’agudesa visual. 
10.10  Agudesa auditiva que suposi una pèrdua entre 1.000 i 3.000 Hz a 35  dB 
o de 4.000 Hz a 45 dB. 
10.11  Malformacions o lesions de l’oïda interna, mitjana o externa, que en 
comprometin el bon funcionament o en determinin afeccions cròniques. 
10.12  Malformacions o lesions dels òrgans de la fonació (llavis, paladar, boca, 
cordes vocals, etc.) que comprometin la funció fonatòria normal. 
10.13  Trastorns en la parla. Quequesa. 
 
—11  Pell, fàneres i glàndules exocrines 
 
11.1  Malformacions, tumoracions i lesions de la pell i les fàneres que puguin 
comprometre la funció policial. 
11.2  Cicatrius que per la seva extensió, profunditat o estètica puguin 
comprometre la funció policial o facilitar la identificació. 
11.3  Disfuncions de les glàndules exocrines que comportin compromís per a la 
funció policial. 
11.4  Dermatosis generalitzades. Èczemes o psoriasis. 
11.5  Tatuatges que siguin visibles amb la uniformitat reglamentària. 
11.6  Altres alteracions dermatològiques que a judici del tribunal limitin o 
dificultin l’exercici de la funció policial. 
 
—12  Altres 
12.1  Processos neoplàsics. 
12.2  Processos hereditaris amb repercussió permanent sobre funcions 
orgàniques 
12.3  Malalties autoimmunes. 
12.4  Diàtesi al�lèrgica. 
12.5  Qualsevol afecció, lesió o disfunció que segons el criteri facultatiu pugui 
comprometre la funció policial. 
 
2.- Convocar proves selectives per  a la selecció per concurs de mobilitat 
horitzontal d’una plaça d'agent  de la guàrdia urbana." 
 
----7. Precs i preguntes. No es produeixen declaracions d'urgència. 
 
---- No havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió a les catorze 
hores i trenta minuts, de la qual cosa dono fe. 
 
 


