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JUNTA DE GOVERN LOCAL             Núm.13 
---------------------------------------- 
 
Acta de la sessió ordinària del dia 9 d'abril de 2018 
 
---- A la Casa de la Vila de la ciutat de Figueres, el dia 9 d'abril 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.  
  
A les quinze hores i divuit minuts, la Presidència declara oberta la sessió. 

 
----1. S'aprova sense rectificacions l'acta de la sessió anterior, ordinària del dia  
26 de març de 2018, repartida amb la convocatòria. 
 
----2. Serveis municipals. S'aprova la classificació de les proposicions 
presentades en la licitació 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 per acord de la Junta de Govern Local de data 18 de desembre de 
2017 es va aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de 
prescripcions tècniques de la licitació del contracte del <Servei de retirada, 
transport, dipòsit, adquisició i eliminació de vehicles abandonats a la via pública 
i retirats per iniciativa municipal> i es va convocar el procediment de 
contractació per la licitació del servei.  
Vista l’acta de la Mesa de Contractació de data 8 de març de 2018 en què es 
va procedir a l’obertura dels sobres 1 i 2 amb el resultat següent: 

-Únic licitador presentat: Desbexport, SL 
Oferta presentada: 
 

a) Preu per dia/vehicle en pupil·latge que es superi el nombre de vehicles 
previst al plec i ampliat a l’apartat c) de la present oferta: 

 
Turismes 1,30 € més IVA 
Furgonetes 0 € més IVA 
Camions 0 € més IVA 
Motos /ciclomotores  0 € més IVA 
Bicicletes 0 € més IVA 

b) Situació del dipòsit de vehicles no declarats encara com a residus a 3 km 
lineals respecte de les dependències de la Guàrdia Urbana de Figueres.  
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c) Preu per vehicle eliminat: 0 € més IVA 

 
d) Nombre de vehicles en pupil·latge gratuït per sobre dels establerts al 

plec de clàusules administratives, clàusula 3.d):  
 
5 turismes 
6 furgonetes 
10 camions 
10 motos/ciclomotors 
10 bicicletes 
 

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: 60 dies naturals.  
 

f) Superfície en metres quadrats de coberta per als vehicles pendents de 
ser declarats residus: 100 metres quadrats.  
 

g) Ofereixo un termini de retirada de vehicles de 1 dies naturals.  
 

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. 
 

i) Poso a disposició del contracte mitjans que permeten carregar en un sol 
vehicle mitjançant grua tipus plataforma el següent nombre de vehicles: 
 
-Nombre de grues tipus plataforma de què disposo: 3 grues 

  
Nombre de vehicles turisme remolcables a cada grua: 

 GRUA A..............1 vehicle 
 GRUA B..............3 vehicles 
 GRUA C..............2 vehicles 
 
 Total capacitat de càrrega de turismes del conjunt de grues: 6 vehicles  
(7 Tn) 
 

-Nombre de grues capaces de remolcar vehicles semipesats (de 2 Tn a 
10 Tn): 3 grues 
 
Nombre de vehicles semi pesats remolcables per cada grua: 
GRUA A..................1 vehicle 
 GRUA B..................1 vehicle 
GRUA C..................1 vehicle 
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Total capacitat de càrrega de vehicles semi pesats del conjunt de grues: 
3 vehicles (30 Tn). 
 
-Nombre de grues capaces de remolcar vehicles pesats: 2 grues 
 
Nombre de vehicles pesats remolcables per cada grua: 1 vehicle 
  
  GRUA A.......1 vehicle 
  GRUA B.......1 vehicle 
 
Total capacitat de càrrega vehicles pesats remolcables pel conjunt de 
grues: 2 vehicles (80 Tn) 

 
j) 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: 10 vehicles.  
 

Vist l’informe tècnic de l’Inspector en Cap de la Guàrdia Urbana de Figueres de 
data 12 de març de 2018 i vist el que disposa el Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic aprovat per RDLeg 3/2011, de 14 de novembre,  
el regidor delegat del servei de Contractació, Jordi Masquef Creus, proposa 
que la Junta de Govern Local, per delegació de l’Alcaldia Presidència, adopti 
els següents acords: 
1er.- Aprovar la classificació de les proposicions presentades per l’ordre 
següent: 
 

1.- Desbexport, SL 
 
2on.- Requerir el licitador únic i millor classificat Desbexport, SL a fi que en el 
termini de deu (10) dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la notificació 
d’aquest acord presenti la documentació següent, mitjançant original o 
fotocòpia compulsada, que es presentarà a l’Oficina Municipal d’Atenció al 
Ciutadà (OMAC), Ronda Salvador Dalí, 107 (es podrà presentar en les formes 
admeses en la normativa de règim jurídic de les Administracions Públiques): 

a) Poder atorgat a favor de qui subscriu la proposició juntament amb 
una còpia autèntica del Document Nacional d’Identitat dels 
apoderats.   

b) Escriptura o els documents en què consti la constitució de l’entitat i 
els estatuts pels quals es regeixi, degudament inscrites en el Registre 
Mercantil o en el que correspongui. En cas de modificacions socials, 
s’hauran de presentar les escriptures acreditatives.  

c) Resguard de la garantia definitiva per import de 1.400 €. La garantia 
definitiva es presentarà a l’Oficina Municipal d’Atenció Ciutadana 
(OMAC) 

d) Pòlissa i rebut en vigor de l’assegurança de responsabilitat civil, amb 
els requisits establerts al plec de prescripcions tècniques, o bé 
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compromís de subscriure’l abans de la data de formalització del 
contracte.  

e) Certificació de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries.  
f) 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.   

g) A fi d’acreditar la solvència econòmica i financera haurà de presentar 
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.  

h) 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).  

i) 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: 

i.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 que no hagin 
estat declarats 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.    
i.b) Títol o contracte en virtut del qual el contractista disposa de les 
instal·lacions. Pel que fa a les instal·lacions 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.  
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i.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.  
 
j) 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.  

 
3er.- Autoritzar l’Alcaldia Presidència perquè realitzi els actes i gestions que 
calguin perquè s’executin els acords anteriors." 
 
----3. Assistència social. S'adjudica a l'ONG Associació Tallers (Tallers de 
Projectes Socials) el contracte del Servei residencial d'estada limitada per a 
persones amb vulnerabilitat. Després de llegir-la i debatre-la s’ACORDA, per 
unanimitat dels membres presents amb dret a vot, d’aprovar la proposta 
següent: 
 
"A la vista dels següents antecedents: 
 

Expedient Procediment Resolució Data 

18/2017 
Aprovació expedient i plecs del Servei 
residencial d’estada limitada per a 
persones amb vulnerabilitat 

Acord Junta 
Govern Local 

16/10/2017 

 
A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar: 
 

Tipus de contracte: Serveis 

Subtipus de contracte: Serveis socials i de salut 

Objecte del contracte: Servei residencial d’estada limitada per a persones amb 
vulnerabilitat. Els habitatges els aporta l’Ajuntament de Figueres.   

Procediment de contractació: obert  Tipus de tramitació: ordinària 

Codi CPV: 85311000-2 
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Valor estimat del contracte: 410.700 EUR 

Pressupost base de licitació IVA exclòs: 1.400 EUR/mes per 
habitatge 

 IVA%: 10% 

Pressupost base de licitació IVA inclòs: 1.540 EUR/mes per habitatge 

Durada de l'execució: 2 anys  Durada màxima: 4 anys 

 
A la vista de l'expedient de contractació tramitat: 
 
Document Data/Núm. Observacions 
Informe de contractació del Servei a 
les Persones 

08/05/2017 INGE2017000271 

Informe de TAG Contractació  05/10/2017 INGE2017000697 
Informe d'Intervenció 05/10/2017 INGE2017000697 
Resolució de l'òrgan de contractació 16/10/2017 0048.17P – JGL 
Plec prescripcions tècniques 16/10/2017 0048.17P – JGL 
Plec de clàusules administratives 16/10/2017 0048.17P – JGL 
Informe de fiscalització prèvia 05/10/2017 INGE2017000697 
Resolució de l'òrgan de contractació 16/10/2017 0048.17P – JGL 
Anunci de licitació 25/10/2017 SIDO2017001552 
Acta de la mesa de contractació 
d'obertura de Sobres «A» 

27/11/2017  

Acta de la mesa de contractació 
d'obertura de Sobres «B» i proposta 
de classificació 

27/11/2017  

Resolució de l'òrgan de contractació 05/02/2018 0064.16P – JGL 
Requeriment al licitador 12/02/2018 NACO2018000021 

 
Examinada la documentació que l'acompanya i vist l’article 151 del Text Refós 
de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat per RDLeg 3/2011, de 14 de 
novembre, la Regidora Delegada del Servei de Benestar Social, proposa que la 
Junta de Govern Local, per delegació de l’Alcaldia Presidència, adopti els 
acords següents: 
 
1er. Adjudicar el contracte del Servei residencial d’estada limitada per a 
persones amb vulnerabilitat en les condicions que figuren en la seva oferta i les 
que es detallen en els plecs de clàusules administratives particulars i de 
prescripcions tècniques a: 

 
ADJUDICATARI PREU 

Associació Tallers de Projectes Socials 
1.285 EUR sense IVA per 
habitatge/mes 
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2on. Són característiques i avantatges determinants de què hagin estat 
seleccionades les ofertes presentades pels citats adjudicataris amb preferència 
a les presentades pels restants licitadors les ofertes dels quals van ser 
admeses, les següents:  
- Únic licitador acceptat 
Les raons per les quals no s'ha admès les ofertes dels licitadors exclosos són 
les següents: 
- Càritas Diocesana de Girona va presentar les pliques per correu fora de 
termini i sense l’avís regulat en l’article 80 del Reglament de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques. 

 
3er. Disposar la despesa corresponent: 
 

Exercici Aplicació pressupostària Import 

2018 18 205 23111 22799   Acolliment residencial 50.000,00 EUR 

 
4rt. Publicar anunci d'adjudicació en el perfil del contractant i en el BOP de 
Girona en termini de 15 dies.  
5è. Designar com a responsable del contracte el senyor Josep Rovira Fàbrega. 
6è. Notificar l'adjudicació als licitadors que no han resultat adjudicataris.  
7è. Notificar a l’Associació Tallers de Projectes Socials, adjudicatari del 
contracte, la present Resolució i informar-lo que, atès que el present contracte 
és susceptible de recurs especial, el contracte no es formalitzarà fins que 
transcorrin quinze (15) dies hàbils des que es remeti la notificació de 
l’adjudicació als licitadors. 
8è. Publicar anunci de formalització del contracte en el Perfil de contractant en 
termini no superior a quinze dies després de la perfecció del contracte i amb el 
contingut contemplat en el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 
Pública aprovat per RDLeg 3/2011, de 14 de novembre. 
9è. Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques 
del contracte incloent la identitat de l'adjudicatari, l'import d'adjudicació, 
juntament amb el desglossament corresponent de l'Impost sobre el Valor Afegit. 
10è.- Autoritzar l’Alcaldia Presidència perquè realitzi els actes i gestions que 
calguin perquè s’executin els acords anteriors." 
 
----4. Habitatges. S'aprova el document titulat "Addenda al conveni de 
col.laboració entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament de 
Figueres per al seguiment social del reallotjament de les famílies amb recursos 
molt limitats i/o provinents de demanda de les administracions locals". Després 
de llegir-lo i debatre'l s'ACORDA, per unanimitat dels membres presents amb 
dret a vot, d'aprovar el dictamen següent: 
 
"En data 29 de maig de 2017 es va subscriure el conveni  de col·laboració entre 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Figueres pel seguiment 
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social del reallotjament de les famílies amb recursos molt limitats i/o provinents 
de demanda de les Administracions Locals 
El conveni té per objecte establir les condicions de la col·laboració entre 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Figueres pel seguiment 
social de les famílies en situació d’emergència econòmica i social quan concorri 
alguna de les situacions de vulnerabilitat següents: 
- Que tinguin uns ingressos iguals o inferior a la Renda Activa d’Inserció o el 
subsidi d’atur  
- Que provinguin d’una demanda expressa de l’Ajuntament, d’acord amb 
l’article 4.g del Reglament de la Mesa de valoració d’emergències econòmiques 
i socials de Catalunya. 
A la clàusula primera s’estableix que els expedients resolts derivats de les 
adjudicacions proposades favorablement per la Mesa de valoració 
d’emergències econòmiques i socials de Catalunya que es trobin en les 
situacions de vulnerabilitat descrites anteriorment s’incorporaran mitjançant la 
corresponent addenda. Atès que la Mesa d’Emergències de Catalunya ha 
valorat favorablement vint-i-quatre nous casos en el municipi de Figueres escau 
tramitar la corresponent addenda per incorporar-los en el conveni. 
El conveni entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament té 
naturalesa de conveni interadministratiu. Els convenis que puguin subscriure 
dues administracions públiques es regeixen per les previsions contingudes als 
articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector 
públic, als articles 108 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, del règim jurídic i 
de procediment de les administracions públiques catalanes i als articles 303 a 
311 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres 
activitats i serveis dels ens locals.  
D’acord amb l’article 49 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, el termini de vigència 
del conveni no pot ser superior a quatre anys, llevat que normativament es 
prevegi un termini superior.  
En l’expedient consta l’informe de la tècnic d’administració general que en les 
seves conclusions indica el següent: “L’addenda al conveni proposat s’ajusta 
en quant a forma i a contingut a allò previst a la normativa de règim local i a la 
normativa específica d’aplicació excepte pel que fa a la durada del mateix, que 
no podria ser superior a quatre anys, pròrrogues incloses, sent la Junta de 
Govern Local, per delegació, l’òrgan competent per a la seva aprovació.   
Cal esmentar que en el conveni inicial es preveu una vigència de dos anys a 
partir de la data de la seva signatura i pròrrogues tàcites per terminis d’un any 
si cap de les parts el denúncia fefaentment amb dos mesos d’antelació a la 
data d’expiració del termini, de forma que l’addenda queda supeditada al 
mateix període de vigència.” 
La Junta de Govern Local és l’òrgan competent, per delegació del ple, per a 
l’aprovació dels convenis interadministratius, tret dels que tinguin per objecte la 
transferència de funcions o d’activitats a altres administracions públiques, 
d’acord amb l’acord de ple de data 3 de febrer de 2012. 
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En base als antecedents exposats, la Comissió Informativa General proposa a 
la Junta de Govern Local que, per delegació del Ple, adopti els acords 
següents: 

Primer.- Aprovar el document titular "Addenda al conveni de col·laboració entre 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Figueres per al 
seguiment social del reallotjament de les famílies amb recursos molt limitats i/o 
provinents de demanda de les administracions locals" que s’adjunta com a 
annex a aquest acord. 

Segon.- Notificar la present resolució als interessats. 

Tercer.- Autoritzar a l’Alcaldia Presidència perquè realitzi tants actes i gestions 
com calguin per a l’execució dels acords anteriors. 

Annex: 

“ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA DE 
L’HABITATGE DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE FIGUERES PER AL 
SEGUIMENT SOCIAL DEL REALLOTJAMENT DE LES FAMÍLIES AMB 
RECURSOS MOLT LIMITATS I/O PROVINENTS DE DEMANDA DE LES 
ADMINISTRACIONS LOCALS 
Barcelona, __ de ___ de 2017 
REUNITS 
D’una part, el senyor Jaume Fornt i Paradell, director de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya, que actua en nom i representació d’aquesta entitat, 
en virtut del nomenament efectuat per acord del Govern de 15 de març de 2011 
(DOGC núm.5839, de 17 de març) i en ús de les facultats atorgades per l’article 
7.3 e) de la Llei 13/2009, de 22 de juliol, de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya. 
I d’una altra part,  la senyora Marta Felip i Torres, alcaldessa de l’Ajuntament 
de Figueres, que actua en nom i representació de l’esmentat Ajuntament, en ús 
de els funcions que li atribueixen els articles 21.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i l’article 53 del Decret  
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
Municipal de Règim Local de Catalunya. 
Ambdues parts, es reconeixen la capacitat necessària per formalitzar el present 
conveni de col·laboració i 
EXPOSEN 
I.- En data 29 de maig de 2017 es va subscriure un conveni de col·laboració 
entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Figueres, per al 
seguiment social del reallotjament de les famílies amb recursos molt limitats i/o 
provinents de demanda de les administracions locals. 
II.- A la clàusula primera de l’esmentat conveni, s’estableix que els expedients 
resolts derivats de les adjudicacions proposades favorablement per la Mesa de 
valoració d’emergències econòmiques i socials de Catalunya que es trobin en 
les situacions de vulnerabilitat establertes en el conveni, s’incorporaran 
mitjançant la corresponent addenda. 
ACORDEN 



 10

Únic.- Incorporar les adjudicacions proposades favorablement per la Mesa, 
relacionades en l’annex adjunt a la present addenda. 
I com a prova de conformitat, les parts signen aquesta addenda, per duplicat, al 
lloc i la data expressats en l’encapçalament.  
 
Per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya              Per l’Ajuntament de Figueres 
 
Jaume Fornt i Paradell                               Marta Felip i Torres 
 
ANNEX 
 

Expedient Ref.Habitatge Data de Mesa  Cànon Mensual  

2016/013587 17/009652-0037 13/10/2016 131,85€ 

2016/018359 17/013060-0006 13/10/2016 35,91€ 

2016/012609 17/009721-0021 14/12/2016 48,01€ 

2016/015170 17/009734-0006 14/12/2016 44,44€ 

2016/021919 17/009734-0008 14/12/2016 142,23€ 

2016/020058 17/009721-0029 14/12/2016 37,66€ 

2016/027046 17/012107-0012 09/11/2016 35,91€ 

2016/027134 17/013060-0001 11/01.2017 49,95€ 

2016/018325 17/013060-003 13/10/2016 33,90€ 

2016/012946 17/013060-0004 09/11/2016 33,90€ 

2016/014006 17/013060-0005 09/11/2016 1,88€ 

2016/024083 17/013060-0009 14/11/2016 44,95€ 

2017/0033774 17/013060-0012 12/04/2017 122,57€ 

2016/014034 17/009652-0009 13/10/2016 44,10€ 

2017/0008634 17/012107-0013 14/06/2017 34,41€ 

2016/032477 17/015040-0004 08/02/2017 35,91€ 



 11

2017/OO2148 17/009720-0020 12/04/2017 142,77€ 

2016/031803 17/013060-0013 08/03/2017 48,93€ 

2017/008497 17/016013-0003 10/05//2017 150,00€ 

2016/032694 17/016013-0005 08/02/2017 50,36€ 

2017/013049 17/015040-0003 13/09/2017 48,33€ 

2017/007998 17/016013-0004 14/06/2017 150,00€ 

2017/008477 177016013-0006 10/05/2017 141,21€ 

2017/014846 17/009721-0032 13/09/2017  21,00€ 

 

En referència a les adjudicacions abans indicades en el quadre, proposades 
favorablement per la Mesa, l’Ajuntament de Figueres es compromet a realitzar 
el seguiment social de les famílies reallotjades indicades en el quadre anterior i 
portar a terme les actuacions recollides al Conveni marc per comprovar-ne 
l’evolució i el grau de vulnerabilitat.”" 
 
----5. 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 rectifica l'error material detectat en el tercer paràgraf del punt 
2.a) de les bases reguladores per a la selecció d’una plaça de tècnic/ica de 
gestió d’Administració General en règim de funcionari de carrera. Després de 
llegir-la i debatre-la s’ACORDA, per unanimitat dels membres presents amb 
dret a vot, d’aprovar la proposta següent: 
 
"Assumpte 
 
Rectificació de les bases reguladores per a la selecció d’una plaça de tècnic/ica 
de gestió d’Administració General en règim de funcionari de carrera. 
 
Relació dels fets 
 
- En data 5 de març de 2018, la Junta de Govern Local, va aprovar les bases 

que han de regir el procés de selecció mitjançant el sistema de concurs 
oposició, d’una plaça de tècnic/a de gestió d’administració general en règim 
de funcionari de carrera. 
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- En data 3 d’abril de 2018 es publicà l’anunci d’aprovació de les dites bases 
al Butlletí Oficial de la Província de Girona, número 64. 

- Que entre els requisits per prendre part a les proves, base 2. a) 3r paràgraf, 
s’estableix que podran presentar-se al procés de selecció les persones amb 
nacionalitat d’estats que no pertanyen a la Unió Europea sempre que tinguin 
permís de residència i treball vigent, d’acord amb la legislació d’estrangeria 
aplicable. 

 
Fonaments jurídics 
 
- L’article 57 del Reial Decret Legislatiu 5/201, de 30 d’octubre, pel qual 

s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, limita 
l’accés a l’ocupació pública com a personal funcionari a les persones amb 
nacionalitat espanyola o la de qualsevol dels estats membres de la Unió 
Europea o d’aquells estats membres en què, en virtut de tractats 
internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els 
sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors en els termes en què es 
troba definida en el Tractat Constitutiu de la Comunitat Europea. També 
podran ser admesos el cònjuge, els descendents i els descendents del 
cònjuge, tant dels ciutadans espanyols com dels nacionals dels altres estats 
membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats 
internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els 
sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, qualsevol que sigui la seva 
nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret i, pel que 
fa als descendents, siguin menors de 21 anys o majors d'aquesta edat però 
visquin a càrrec dels seus progenitors. 
D’altra banda, l’esmentat article 57, disposa que els estrangers no recollits a 
les previsions exposades, sí que podran accedir a les Administracions 
Públiques, com a personal laboral, en igualtat de condicions que la resta de 
nacionals.  

- D’acord amb l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, 
aquestes podrán rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels 
interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus 
actes.  

- 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. 

 
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: 
 
Primer. Rectificar l'error material detectat en el tercer paràgraf del punt 2.a)de 
les bases reguladores per a la selecció d’una plaça de tècnic/ica de gestió 



 13

d’Administració General en règim de funcionari de carrera en el sentit de 
SUPRIMIR aquest paràgraf: “Així mateix, també podran presentar-se al procés 
de selecció les persones amb nacionalitat d’estats que no pertanyen a la Unió 
Europea sempre que tinguin permís de residència i treball vigent, d’acord amb 
la legislació d’estrangeria aplicable.” 
 
Segon. Publicar la rectificació de les bases per a la selecció d’una plaça de 
tècnic/ica de gestió d’Administració General en règim de funcionari de carrera." 
 
----6. 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 quinze hores 
i vint-i-dos minuts, de la qual cosa dono fe. 
 
 
 
 


