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

Núm.39

Acta de la sessió ordinària del dia 5 de novembre de 2018
---- A la Casa de la Vila de la ciutat de Figueres, el dia 5 de novembre de 2018,
sota la Presidència de l’alcaldessa Marta Felip Torres, 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.
No assisteix el regidor membre de la Junta de Govern Local Francesc
Cruanyes Zafra.
A les catorce hores i quaranta-dos minuts, la Presidència declara oberta la
sessió.
----1. S'aprova sense rectificacions l'acta de la sessió anterior, ordinària del dia
26 d'octubre de 2018, repartida amb la convocatòria.
----2. Serveis municipals: S’aprova la modificació no substancial del contracte
d’obres de conservació i manteniment, reparacions menors i adequació
d’habitatges propietat de l’Ajuntament. Després de llegir-la i debatre-la
s’ACORDA, per unanimitat dels membres presents amb dret a vot, d’aprovar la
proposta següent:
“El dia 5 d’octubre de 2018 l’Alcaldessa Presidenta va dictar el següent Decret:
‘’La Junta de Govern Local, en sessió de 3 de juliol de 2017 va aprovar el plec
de clàusules administratives particulars per a l’execució d’obres de conservació
i manteniment, reparacions menors i adequació d’habitatges propietat de
l’ajuntament de Figueres per a usos socials i la tramitació de l’expedient de
contractació ordinària del contracte d’obres va donar lloc a la signatura del
contracte el 30 de novembre de 2017, amb el contractista adjudicatari.
L’execució del contracte posa de manifest l’existència d’una limitació no
desitjada referida als habitatges “propietat” de l’Ajuntament la qual s’aparta de
la finalitat o utilitat pública del contracte, en ser els habitatges que gestiona
l’Ajuntament, i que necessiten les obres de reparació o de manteniment que es
descriuen al contracte, no només per als habitatges de propietat municipal, sinó
també per a altres habitatges cedits i quina gestió o responsabilitat correspon
també a l’Ajuntament. L’aplicació literal referida a habitatges propietat de
l’Ajuntament, i no incloure els habitatges cedits i gestionats per l’ajuntament
s’aparta de l’element teleològic del contracte. El plec de clàusules en el seu
redactat literal es refereix a habitatges propietat de l’ajuntament, quan en
realitat, atenent al seu objecte i finalitat pública s’hauria d’haver referit a
resoldre, no només, les reparacions i manteniments del conjunt d’habitatges
1

propietat de l’Ajuntament sinó també dels “habitatges gestionats” per
l’ajuntament. Al moment d’el·laborar-se el plec de clàusules del contracte, el
conjunt d’habitatges gestionats per l’ajuntament estava format pels de propietat
municipal i pels cedits a l’Ajuntament per a la seva gestió, per part de l’Agència
catalana de l’habitatge, també de titularitat pública, de la Generalitat, però no
de titularitat de l’ajuntament, així com en el càlcul del preu del contracte.
L’examen de l’abast o transcendència real d’incloure en els habitatges objecte
del plec de clàusules els habitatges de gestió municipals, ampliant el concepte i
la finalitat pública del contracte no suposa un canvi substancial. En realitat,
resulta ser un canvi irrellevant des del punt de vista de les relacions contractual:
L’estimació de l’import total de contracte es va fer incloent la totalitat dels
habitatges de gestió municipal previsibles i no només els de propietat
municipal. Aquesta ampliació del concepte, si s’extén als habitatges de gestió
municipal que no són de propietat municipal no afecta el quantum ni el preu del
contracte. El valor estimat del contracte es de 200.000 € anuals i en total, de
859.504,15 € per la durada del contracte que és de 2 anys, més dues
pròrrogues d’un any cadascuna, amb una possible ampliació de despesa, fins
el 30 % de més. És més, resulta que si no s’hi inclouen en el contracte els
habitatges cedits i es limita només per als habitatges de propietat municipal,
exclusivament, és inversemblant assolir l’import estimat del contracte.
Els conceptes de les prestacions descrites i dels correlatius preus unitaris
descrits al plec de condicions tècniques del contracte, no permet distingir si les
reparacions o manteniments es refereixen a habitatges de propietat municipal o
no perquè siguin de gestió o responsabilitat municipal: al contractista li és
absolutament indiferent.
Els licitadors potencials cridats a participar a la licitació també els hi és o era
del tot indiferent aquesta distinció, atès que per a ells, allò determinant és el
que disposa la clàusula 2 “necessitats administratives a satisfer mitjançant el
contracte” disposa que “mitjançant l’execució del contracte a què es refereix
aquest Plec de clàusules administratives particulars es satisfà les necessitats
definides al Plec de Prescripcions tècniques.”
Aquesta ampliació ni afecta al preu del contracte, ni afecta a l’objecte de les
prestacions ni afecta als terminis d’execució. Ni a cap altre element contractual.
Només resulta d’interès per a l’Ajuntament, per afectar únicament a la finalitat
pública del contracte.
És aplicable, d’acord amb el que estableix la disposició final setzena, en haver
transcorregut els 4 mesos des de la seva publicació al BOE, feta el dia 9 de
novembre de 2017, el que disposa la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, per la que se transposen a l’ordenament jurídic
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en especial el que disposen els articles
203 a 207, en relació amb el procediment previst a l’article 191 i en aquest
supòsit, únicament el seu apartat 1, resultant exigible l’audiència prèvia al
contractista.
“(.....)”
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Per l’anterior es conclou que la modificació de la clàusula 1 del plec de
clàusules administratives particulars del contracte d’obres de conservació i
manteniment, reparacions menors i adequació d’habitatges propietat de
l’ajuntament, en el sentit de substituir “propietat” de l’ajuntament pel concepte
“de gestió de l’ajuntament, no constitueix una modificació substancial del
contracte ni de cap dels seus elements.
I per a l’execució d’obres de conservació i manteniment i reparacions menors
d’habitatges de gestió de l’ajuntament que no siguin de propietat municipal, es
disposa de la partida al pressupost de despeses d’enguany adequada i
suficient per atendre-les i executar el contracte. L’import estimat del contracte
no varia. Això no obstant la distinció entre els manteniments i reparacions per a
habitatges de propietat municipal es seguirà fent amb càrrec a la partida del
patrimoni municipal del sòl (romanent de crèdit pressupostari) però amb una
reducció de 35.000 € respecte dels 200.000 anuals previstos) mentre que les
reparacions i manteniments per als habitatges que no essent de propietat
municipal són de gestió i responsabilitat municipal, es faran amb càrrec a la
partida de despesa: 18301 15210 21200, amb un import o dotació anual
màxima estimat de 35.000 €
Per tot això, l'alcaldessa presidenta resol:
1r.- Iniciar expedient de modificació no substancial del contracte d’obres de
conservació i manteniment, reparacions menors i adequació d’habitatges
propietat de l’ajuntament, en el sentit de substituir “propietat” de l’ajuntament
pel concepte “de gestió de l’ajuntament.
2n.- Obrir el tràmit d’audiència al contractista Burgas i Burgas, SL als efectes
de que en el termini màxim de 3 dies, manifesti el que tingui per convenient
sobre la modificació proposada. Així mateix, correspon informar al contractista
que en tractar-se d’una modificació no substancial del contracte, aquesta no
afecta a les prestacions de les parts i que l’ajuntament té la potestat d’imposar,
per assolir la finalitat pública del contracte.’’
El dia 9 d’octubre de 2018 es va notificar el Decret al contractista. En la mateixa
data el contractista manifesta no plantejar cap objecció a la proposta de
modificació del contracte.
Vist l’informe jurídic del cap dels serveis jurídics de l’oficina municipal
d’habitatge, tenint en compte la disponibilitat actual de la partida 18301 15210
21200 i les previsions per atendre les despeses del contracte i atès el que
disposa la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic,
aquesta alcaldia presidència proposa que la Junta de Govern Local, per
delegació de l’alcaldia presidència, adopti els acords següents:
1r.- Aprovar la modificació no substancial del contracte d’obres de conservació i
manteniment, reparacions menors i adequació d’habitatges propietat de
l’ajuntament, en el sentit de substituir “propietat” de l’ajuntament, pel concepte
“de gestió” de l’ajuntament.
2n.- L’import anual del contracte no varia, però, s’executarà amb càrrec a la
partida del patrimoni municipal del sòl (romanent de crèdit pressupostari) amb
una reducció de 25.000 € respecte dels 200.000 anuals previstos, passant a
ser de 175.000 € per als habitatges de propietat municipal, mentre que les
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reparacions i manteniments per als habitatges que no essent de propietat
municipal són de gestió i responsabilitat municipal, es faran amb càrrec a la
partida de despesa: 18301 15210 21200, amb un import o dotació anual
màxima estimat de 25.000 €.
3r.- Adoptar les anotacions comptables pertinents als efecets de reflectir
l’anterior.
4rt.- Notificar l’anterior al contractista, als efectes de la seva execució i
compliment.”
----3. Urbanisme: S’aprova inicialment els Estats i Bases d’actuació de la Junta
de Compensació del sector CF5 Els Olivars. Després de llegir-la i debatre-la
s’ACORDA, per unanimitat dels membres presents amb dret a vot, d’aprovar la
proposta següent:
“El dia 10 de juliol de 2018 –RGE núm. 17023- el senyor Alfredo Sarrias de
Ros, en representació de SAREB Sociedad de Gestión de Activos procedentes
de Reestructuración Bancaria, presenta els Estatuts i les Bases d’actuació de la
Junta de Compensació del sector CF5 Els Olivars per a la seva tramitació.
El dia 27 de juliol de 2018 la Junta de Govern Local acordà denegar l’aprovació
dels Estatuts i Bases d’actuació de la Junta de Compensació del sector CF5
Els Olivars per no haver constituït les garanties corresponents al 12 % del valor
de les obres d’urbanització, requisit necessari per a publicar el Pla Parcial al
DOGC i per a la seva eficàcia i entrada en vigor. Sense el compliment d’aquest
requisit el pla parcial no era susceptible de produir efectes jurídics i fonamentar
l’adopció d’acords per al seu desenvolupament i gestió urbanística a l’àmbit del
pla parcial.
Aquesta denegació no impedia que, una vegada entrés en vigor el pla parcial,
amb la seva publicació, es torni a demanar i a instar l’aprovació dels estatuts i
bases de la Junta de compensació d’aquest sector així com qualsevol altres
instruments de gestió i execució d’aquest sector.
El dia 31 de juliol de 2018 la societat SAREB Sociedad de Gestión de Activos
procedentes de Reestructuración Bancaria, promotora del Pla Parcial, va
presentar l’aval per garantir la correcta execució de les obres d’urbanització del
sector CF5 Olivars.
El dia 10 d’octubre de 2018 es publicà al DOGC l’edicte d’aprovació definitiva
del Pla Parcial CF5 Olivars, amb la qual cosa el Pla Parcial és eficaç i entra en
vigor.
D’acord amb el que disposa l’apartat 1 de l’article 171 en relació amb els
articles 197 i 198 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’urbanisme i, atès el que disposa el Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme,
modificat per la Llei 3/2012 de 22 de febrer, de modificació del text refós de la
Llei d’urbanisme, l’Alcaldessa-Presidenta proposa que la Junta de Govern
Local, per delegació de l’Alcaldia Presidència, adopti els acords següents:
1r.- Aprovar inicialment els Estatuts i Bases d’actuació de la Junta de
Compensació del sector CF5 Els Olivars.
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2n.- Sotmetre a informació pública pel termini d’un mes els Estatuts i Bases
aprovats inicialment, mitjançant publicació dels mateixos al Butlletí Oficial de la
Província.
3r.- Obrir un període d’audiència, pel mateix termini d’un mes, mitjançant
notificació d’aquests acords a la totalitat dels propietaris i interessats de l’àmbit
del sector del Pla parcial CF5 Els Olivars.
4rt.-. Reproduir en la notificació, el contingut íntegre de l’article 171 del Decret
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’urbanisme, per al coneixement dels interessats.
5è.- Facultar l’Alcaldia presidència per a l’adopció de tants actes i gestions com
calguin per a l’execució dels acords anteriors.”
----4. Obres-llicències: Es concedeix a l’entitat Unnim, Sociedad para la Gestión
de Activos Immobiliarios, SAU una llicència municipal d’obres per enderrocar
l’edificació situada al carrer Nou, número 92. Després de llegir-la i debatre-la
s’ACORDA, per unanimitat dels membres presents amb dret a vot, d’aprovar la
proposta següent:
“En data 14 de setembre de 2018 i registre d’entrada número E2018021063,
l’entitat Unnim, Sociedad para la Gestión de Activos Immobiliarios, SAU,
representada per la senyora Anna Griera Artigas, sol·licita llicència municipal
d'obra major per enderrocar l’edificació situada al carrer Nou, número 92 de
Figueres.
En data 3 d’octubre de 2018, 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. 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. número 4408, del dia 17 de Juny de 2005.
Tipus de Sòl: Urbà. Clau a.15 Zona d’ordenació de l’edificació per definició
volumètrica i alineació de vial
Condicionants urbanístics. No hi ha objeccions en la normativa urbanística.
Característiques del projecte.
1. Geometria
Superfície solar: 295,00
Superfície a enderrocar: 355,00 m2
Volum a enderrocar: 1.524,35 m3
2. El cost real i efectiu de l’enderroc, el projectista el calcula inicialment en
25.534,35 euros descomposat en diverses partides i capítols de manera que en
resulta una repercussió proporcionada de 16,75 euros/m3 sobre el volum a
enderrocar de 1.524,35 m3.
3. La fiança a dipositar per garantir la reposició de l’espai públic adjacent que
pugui resultar afectat per l’execució dels treballs es calcula d’acord amb
l’ordenança en 600 euros segons el detall > 30 €/m2 x 10 m x 2 m.
Condicions de l’execució.
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1. Prèviament a l’inici de les obres, a càrrec del promotor, es senyalitzaran i
protegiran adequadament els recorreguts alternatius dels vianants interceptats
temporalment per tanca d’obra mitjançant les mesures que indiqui la Guàrdia
Urbana.
2. Caldrà desafectar l’immoble a enderrocar de les xarxes de serveis que hi
incideixen o s’hi suporten, amb les reubicacions en la pròpia tanca de façana, o
les conversions i els soterraments que resultin necessaris, tot respectant les
condicions tècniques d’execució de les respectives companyies, i sense que en
cap cas es pugui implantar cap peu-dret que redueixi el mínim espai lliure
públic actualment existent.
3. Durant els treballs s’hauran de prendre totes les mesures necessàries per
evitar la caiguda de runa a la via pública tot disposant les proteccions
oportunes per tal que no es produeixin danys a persones o vehicles. Les
tanques quedaran degudament il·luminades a la nit.
4. S’hauran de prendre totes les mesures necessàries per a garantir la total
impermeabilització i acabat equivalent a façana de les mitgeres de les finques
veïnes que hagin de quedar a la vista i per a la recollida i conducció de les
aigües pluvials de la finca fins a la xarxa corresponent sense que es puguin
produir embassaments insalubres ni que afectin els immobles adjacents.
5. A l’acabament dels treballs d’enderroc, s’efectuarà la desratització de la finca
i una neteja general de deixalles i espècies vegetals, que es repetirà com a
mínim una vegada a l'any per evitar el risc d'incendi.
6. El solar haurà de quedar tancat d’acord amb les ordenances amb una paret
d’obra fins a una alçada mínima de 2 metres amb acabat arrebossat i pintat, i
porta d’accés per al manteniment periòdic.
7. Abans del retorn de la fiança imposada per garantir la reposició de l’espai
públic es restauraran la vorera frontal i les superfícies de calçada afectades si
és el cas per les rases i la maquinària dels treballs.
Conclusions.
Es proposa concedir la llicència d'enderroc sol·licitada, en els termes en que se
sol·licita, amb les condicions particulars exposades i les generals annexes.
I perquè consti als efectes oportuns signo aquest informe, segons els meus
coneixements que sotmeto a l’informe jurídic i al criteri de la corporació.”
En data 10 d’octubre de 2018, mitjançant Decret de l’Alcaldia, es requereix a
l’entitat Unnim, Sociedad para la Gestión de Activos Immobiliarios, SAU,
representada per la senyora Anna Griera Artigas, perquè presenti
documentació en relació a la llicència sol·licitada. Aquest requeriment ha estat
notificat a l’interessat en data 12 d’octubre de 2018.
En data 22 d’octubre de 2018, amb Registre d’Entrada número E2018023705,
l’entitat Unnim, Sociedad para la Gestión de Activos Immobiliarios, SAU,
representada per la senyora Anna Griera Artigas, presenta documentació
complementària en relació a la sol·licitud de llicència d'obra major per
enderrocar l’edificació situada al carrer Nou, número 92 de Figueres.
Consta a l’expedient administratiu informe favorable de la Cap dels Serveis
jurídics i administratius de l’àrea de llicències urbanístiques i mediambientals,
en relació a la llicència sol·licitada.
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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, 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 d'obra major sol·licitada per l’entitat Unnim,
Sociedad para la Gestión de Activos Immobiliarios, SAU, representada per la
senyora Anna Griera Artigas, per enderrocar l’edificació situada al carrer Nou,
número 92 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, a càrrec del promotor, es senyalitzaran i
protegiran adequadament els recorreguts alternatius dels vianants
interceptats temporalment per tanca d’obra mitjançant les mesures que
indiqui la Guàrdia Urbana. En el cas que s'hagi d'instal·lar 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 Guàrdia Urbana.
b) Caldrà desafectar l’immoble a enderrocar de les xarxes de serveis que hi
incideixen o s’hi suporten, amb les reubicacions en la pròpia tanca de
façana, o les conversions i els soterraments que resultin necessaris, tot
respectant les condicions tècniques d’execució de les respectives
companyies, i sense que en cap cas es pugui implantar cap peu-dret que
redueixi el mínim espai lliure públic actualment existent.
c) Durant els treballs s’hauran de prendre totes les mesures necessàries
per evitar la caiguda de runa a la via pública tot disposant les
proteccions oportunes per tal que no es produeixin danys a persones o
vehicles. Les tanques quedaran degudament il·luminades a la nit.
d) S’hauran de prendre totes les mesures necessàries per a garantir la total
impermeabilització i acabat equivalent a façana de les mitgeres de les
finques veïnes que hagin de quedar a la vista i per a la recollida i
conducció de les aigües pluvials de la finca fins a la xarxa corresponent
sense que es puguin produir embassaments insalubres ni que afectin els
immobles adjacents.
e) A l’acabament dels treballs d’enderroc, s’efectuarà la desratització de la
finca i una neteja general de deixalles i espècies vegetals, que es
repetirà com a mínim una vegada a l'any per evitar el risc d'incendi.
f) El solar haurà de quedar tancat d’acord amb les ordenances amb una
paret d’obra fins a una alçada mínima de 2 metres amb acabat
arrebossat i pintat, i porta d’accés per al manteniment periòdic.
g) Abans del retorn de la fiança imposada per garantir la reposició de
l’espai públic es restauraran la vorera frontal i les superfícies de calçada
afectades si és el cas per les rases i la maquinària dels treballs.
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h) S’haurà de presentar a l’Ajuntament de Figueres, el certificat acreditatiu
de la gestió dels residus referents a la quantitat i tipus de residus lliurats,
en el termini d’un mes a comptar des de la finalització de les obres.
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) El contractista haurà de disposar de pòlissa d'assegurances suficient
que cobreixi el risc de la responsabilitat civil.
k) Les companyies de serveis hauran d’estar assabentades de les obres
d’enderroc.
l) Quan als serveis municipals, s'hauran de complir el condicionants que
estableix Figueres de Serveis SA:
Aigua i Clavegueram:
- Previ a l'enderroc cal desconnectar de la façana l'escomesa
d'aigua existent. Cal que contactin amb els tècnics de Figueres de
Serveis SA, a fi d'acordar la data de realització.
- La canonada d'aigua és instal·lada a la vorera i es pot veure
afectada per l'excavació i les vibracions provocades pel pas i
treballs de maquinària pesada. Cal adoptar mesures de protecció.
- Si es preveu la instal·lació d'algun suport ancorat a la vorera cal
que es posin en contacte amb els tècnics de Figueres de Serveis,
SA a fi de localitzar la canonada d'aigua i acordar el punt
d'instal·lació.
Segon.- Comunicar a l’entitat Unnim, Sociedad para la Gestión de Activos
Immobiliarios, SAU, representada per la senyora Anna Griera Artigas, 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
gravamen 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 25.534,35
euros. 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 la hisenda pública d’aquesta administració
local, en els llocs indicats i dins dels terminis assenyalats a la notificació de la
corresponent liquidació.”
----5. Obres-llicències: Es concedeix a la senyora Laura Margall Buxeda una
llicència municipal d’obra major per reforma i ampliació d’habitatge unifamiliar al
carrer Sant Pau, 109. Després de llegir-la i debatre-la s’ACORDA, per
unanimitat dels membres presents amb dret a vot, d’aprovar la proposta
següent:
“En data 27 de juny de 2018 i registre d’entrada número E2018015942, la
senyora Laura Margall Buxeda, sol·licita llicència municipal d'obra major per
reforma i ampliació d’habitatge unifamiliar al carrer Sant Pau, número 109 de
Figueres.
En data 6 de juliol de 2018, l’arquitecte municipal emet l’informe següent:
“Característiques urbanístiques.
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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, número 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.
Tipus de Sòl: Urbà. a.14 Zona d’ordenació de l’edificació per alineació de vial
Us preferent del sòl: Habitatge
Nombre d'habitatges existents que es rehabiliten i amplien: 1
Total superfície útil habitatge: 145,24 m2
Superfície total construïda d’actuació de reforma i ampliació: 206,24 m2
(45,47 m2 de redistribució en planta pis + 106,16 m2 de reforma amb afectació
d’estructura en habitatge en planta baixa i pis + 8,26 m2 d’ampliació d’habitatge
en planta pis + 42,26 m2 de reforma amb afectació d’estructura en garatge i
auxiliar en planta baixa)
Antecedents
El projecte presentat consisteix en la completa reconstrucció interior d’un
habitatge existent en planta baixa i pis, tot ocupant el porxo posterior i ampliant
parcialment sobre aquest el volum en planta primera a l’interior de la fondària
edificable.
Per la justificació del Decret d’habitabilitat es remet al grup I “Augment de
superfície útil d’un habitatge existent amb afectació d’estructura” amb una
superfície útil total de 178,02 m2 dels quals 145,24 m2 corresponen a l’interior
de l’habitatge i 32,78 m2 a aparcament i auxiliars.
Característiques del projecte.
El projecte s'ajusta al que disposa la normativa urbanística vigent.
L’immoble té la consideració de solar i no està inclòs en cap unitat d'actuació
urbanística.
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 98.104,69 euros d’acord amb unes repercussions proporcionades segons la
tipologia dels treballs (744,80 euros / m2 x 8,26 m2 d’ampliació en planta pis +
521,36 euros / m2 x 106,16 m2 de reforma amb afectació d’estructura en
habitatge de planta baixa i pis + 372,40 euros / m2 x 45,47 m2 de redistribució
en planta pis + 465,50 euros / m2 x 42,26 m2 de reforma amb afectació
d’estructura en garatge i auxiliar)
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 (> 10 x 1,5
x 30)
Condicions.
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
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de les runes produïdes, s'haurà de demanar el corresponent permís d'ocupació
de la via pública a la mateixa Guàrdia Urbana.
Totes les mitgeres que quedin al descobert per motiu de reculades de
l’edificació o de buidat de patis dins del volum edificable tindran el tractament i
acabat de façanes.
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.
Això és tot el que puc informar segons els meus coneixements que sotmeto a
raonament tècnicament més fonamentat, a l’informe jurídic i al criteri de la
corporació.”
En data 13 de juliol de 2018, mitjançant Decret de l’Alcaldia, es requereix a la
senyora Laura Margall Buxeda, perquè presenti documentació en relació a la
llicència sol·licitada. Aquest requeriment ha estat notificat a l’interessat en data
17 de juliol de 2018.
En data 18 d’octubre de 2018, amb Registre d’Entrada número E2018023455,
la senyora Laura Margall Buxeda, presenta documentació complementària en
relació a la sol·licitud de llicència d'obra major per reforma i ampliació
d’habitatge unifamiliar al carrer Sant Pau, número 109 de Figueres.
Consta a l’expedient administratiu informe favorable de la Cap dels Serveis
jurídics i administratius de l’àrea de llicències urbanístiques i mediambientals,
en relació a la llicència sol·licitada.
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, 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 municipal d'obra major sol·licitada per la senyora
Laura Margall Buxeda, per reforma i ampliació d’habitatge unifamiliar al carrer
Sant Pau, número 109 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) Totes les mitgeres que quedin al descobert per motiu de reculades de
l’edificació o de buidat de patis dins del volum edificable tindran el
tractament i acabat de façanes.
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c) S’haurà de presentar a l’Ajuntament de Figueres, el certificat acreditatiu
de la gestió dels residus referents a la quantitat i tipus de residus lliurats,
en el termini d’un mes a comptar des de la finalització de les obres.
d) Abans d’iniciar les obres s’haurà d’aportar el projecte executiu.
e) 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.
f) 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.
g) Quan als serveis municipals, s'hauran de complir el condicionants que
estableix Figueres de Serveis SA:
Aigua i Clavegueram:
- Es desconeix l'estat de l'escomesa existent. Cal realitzar una
arqueta de registre a la vorera per tal de comprovar-la i deixar-la
registrada pel seu manteniment. En cas d'estar en males
condicions, caldrà realitzar una escomesa nova.
- La instal·lació d’evacuació d’aigües residuals disposarà d’un sifó a
l’interior de la propietat, registrable per les dues bandes del segell
hidràulic. Annex V punt 1.1 del Reglament dels serveis públics de
sanejament de l'Ajuntament de Figueres.
- No es permet desguassar directament i sense instal·lacions
específiques, espais que estiguin per sota del nivell de la calçada
en el punt de connexió. L’objecte d’aquesta condició es per evitar
les sortides d’aigua de la claveguera cap a l'interior.
Segon.- Comunicar a la senyora Laura Margall Buxeda, 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 gravamen
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 98.104,69 euros.
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 la hisenda pública d’aquesta administració local, en
els llocs indicats i dins dels terminis assenyalats a la notificació de la
corresponent liquidació.”
----6. Obres-llicències: S’autoritza a l’entitat Inmo Criteria Caixa, SA la
transmissió d’una llicència d’obra major amb les condicions que consten a
l’expedient 120/06. 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 d'agost de 2006, la Junta de Govern Local va acordar concedir
llicència municipal d’obra major a l'entitat Fercaber Construcciones SA,
11

representada pel senyor Javier Garcia de Pedro, per a la construcció d'un
edifici plurifamiliar entre mitgeres de 45 habitatges, aparcaments i trasters al
carrer Lleó, número 20 cantonada amb el carrer Taure número 25, número
d’expedient 120/06 i es va notificar en data 16 de novembre de 2006.
En data 29 de novembre de 2010, la Junta de Govern Local va concedir a
l'entitat esmentada una pròrroga de 18 mesos a afegir sobre el període inicial
per a l'acabament de les obres esmentades.
En data 22 de maig de 2012, la Junta de Govern Local va acordar concedir la
transmissió de la titularitat de la llicència, número expedient 120/06 a favor de
l’entitat Aliancia Zero, SL, representada pel senyor Antonio Martí Triginer.
En la mateixa data la Junta de Govern Local va acordar concedir a l’entitat
Aliancia Zero SL, una pròrroga per acabar les obres fins al 31 de desembre de
2014.
En data 8 de juny de 2015, la Junta de Govern Local va acordar concedir la
transmissió de la titularitat de la llicència, número expedient 120/06 a favor de
l’entitat l'entitat Criteria Caixa Holding SA, representada per la senyora Nelia
Vizcaino Ribes.
En data 8 de juliol de 2015 es va emetre Decret d’Alcaldia per concedir a
l’entitat Criteria Caixa Holding SA, una pròrroga per acabar les obres fins al 31
de desembre de 2015.
En data 5 d’octubre de 2018 i número de registre d’entrada E2018022600,
l'entitat Inmo Criteria Caixa, SA, representada pel senyor Carlos Coronado
Garcés, exposa que l'entitat Criteria Caixa Holding, SA, representada per la
senyora Nelia Vizcaino Ribes, ha cedit la titularitat de la llicència esmentada a
favor de l'entitat Inmo Criteria Caixa, SA, i sol·licita la transmissió de la llicència
d’obra major per a la construcció d'un edifici plurifamiliar entre mitgeres de 45
habitatges, aparcaments i trasters al carrer Lleó, número 20 cantonada amb el
carrer 25 de Figueres, expedient número 120/06 i una nova pròrroga de la
llicència.
Consta a l’expedient administratiu informe favorable de la Cap dels Serveis
Jurídics i administratius de l’àrea de llicències urbanístiques i mediambientals.
Atès el que disposa l'article 86 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya -DOGC- de 23 de juny de 1995), i l'ordenança
fiscal reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres,
l'alcaldessa presidenta proposa a la Junta de Govern Local que, per delegació
de l'Alcaldia-Presidència, adopti els acords següent:
Primer.- Autoritzar la transmissió de la llicència d'obra major, expedient número
120/06, amunt esmentada a favor de , l'entitat Inmo Criteria Caixa, SA,
representada pel senyor Carlos Coronado Garcés, amb les condicions que
consten en la llicència concedida en data 28 d’agost de 2006, número
d’expedient 120/06, i les particulars següents:
a) Abans d’iniciar les obres s’haurà d’aportar la documentació del
contractista.
b) S'haurà d'acreditar haver signat amb un gestor autoritzat un document
d'acceptació que garanteixi la correcta destinació dels residus separats
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per tipus. En aquest document es farà constar el codi de gestor, el
domicili de l'obra i l'import rebut en concepte de dipòsit per a la posterior
gestió. L'import del dipòsit es fixa, per a tots els residus de la construcció
i la demolició, en 11 €/tona de residus previstos en l'estudi de gestió,
amb un mínim de 150 euros, tal i com disposa el REIAL DECRET
210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de prevenció i
gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20) (publicat al BOE
núm. 92, de 16 d'abril), modificant l’apartat c) de l’article 11 del decret
89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de
residus de la construcció de Catalunya.
c) Un cop iniciades les obres, caldrà lliurar a l’Ajuntament una còpia de
l’acta d’inici d’obres estesa per la direcció facultativa d’aquestes.
d) Només es podrà utilitzar i ocupar l’edifici o construcció de que es tracti
després que hagi transcorregut el termini d’un mes des de la presentació
de la comunicació i certificat final d’obra expedit per la direcció
facultativa de les obres o, si s’escau, de l’esmena de la comunicació o
l’aportació dels documents requerits, sense que l’administració atorgant
hagi manifestat la disconformitat de les obres executades amb el
projecte tècnic autoritzat i les condicions de la llicència urbanística
atorgada.
Segon.- Notificar aquesta resolució a les societats interessades i a l’Àrea de
Gestió Tributària.”
----7. Obres-llicències: S’estableix el termini màxim per a l’acabament de les
obres de la llicència número d’expedient 120/06 sol·licitada per l’entitat Inmo
Criteria Caixa, SA. 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 d'agost de 2006, la Junta de Govern Local va acordar concedir
llicència municipal d’obra major a l'entitat Fercaber Construcciones SA,
representada pel senyor Javier Garcia de Pedro, per a la construcció d'un
edifici plurifamiliar entre mitgeres de 45 habitatges, aparcaments i trasters al
carrer Lleó, número 20 cantonada amb el carrer Taure número 25, número
d’expedient 120/06 i es va notificar en data 16 de novembre de 2006.
En data 29 de novembre de 2010, la Junta de Govern Local va concedir a
l'entitat esmentada una pròrroga de 18 mesos a afegir sobre el període inicial
per a l'acabament de les obres esmentades.
En data 22 de maig de 2012, la Junta de Govern Local va acordar concedir la
transmissió de la titularitat de la llicència, número expedient 120/06 a favor de
l’entitat Aliancia Zero, SL, representada pel senyor Antonio Martí Triginer.
En la mateixa data la Junta de Govern Local va acordar concedir a l’entitat
Aliancia Zero SL, una pròrroga per acabar les obres fins al 31 de desembre de
2014.
En data 8 de juny de 2015, la Junta de Govern Local va acordar concedir la
transmissió de la titularitat de la llicència, número expedient 120/06 a favor de
l’entitat l'entitat Criteria Caixa Holding SA, representada per la senyora Nelia
Vizcaino Ribes.
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En data 8 de juliol de 2015 es va emetre Decret d’Alcaldia per concedir a
l’entitat Criteria Caixa Holding SA, una pròrroga per acabar les obres fins al 31
de desembre de 2015.
En data 5 d’octubre de 2018 i número de registre d’entrada E2018022600,
l'entitat Inmo Criteria Caixa, SA, representada pel senyor Carlos Coronado
Garcés, exposa que l'entitat Criteria Caixa Holding, SA, representada per la
senyora Nelia Vizcaino Ribes, ha cedit la titularitat de la llicència esmentada a
favor de l'entitat Inmo Criteria Caixa, SA, i sol·licita la transmissió de la llicència
d’obra major per a la construcció d'un edifici plurifamiliar entre mitgeres de 45
habitatges, aparcaments i trasters al carrer Lleó, número 20 cantonada amb el
carrer 25 de Figueres, expedient número 120/06 i una nova pròrroga de la
llicència per a l’acabament de les obres de la llicència esmentada, expedient
120/06, en base el que disposa la Disposició transitòria primera de la Llei
3/2012.
La Disposició transitòria primera de la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de
modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu
1/2010, del 3 d'agost, va establir una pròrroga de les llicències atorgades
d’acord amb la normativa tècnica anterior en matèria d’edificació i d’habitatge,
tot establint que el termini màxim de pròrroga de les llicències és el 31 de
desembre de 2014. Posteriorment, amb la Llei 9/2014, de 31 de juliol, de la
seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes es va
allargar aquest termini fins al 31 de desembre de 2015. Amb la Llei 14/2015,
del 21 de juliol, de l'impost sobre els habitatges buits, i de modificació de
normes tributàries i de la Llei 3/2012, es va allargar novament el termini fins al
31 de desembre de 2016. I ara, amb la Llei 5/2017, del 28 de març, de
mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i
regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en
establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades
envasades i sobre emissions de diòxid de carboni, es modifica novament
l’apartat 3 de la disposició transitòria primera de la Llei 3/2012, del 22 de febrer,
de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu
1/2010, del 3 d'agost, que resta redactat de la següent manera:
“3. El termini màxim de pròrroga de les llicències d’obres a les quals fan
referència els apartats 1 i 2 és el 31 de desembre de 2018.”
Consta a l’expedient administratiu informe favorable de la Cap dels Serveis
Jurídics i administratius de l’àrea de llicències urbanístiques i mediambientals.
Atès l’anterior exposat, i les disposicions anteriorment citades, l’alcaldessa
presidenta proposa a la Junta de Govern Local que, per delegació de l'AlcaldiaPresidència, adopti els acords següents:
Primer.- Establir que el termini màxim per a l’acabament de les obres de la
llicència amb número d’expedient 120/06, sol·licitada per l'entitat Inmo Criteria
Caixa, SA, representada pel senyor Carlos Coronado Garcés, és el 31 de
desembre de 2018.
Segon.- Advertir a l'entitat Inmo Criteria Caixa, SA, representada pel senyor
Carlos Coronado Garcés, que en el cas de no acabar les obres en el termini
indicat, la llicència caducarà i caldrà demanar-ne i obtenir-ne una de nova.”
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----8. Obres-llicències: Es concedeix a la Comunitat de Propietaris Sant Celi i
Rústic, 1. 1 bis, Pujada del Castell, 26-28 i Avinguda Salvador Dalí i Domènech,
148 una llicència d’obra major per instal·lar un aparell elevador a l’immoble
situat a l’avinguda Salvador Dalí i Domènech, 148. 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 19 d’agost de 2018 i registre d’entrada número E2018017859, la
Comunitat de Propietaris Sants Celi i Rústic, 1, 1 bis, Pujada del Castell, 26-28 i
Avinguda Salvador Dalí i Domènech, 148, representada pel senyor Juan
Romero Contreras, sol·licita llicència municipal d'obra major per instal·lar un
aparell elevador a l’immoble situat a l’avinguda Salvador Dalí i Domènech,
número 148 de Figueres.
En data 6 de setembre de 2018, l’arquitecte municipal emet l’informe següent:
“Característiques urbanístiques.
Planejament vigent: Text refós de les Normes urbanístiques del Pla general al
terme municipal de Figueres. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 17 de
Juny de 2005. Modificació de la normativa del Pla general referent als
paràmetres de densitat, nombre de places d'aparcament, alçada reguladora
màxima i cossos sortints. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 9 de Març
de 2007.
Tipus de Sòl: Urbà.
Zonificació: Zones a.10 Zona que manté l’ordenació original de l’edificació per
definició volumètrica i per alineació de vial.
Tipologia estadística: D.3
Sup. reformada: 10,08 m2
Antecedents
1. El projecte d’instal·lació de l’elevador s’ubica en l’ull d’escala existent amb
una reduïda afectació constructiva de les tramades d’escala que en tot cas
mantenen l’amplada lliure mínima de 80 cms. i on es projecta instal·lar
enllumenat d’emergència i extintor d’acord amb la Tinsci-4.
Característiques del projecte.
1. La finca té la consideració de solar i no està inclosa en cap unitat d'actuació
urbanística.
2. El projecte no afecta els paràmetres urbanístics.
3. El cost real i efectiu de les obres, s’estima en el projecte amb desglossat dels
capítols d’obra i instal·lació inclòs l’aparell elevador en 11.607 euros
4. La fiança a dipositar per garantir la reposició de l’espai públic que pugui
resultar afectat es calcula en el mínim de 500 euros d’acord amb l’ordenança.
Condicions.
1. Abans de l’inici de les obres, a càrrec del promotor, i mitjançant les mesures
detallades que indiqui la Guàrdia Urbana es senyalitzaran i protegiran
adequadament els recorreguts alternatius dels vianants interceptats per la
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.
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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
continuïn utilitzant l’immoble.
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.”
En data 1 d’octubre de 2018, mitjançant Decret de l’Alcaldia, es requereix a la
Comunitat de Propietaris Sants Celi i Rústic, 1, 1 bis, Pujada del Castell, 26-28 i
Avinguda Salvador Dalí i Domènech, 148, representada pel senyor Juan
Romero Contreras, perquè presenti documentació en relació a la llicència
sol·licitada. Aquest requeriment ha estat notificat a l’interessat en data 4
d’octubre de 2018.
En data 16 d’octubre de 2018, amb Registre d’Entrada número E2018023196,
la Comunitat de Propietaris Sants Celi i Rústic, 1, 1 bis, Pujada del Castell, 2628 i Avinguda Salvador Dalí i Domènech, 148, representada pel senyor Juan
Romero Contreras, presenta documentació complementària en relació a la
sol·licitud de llicència d'obra major per instal·lar un aparell elevador a l’immoble
situat a l’avinguda Salvador Dalí i Domènech, número 148 de Figueres.
Consta a l’expedient administratiu informe favorable de la Cap dels Serveis
jurídics i administratius de l’àrea de llicències urbanístiques i mediambientals,
en relació a la llicència sol·licitada.
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, 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 municipal d'obra major sol·licitada per la
Comunitat de Propietaris Sants Celi i Rústic, 1, 1 bis, Pujada del Castell, 26-28 i
Avinguda Salvador Dalí i Domènech, 148, representada pel senyor Juan
Romero Contreras, per instal·lar un aparell elevador a l’immoble situat a
l’avinguda Salvador Dalí i Domènech, número 148 de Figueres, d'acord amb les
condicions generals que s'adjunten en el full annex i amb les particulars
següents:
a) Abans de l’inici de les obres, a càrrec del promotor, i mitjançant les
mesures detallades que indiqui la Guàrdia Urbana es senyalitzaran i
protegiran adequadament els recorreguts alternatius dels vianants
interceptats per la tanca d’obra. En el cas que s'hagi d'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.

16

b) 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 continuïn utilitzant l’immoble.
c) S’haurà de presentar a l’Ajuntament de Figueres, el certificat acreditatiu
de la gestió dels residus referents a la quantitat i tipus de residus lliurats,
en el termini d’un mes a comptar des de la finalització de les obres.
d) Abans d’iniciar les obres s’haurà d’aportar la documentació del
contractista.
e) 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.
f) 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.
Segon.- Comunicar a la Comunitat de Propietaris Sants Celi i Rústic, 1, 1 bis,
Pujada del Castell, 26-28 i Avinguda Salvador Dalí i Domènech, 148,
representada pel senyor Juan Romero Contreras, 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 gravamen
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 11.607 euros.
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 la hisenda pública d’aquesta administració local, en
els llocs indicats i dins dels terminis assenyalats a la notificació de la
corresponent liquidació.”
----9. Obres-llicències: Es concedeix al senyor Santiago Gabarre Utrera una
llicència d’obra major per a la construcció d’un panteó al cementiri municipal,
departament 6, parcel·la 19. 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 de setembre de 2018 i registre d’entrada número E2018000051, el
senyor Santiago Gabarre Utrera, representat pel senyor Oscar Martí Orduño,
sol·licita llicència municipal d'obra major per a la construcció d’un panteó al
cementiri municipal, departament 6, parcel·la 19 de Figueres.
En data 8 d’octubre de 2018, l’aparellador municipal emet l’informe següent:
“Característiques urbanístiques.
Planejament: 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.
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Tipus de Sòl: Urbà
Classificació del Sòl: 4. Sistema de Serveis Urbans
Us del sòl: Instal·lació funerària
Tipologia: 12.b
Superfície parcel·la: 16,00 m²
Superfície construïda: 13,60 m²
Característiques del projecte.
1. L’any 2012 es va informar el mateix projecte per al mateix emplaçament. No
hi ha hagut canvis normatius.
2. El projecte s'ajusta al que disposa la normativa urbanística vigent.
3. El projecte no acredita el valor real i efectiu de les obres amb preus unitaris
justificats aplicats sobre l’estat d'amidaments. En l'absència d'això l'estimació
de l'import real i efectiu es calcula en 22.790,88 euros segons el detall següent:
13,60 m² x 490,00 €/m² x 0,95 x 1,20 x 1,00 x 3,00
Condicions.
 Prèviament a l’inici de les obres, s'haurà de disposar de la corresponent
autorització del Departament de Cementiris.
 Es compliran totes les disposicions legals vigents sobre normes de policia
sanitària -mortuòria.
Conclusions.
Es proposa concedir la llicència d'obra major sol·licitada, en els termes en que
se sol·licita i amb les condicions particulars exposades i les generals annexes.
Això és tot el que el tècnic sotasignat pot informar segons els seus
coneixements que sotmet a raonament tècnicament més ben fonamentat i als
informes jurídics.”
Consta a l’expedient administratiu informe favorable de la Cap dels Serveis
jurídics i administratius de l’àrea de llicències urbanístiques i mediambientals,
en relació a la llicència sol·licitada.
Atès el que disposa l'article 89 i concordants del Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals,
i l’article 187 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, modificat per la Llei
16/2015, de 21 de juliol, de simplificació administrativa de l’Administració de la
Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat
econòmica, i l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions,
instal·lacions i obres, l'alcaldessa presidenta proposa a la Junta de Govern
Local que, per delegació de l'Alcaldia-Presidència, adopti els acords següents:
Primer.- Concedir la llicència d’obra major sol·licitada pel senyor Santiago
Gabarre Utrera, representat pel senyor Oscar Martí Orduño, per a la
construcció d’un panteó al cementiri municipal, departament 6, parcel·la 19 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 disposar de la corresponent
autorització del Departament de Cementiris.
b) Es compliran totes les disposicions legals vigents sobre normes de
policia sanitària - mortuòria.
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c) Es compliran totes les disposicions legals de caràcter general vigents
aplicables al respecte, aprovades per la Generalitat de Catalunya.
d) El termini de realització de les obres queda limitat a dos anys, comptats
a partir de l’adjudicació de la parcel·la 9 del departament 6 del cementiri
municipal de Figueres, segons disposa el Reglament dels cementiris
municipals de Figueres i de Vilatenim.
Segon.- Comunicar al senyor Santiago Gabarre Utrera, representat pel senyor
Oscar Martí Orduño 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 gravamen aplicable a la base imposable
d’aquest impost, que està constituïda pel cost real i efectiu de la construcció,
instal·lació i/o obra, que és de 22.790,88€ segons consta a l’informe tècnic més
amunt transcrit. A més, 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 la hisenda pública d’aquesta
administració local, en els llocs indicats i dins dels terminis assenyalats a la
notificació de la corresponent liquidació.”
----10. 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:
---- Obres municipals. S'aprova un expedient de contractació relatiu al
"Contracte de subministrament i instal·lació d'un sistema de tractament físic
basat en la microfiltració ceràmica per a la piscina municipal". Després de llegirla i debatre-la s’ACORDA, per unanimitat dels membres presents amb dret a
vot, d’aprovar la proposta següent:
"El cap del Servei d'Esports de l’Ajuntament de Figueres en data 16 i 24
d’octubre de 2018 ha emès informes tècnics amb número d’expedient
respectivament (INGE2017001645 i INGE2018001721), relatius a la necessitat
de contractar el subministrament i instal·lació d'un sistema de filtració basat en
la microfiltració a través d'unes membranes ceràmiques.
Vist el que disposa la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic, i vistes les delegacions efectuades per l’Alcaldia Presidència en data 30
de juny de 2015, el regidor director del servei de Contractació, Jordi Masquef
Creus, proposa que la Junta de Govern Local, per delegació de l’Alcaldia
Presidència, adopti els següents acords:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació relatiu al "Contracte de
subministrament i instal·lació d'un sistema de tractament físic basat en la
microfiltració ceràmica per a la piscina municipal".
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SEGON.- Declarar la urgència del procediment de licitació del contracte
esmentat per les raons d'interès públic esmentades a l'informe de necessitat
amb codi InGE2018001645.
TERCER.- Determinar que la licitació es dugui a terme mitjançant procediment
obert i amb varis criteris d’adjudicació.
QUART.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars del "Contracte
de subministrament i instal·lació d'un sistema de tractament físic basat en la
microfiltració ceràmica per a la piscina municipal" que es transcriu a
continuació:
"PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HA DE
REGIR EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UN
SISTEMA DE TRACTAMENT FÍSIC BASAT EN LA MICROFILTRACIÓ
CERÀMICA PER A LA PISCINA MUNICIPAL
1. Objecte i naturalesa
1.1. Descripció de l’objecte del contracte
L’objecte de la contractació és el subministrament i instal·lació d’un sistema de
tractament físic basat en la microfiltració ceràmica a la piscina municipal,
situada al carrer de Glòria Compte, s/n (complex esportiu municipal), de
Figueres, d’acord amb el present plec de clàusules administratives particulars i
el plec de prescripcions tècniques.
1.2. Naturalesa i règim jurídic del contracte
El contracte definit a l’apartat anterior té la qualificació de contracte mixt de
subministraments i de serveis, d’acord amb l’article 18 de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a
l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant,
LCSP). Així, i d’acord amb l’apartat 1.a) d’aquest mateix article, el contracte es
regirà per les normes aplicables als contractes de subministrament, ja que
aquesta és la prestació principal al ser el valor estimat superior.
1.3. Justificació de la impossibilitat dividir en lots l’objecte del contracte
No es procedeix a la divisió en lots de l’objecte del contracte, atenent al què
disposa l’article 99.3 de la LCSP, perquè això dificultaria la correcta execució
del contracte des d’un punt de vista tècnic, posant en risc la correcta execució
del contracte, a l'implicar la necessitat de coordinar l'execució de les diferents
prestacions, qüestió que es podria veure impossibilitada per la seva divisió en
lots i execució per contractistes diferents.
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1.4. Codis d’identificació de les prestacions objecte del contracte
L’objecte del contracte s’identifica amb el codi següent:
Codi CPV
43324100-1

Descripció
Equipament per a piscines

1.5. Necessitat i idoneïtat del contracte
La necessitat i idoneïtat del contracte es troba justificada a l'informe de
necessitat amb codi INGE2018001645, que es troba a l'expedient.
2. Procediment de selecció i adjudicació
La tramitació de l’expedient serà en forma urgent, pels motius detallats a
l’expedient, i la corresponent adjudicació del contracte serà el procediment
obert d’acord amb el que disposen els articles 156, 157 i 158 de la LCSP, en el
qual tot empresari interessat podrà presentar una proposició, quedant exclosa
tota negociació dels termes del contracte amb els licitadors.
La tramitació serà urgent, ja que és precís accelerar l'adjudicació per les raons
d'interès públic esmentades a l'informe de necessitat amb codi
INGE2018001645.
L’adjudicació del contracte es realitzarà utilitzant una pluralitat de criteris
d’adjudicació sobre la base de la millor relació qualitat-preu de conformitat amb
el que s’estableix a la clàusula 10.
3. Perfil del contractant
Amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació
relativa a la seva activitat contractual, i sense perjudici de la utilització d’altres
mitjans de publicitat, aquest Ajuntament compta amb el Perfil de Contractant
(https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=5
&keyword=figueres&reqCode=viewDetail&idCap=9328325) al qual es tindrà
accés segons les especificacions que es regulen a la pàgina web següent:
www.figueres.cat.
4. Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte
4.1. Pressupost base de licitació
El pressupost base de licitació del contracte és de 110.741,62 euros (IVA
inclòs), dels quals 91.522,00 euros corresponen a la base i 19.219,62 euros
corresponen a l’IVA.
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Concepte
Execució material
Despeses generals d'estructura (13%)
Altres despeses
Benefici industrial (6%)
Subtotal
IVA (21%)
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

Import (en euros)
86.341,51
0,00
0,00
5.180,49
91.522,00
19.219,62
110.741,62

El detall dels conceptes que integren el cost d'execució material es troba recollit
al projecte.
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost de
licitació, indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida independent. En tot cas les
ofertes que excedeixin el pressupost de licitació IVA exclòs resultaran excloses
del procediment.
Aquest subministrament, amb instal·lació i engegada, es realitza en la modalitat
"clau en mà"; per tant, aquest import inclou tot el necessari per a la seva
realització, com, entre altres, els materials i productes per subministrar, així
com les despeses d'embalatge i transport fins al lloc de lliurament, les gestions
de duanes, la càrrega i descàrrega, els arbitris, els aranzels i duanes
aplicables, inclosos els impostos d'importació; totes les despeses de personal,
incloses les dietes i allotjament i desplaçaments, eines i mitjans auxiliars
necessaris per a la contractació, i totes les despeses de formació i instrucció
del personal; assegurança, llicències i autoritzacions administratives; proves
d'acceptació i altres comprovacions necessàries i, en general, tots els
conceptes que siguin necessaris per realitzar el subministrament en les
condicions estipulades.
El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és
indiscutible, no admetent-se cap prova d’insuficiència i porta implícits tots
aquells conceptes previstos a l’article 100 de la LCSP i concordants.
4.2. Valor estimat del contracte
El valor estimat del contracte ascendeix a la quantia de 91.522,00 euros.
Aquest valor estimat, tal i com ve definit a l’article 101 de la LCSP, no inclou
l’IVA.
Concepte
Execució material
Despeses generals d'estructura (13%)

Import (en euros)
86.341,51
0,00
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Benefici industrial (6%)
Modificacions a l'alça previstes al plec
Possibles pròrrogues
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE

5.180,49
0,00
0,00
91.522,00

D'acord amb la clàusula 24, no es preveuen modificacions a l'alta. Tampoc es
preveuen pròrrogues.
Pel que fa al detall dels conceptes que integren el cost d'execució material, es
troba recollit al projecte.
5. Existència de crèdit
Les obligacions econòmiques del contracte s’abonaran amb càrrec a l’aplicació
pressupostària següent:
Anualitat
2018

Aplicació
pressupostària
502.34200.62201

Concepte
Inversions en equipaments esportius

Es fa constar expressament que a l’aplicació indicada, dins el pressupost 2018,
hi ha crèdit suficient i que es troba retingut.
6. Revisió de preus
No procedeix la revisió de preus.
7. Lloc i termini de lliurament
El lloc de lliurament i instal·lació del subministrament serà la piscina municipal,
situada al carrer de Glòria Compte, s/n (complex esportiu municipal), de
Figueres, i el termini de lliurament i instal·lació serà de 60 dies a comptar des
de l'endemà de la data de signatura del contracte. No obstant, en cas que el
licitador ofereixi executar el contracte en un termini menor, el termini d'execució
serà aquest últim.
Aquest lliurament estarà coordinat per l'enginyer municipal, el Sr. Martí Pou, el
tècnic especialista de medi ambient, el Sr. Xavier Turró, i el tècnic d'esports, el
Sr. Màrius Vergés. En el moment del lliurament el sistema de microfiltració
haurà de trobar-se totalment instal·lat, comprovat i en funcionament, amb tots
els seus components i accessoris.
Serà imprescindible l'assistència del contractista en el moment del lliurament
definitiu de l'equipament, una vegada instal·lat i havent realitzat les proves de
funcionament i acceptació, per explicar els detalls pertinents de funcionament i
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fer el lliurament dels manuals preceptius que estableixi la llei per a aquest
equipament.
8. Acreditació de l’aptitud, la capacitat i la solvència
Estan facultades per subscriure aquest contracte les persones naturals o
jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin personalitat jurídica i plena
capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu l’article 65 de la LCSP; que no
incorrin en cap de les prohibicions de contractar recollides a l’article 71 de la
LCSP, la qual cosa es pot acreditar per qualsevol dels mitjans establerts a
l’article 85 de la LCSP; que acreditin la solvència econòmica, financera i tècnica
o professional, i que gaudeixin de l’habilitació empresarial o professional que, si
s’escau, sigui exigible per dur a terme l’activitat o prestació que constitueixi
l’objecte del contracte.
Les persones jurídiques només poden ser adjudicatàries dels contractes les
prestacions dels quals estiguin compreses dins les finalitats, l’objecte o l’àmbit
d’activitat que, d’acord amb els seus estatuts o regles fundacionals, els siguin
propis, i s’acrediti degudament.
També poden participar en aquesta licitació les unions d’empreses que es
constitueixin temporalment a aquest efecte (UTE), sense que sigui necessària
formalitzar-se en escriptura pública fins que no se’ls hagi adjudicat el contracte.
En aquest cas, els empresaris que vulguin concórrer integrats en una unió
temporal han d’indicar els noms i les circumstàncies dels qui la constitueixin i la
participació de cada un, així com que assumeixen el compromís de constituirse formalment en una unió temporal en cas que resultin adjudicataris del
contracte. La durada de la UTE ha de coincidir, almenys, amb la del contracte
fins a la seva extinció.
L’acreditació de la capacitat d’obrar:
a) Dels empresaris que siguin persones jurídiques, es realitzarà mitjançant
l’escriptura o document de constitució, els estatuts o l’acte fundacional,
en els quals constin les normes per les quals es regula la seva activitat,
degudament inscrits, si escau, en el registre públic que correspongui,
segons el tipus de persona jurídica de què es tracti.
b) Dels empresaris que siguin persona físiques, es realitzarà mitjançant
fotocòpia del document nacional d’identitat i acreditació d’estar donat
d’alta a l’epígraf corresponent de l’Impost d’activitats Econòmiques.
c) Dels empresaris no espanyols que siguin nacionals d’Estats membres de
la Unió Europea o d’Estats signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic
Europeu es realitzarà mitjançant la seva inscripció al 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
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s’estableixin reglamentàriament, d’acord amb les disposicions
comunitàries d’aplicació.
d) Dels altres empresaris estrangers, es realitzarà amb informe de la Missió
Diplomàtica Permanent d’Espanya en l’Estat corresponent o de l’Oficina
Consular en l’àmbit territorial de la qual radiqui el domicili de l’empresa.
La prova, per part dels empresaris, de la no concurrència d’alguna de les
prohibicions per contractar, podrà realitzar-se mitjançant testimoni judicial o
certificació administrativa, segons els casos.
Quan aquest document no pugui ser expedit per l’autoritat competent, podrà
ser substituït per una declaració responsable atorgada davant una autoritat
administrativa, notari públic o organisme professional qualificat.
En relació a la solvència de l’empresari, la solvència econòmica i financera de
l’empresari haurà d’acreditar-se mitjançant un volum anual de negocis, referit al
millor exercici d’entre els 3 últims disponibles. Aquest volum anual de negocis
haurà de ser, com a mínim, d’una vegada i mitja el valor estimat del contracte,
és a dir, 137.283,00 euros. En cas que la data de constitució de l’empresa o
d’inici d’activitat sigui inferior a un any comptat des de la data final de
presentació de proposicions, el requeriment s’entendrà proporcional al període.
S’acreditarà mitjançant els comptes anuals dels tres últims exercicis aprovats i
dipositats al Registre mercantil o, si l’empresari no està inscrit a l’esmentat
registre oficial, al que hagi d’estar inscrit. En aquest últim cas, caldrà acreditar
el volum anual de negocis mitjançant la presentació dels seus llibres
d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.
Pel que fa a la solvència tècnica o professional dels empresaris, aquesta haurà
d’acreditar-se, mitjançant una relació dels principals subministraments realitzats
d’igual o similar naturalesa als de l’objecte del contracte (s’entendrà que són
d’igual naturalesa quan el codi CPV sigui idèntic) de, com a màxim, els últims 3
anys. La relació haurà d’incloure l’import, la data i el destinatari, públic o privat,
del subministrament.
Aquests subministraments s’acreditaran mitjançant certificats expedits o visats
per l’òrgan competent (quan el destinatari sigui una entitat del sector públic); o
mitjançant un certificat expedit pel client, o, a falta d’aquest certificat, mitjançant
una declaració de l’empresari acompanyat dels documents que acreditin la
realització de la prestació (quan el destinatari sigui un subjecte privat).
Quan el licitador sigui una empresa de nova creació (antiguitat inferior a 5
anys), caldrà que acrediti la solvència tècnica a través de la descripció i
fotografies del producte a subministrar, l’autenticitat de les quals es pugui
certificar a petició de l’Ajuntament.
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La documentació acreditativa de la disponibilitat dels mitjans humans i
materials s’exigirà al licitador proposat, abans de l’execució del contracte, si és
el cas.
9. Presentació de proposicions i documentació administrativa
9.1. Condicions prèvies
Les proposicions dels interessats hauran d’ajustar-se als plecs i documentació
que regeix la licitació, i la seva presentació suposa l’acceptació incondicionada
per l’empresari del contingut de la totalitat de les seves clàusules o condicions,
sense cap excepció.
Cada entitat licitadora no podrà presentar més d’una proposició, subscriure cap
proposta en unió temporal amb d’altres si ho ha fet individualment ni figurar en
més d’una unió temporal. La infracció d’aquestes normes donarà lloc a la no
admissió de totes les propostes que hagi subscrit aquesta entitat.
9.2. Lloc i termini de presentació d’ofertes
Les empreses licitadores han de presentar la documentació que conformi les
seves ofertes en el termini màxim de 8 dies naturals comptats des del dia
següent a la publicació en el perfil del contractant de l’anunci de licitació.
Els licitadors hauran de presentar les proposicions a través de la plataforma de
licitació electrònica de la forma descrita a continuació.
Un cop accedeixin a través de la plataforma de licitació electrònica VORTAL
(https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=ajuntam
entfigueres), que estarà emmagatzemada a la web de l’Ajuntament de
Figueres, els licitadors hauran de realitzar en primer terme el registre en la
plataforma des del propi perfil del contractant que es troba disponible en la
pàgina web de l’Ajuntament, on tindrà a la seva plena disposició tota la
documentació relativa a la licitació en curs, així com un canal de comunicació
directa amb l’òrgan de contractació pública, al que podran plantejar-li
preguntes, sol·licitar aclariments, presentar les ofertes i rebre les notificacions.
L’accés a aquesta plataforma serà gratuïta pels licitadors i permetrà realitzar la
consulta i descàrrega de plecs, notificacions electròniques, així com la
presentació de proposicions sense cost.
Per accedir a la plataforma els licitadors que no estiguin donats d’alta hauran
de registrar-se en primer lloc, de tal forma que :
-

Haurà de seleccionar-se “Donar-se d’alta” i seguir els passos següents:
1. Registrar un usuari complimentant el formulari corresponent.
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-

2. Confirmar el registre d’usuari.
3. Crear una entitat en la plataforma o associar l’usuari generat a
una empresa ja existent.
Si ho desitja, i un cop finalitzat el registre d’usuari i de l’entitat, dins de la
seva àrea de treball podrà sol·licitar un certificat d’autenticació emès per
VORTAL, per accedir a la plataforma i a la informació detallada de
l’expedient.

Per obtenir més informació sobre els tràmits electrònics relatius al registre en el
portal, es podrà contactar amb el servei d’atenció al client de VORTAL al
número 902 02 02 90 els dies laborables de 9h a 19h.
Un cop efectuat el registre gratuït en la plataforma, s’hauran de seguir els
següents passos:
1. Dirigir-se a la pàgina d’accés a la plataforma de licitació electrònica de
l’Ajuntament de Figueres.
2. S’haurà d’accedir a l’apartat “buscar licitacions”, on es trobarà la
informació relativa a aquest i altres expedients. Cal seleccionar i copiar
el número de l’expedient.
3. Caldrà accedir a la plataforma per mitjà d’usuari i la contrasenya definits
en el procés de registre, i s’haurà d’enganxar el número d’expedient en
el buscador disponible per aquesta finalitat en l’àrea de treball. Prement
sobre la lupa es podrà realitzar la recerca.
4. Per accedir a tota la documentació de l’expedient s’haurà de prémer el
botó “Detall”.
5. Prémer en “Estic interessat”, per accedir a la carpeta de l’oportunitat. Per
enviar una oferta s’haurà de prémer el botó “Crear oferta” en el bloc
“meves ofertes”.
- En el pas 1 Informació general, s’haurà d’introduir una referència
o nom per la seva oferta. Aquest nom és de lliure elecció.
- En el pas 2 formulari de resposta, haurà de contestar a les
preguntes en cada un dels sobres de l’expedient.
- En el pas 3, Documents, haurà d’adjuntar tota la documentació
requerida en el present plec en els seus sobres corresponents.
Un cop realitzats tots els passos anteriors, haurà de prémer el botó “Finalitzar
creació”. Posteriorment haurà de prémer el botó “Firmar tots” i seleccionar un
certificat reconegut per a la signatura dels documents.
Els certificats reconeguts acceptats per la plataforma VORTAL són:
-

ACCV
DNI electrònic
IZEMPE
ANCERT
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-

Camerfirma
CAtcert
FNMT-CERES
FIRMA PROFESIONAL

Un cop signada la documentació de l’oferta, s’haurà de prémer el botó “Xifrar i
enviar” de tal forma que tota la seva oferta, juntament amb la documentació
que s’hi associï, quedarà xifrada, sense que es pugui accedir al seu contingut
fins a la constitució de la mesa de contractació. Seguidament, apareixerà una
finestra on haurà d’acceptar les recomanacions per l’enviament de l’oferta en la
plataforma i, per acabar, haurà de prémer el botó “Presentar”.
Un cop presentada l’oferta a través de la plataforma electrònica de contractació
VORTAL es generarà un rebut electrònic que garantirà la data, hora i contingut
de la seva oferta.
S’entendrà complert el termini si s’inicia la transmissió i finalitza amb èxit dins
d’aquest.
Totes les ofertes presentades fora de termini rebudes a l’expedient seran
excloses a no ser que la companyia proveïdora del servei alerti a l’òrgan de
contractació de que s’està produint alguna situació que afecti al funcionament
del software i que pugui provocar que els proveïdors entreguin la seva oferta
fora del termini establert.
La presentació de les proposicions comporta l’acceptació incondicionada pel
licitador o candidat del contingut de la totalitat dels plecs sense excepció.
Cada licitador no podrà presentar més d’una proposició.
9.3. Contingut de les proposicions
Les proposicions per prendre part en la licitació es presentaran mitjançant 2
arxius electrònics, signats pel licitador.
L'arxiu 1 contindrà, com a llegenda, la menció següent: “Arxiu 1: documentació
administrativa del licitador ............ per participar al procediment obert per a
l’adjudicació del contracte de subministrament i instal·lació d’un sistema de
tractament físic basat en la microfiltració ceràmica per a la piscina municipal”.
En cas que la presentació es realitzi mitjançant sobre, a l’exterior s’hi farà
constar el correu electrònic i telèfon de contacte.
A l’interior de l'arxiu 1 hi haurà la documentació següent:
 Declaració responsable degudament complimentada i signada d’acord
amb el model de l’annex 1.
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L'arxiu 2 inclourà com a llegenda la menció següent: “Arxiu 2. Proposició
econòmica presentada pel licitador ............ amb relació al procediment obert
per a l’adjudicació del contracte de subministrament i instal·lació d’un sistema
de tractament físic basat en la microfiltració ceràmica per a la piscina
municipal”.
Aquest sobre contindrà la documentació següent:
 Proposició econòmica degudament complimentada i signada segons el
model que es troba a l’annex 2.
10. Criteris d’adjudicació
Atenent al que disposa l’article 145 de la LCSP, per a la valoració de les
proposicions i la determinació de la millor oferta s’atendrà a una pluralitat de
criteris d’adjudicació sobre la base de la millor relació qualitat-preu
quantificables mitjançant la mera aplicació de fórmules (puntuació màxima 100
punts).
a) Oferta econòmica (puntuació màxima 70 punts). S’assignaran 70 punts a

l'oferta de preu més baix; 0 punts a l'oferta que iguali el pressupost
màxim de licitació, per les demés, la puntuació d’aquest criteri s’obtindrà
a través de l’aplicació de la fórmula següent:

On:
𝑃𝑖 = Puntuació obtinguda pel licitador “i”
𝑂𝑚in = Import oferta més baixa
𝑂𝑖 = Import oferta “i”
𝑃𝑚à𝑥 = Puntuació màxima
b) Reducció del termini d’entrega i instal·lació (puntuació màxima 20 punts).
Per cada dia de reducció del termini establert a la clàusula 7a s’atorgarà
1 punt.
c) Ampliació del termini de garantia (puntuació màxima 10 punts). Per cada
any de garantia addicional respecte el termini de garantia previst a la
clàusula 20.4 s'atorgarà 1 punt.
11. Admissibilitat de variants
No s’admeten variants.
12. Ofertes anormalment baixes
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En relació al criteri de l’oferta econòmica, es considerarà que una oferta és
anormalment baixa quan sigui inferior al 20% de la mitjana de les ofertes
presentades. En aquest cas la mesa de contractació concedirà als licitadors
afectats un termini de 3 dies hàbils perquè puguin presentar una justificació
adequada de les circumstàncies que els permeten executar l’oferta en aquestes
condicions, amb els criteris que s’assenyalen al respecte a l’article 149.4 de la
LCSP.
Rebudes les justificacions, la mesa sol·licitarà un informe tècnic, generalment al
funcionari que hagi realitzat el plec de prescripcions tècniques, el projecte o
l’estudi econòmic del contracte, o a tots en conjunt, que analitzi detalladament
les motivacions que hagi argumentat el licitador per poder mantenir la seva
oferta.
En tot cas, es rebutjaran les ofertes si es comprova que són anormalment
baixes perquè vulneren la normativa sobre subcontractació o no compleixen les
obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral, nacional o
internacional, incloent l’incompliment dels convenis col·lectius sectorials
vigents.
A la vista de les justificacions dels contractistes l’oferta dels quals hagi estat
classificada com a desproporcionada i de l’informe tècnic municipal que les
analitzi, la mesa de contractació, proposarà a l’òrgan de contractació
motivadament l’admissió o exclusió de l’oferta. A la valoració de les ofertes no
s’inclouran les proposicions declarades desproporcionades o anormals fins que
no s’hagués seguit el procediment establert a l’article 149 de la LCSP, i, si
s’escau, resultés justificada la viabilitat de l’oferta.
13. Preferències d’adjudicació en cas d’empat
Quan, després d’efectuar la ponderació de tots els criteris de valoració
establerts, es produeixi un empat en la puntuació atorgada a dues o més
ofertes, s’utilitzaran els següents criteris per resoldre aquesta igualtat:
1r: Major percentatge de treballadors amb discapacitat.
2n: Menor percentatge de contractes temporals a la plantilla de
l’empresa.
3r: Major percentatge de dones contractades a la plantilla de l’empresa.
4t: Sorteig davant de la secretària municipal.
La documentació acreditativa dels criteris de desempat a què es refereix el
present apartat serà aportada pels licitadors al moment en què es produeixi
l’empat, i no amb caràcter previ.
14. Mesa de contractació
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La mesa de contractació serà l’òrgan competent per efectuar la valoració de les
ofertes i qualificar la documentació administrativa, i actuarà conforme al previst
en l’article 326 de la LCSP i al Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es
desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del
sector públic, desenvolupant les funcions que s’hi estableixen.
D’acord amb el punt 7 de la disposició addicional segona de la LCSP, la mesa
de contractació estarà formada pels membres següents:
 President: Jordi Masquef Creus (suplent: Joaquim Felip Gayolà).
 Vocals:
- Anna Maria Macià Bové, interventora, (suplent: Sara Carreras
Aurich).
- Cristina Pou Molinet, secretària (suplent: Laia Oliver Pastoret).
- Martí Pou Molinet (suplent: Narcís Juny Espelt).
- Màrius Vergés Roca (suplent: Joaquim Rodríguez Gutiérrez).
 Secretari: Erik Sureda Causadias (suplent: Mar Vila Romagosa).
15. Obertura de les proposicions
La mesa de contractació s’encarregarà de l’obertura i de la valoració de les
proposicions.
L’obertura dels arxius 1 presentats a través de la plataforma de licitació
electrònica es realitzarà per la mesa a través de l’eina de licitació electrònica
VORTAL.
Si s’observessin defectes o omissions esmenables a la documentació
presentada, es comunicarà als interessats i se’ls concedirà un termini d’esmena
perquè els corregeixin davant la pròpia mesa de contractació.
Realitzades aquestes actuacions, es procedirà a l’obertura de l'arxiu 2 complint
amb els requisits de la disposicions addicionals 16a i 17a de la LCSP, garantint
que l’obertura no es realitza fins que hagi finalitzat el termini per a la seva
presentació, per la qual cosa no se celebrarà acte públic d’obertura d’aquestes
d’acord amb el que disposa l’article 157.4 de la LCSP, ja que la licitació es
tramita per mitjans electrònics.
Obertes les ofertes, i produïdes les esmenes, si s’escau, la seva valoració
s’efectuarà de forma automàtica per la mesa, d’acord amb les fórmules
establertes a la clàusula 10 d’aquest plec, generant-se la proposta
d’adjudicació a favor del licitador que obtingui la millor puntuació.
Del que s’esdevingui se’n deixarà constància a l’acta que s’haurà d’estendre.
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L’òrgan de contractació requerirà al licitador que hagi presentat la millor oferta
perquè, dins del termini de 10 dies hàbils, a comptar des del següent al què
hagués rebut el requeriment, presenti la documentació justificativa del
compliment dels requisits previs a què fa referència l’article 140.1 de la LCSP,
així com de disposar efectivament dels mitjans que s’hagi compromès a dedicar
o adscriure a l’execució del contracte conforme a l’article 76.2, i d’haver
constituït la garantia definitiva que sigui procedent.
Si no es complís de forma adequada aquest requeriment en el termini establert,
s’entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta i se li exigirà l’import del 3%
del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat. En
aquest supòsit es requerirà la documentació al licitador següent, en l’ordre de
classificació de les ofertes.
16. Garantia definitiva
El licitador que presenti la millor oferta haurà d’acreditar la constitució de la
garantia d’un 5% del preu final ofert, exclòs l’IVA.
Aquesta garantia es podrà constituir d’alguna de les formes següents:
a) En efectiu o en valors, que en tot cas seran de deute públic, amb
subjecció, en cada cas, a les condicions establertes a les normes de
desenvolupament de la LCSP. L’efectiu i els certificats d’immobilització
dels valors anotats es dipositaran a la Caixa General de Dipòsits o a les
seves sucursals enquadrades en les Delegacions d’Economia i Hisenda,
o en les Caixes o establiments públics equivalents de les comunitats
autònomes o entitats locals contractants davant les quals hagin de fer
efecte, en la forma i amb les condicions que les normes de
desenvolupament d’aquesta Llei estableixin, sense perjudici del que es
disposa per als contractes que se celebrin a l’estranger.
b) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions que estableixin les
normes de desenvolupament de la LCSP, per algun dels bancs, caixes
d’estalvis, cooperatives de crèdit, establiments financers de crèdit i
societats de garantia recíproca autoritzats per operar a Espanya, que
haurà de dipositar-se en els establiments assenyalats en la lletra a)
anterior.
c) Mitjançant contracte d’assegurança de caució, realitzat en la forma i
condicions que les normes de desenvolupament de la LCSP estableixin,
amb una entitat asseguradora autoritzada per operar en aquest àmbit. El
certificat de l’assegurança haurà de lliurar-se en els establiments
assenyalats en la lletra a) anterior.
La garantia no serà retornada o cancel·lada fins que s’hagi complert
satisfactòriament el contracte i el termini de garantia a què es refereix la
clàusula 20.4. hagi vençut.
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Aquesta garantia respondrà als conceptes inclosos a l’article 110 de LCSP, i
transcorregut un any des de la data de finalització del contracte, sense que la
recepció formal i la liquidació haguessin tingut lloc per causes no imputables al
contractista, es procedirà, sense més demora, a la seva devolució o
cancel·lació una vegada depurades les responsabilitats a què es refereix el
citat article 110.
L’acreditació de la constitució de la garantia podrà fer-se mitjançant mitjans
electrònics.
17. Adjudicació del contracte
Un cop presentada la garantia definitiva i, en els casos en què resulti
preceptiva, prèvia fiscalització del compromís de despesa per la intervenció,
l’òrgan de contractació haurà d’adjudicar el contracte en el termini de 3 dies
hàbils.
En cap cas podrà declarar-se deserta una licitació quan s’hagi presentat alguna
oferta o proposició que sigui admissible d’acord amb els criteris que figurin en
el plec.
L’adjudicació haurà de ser motivada, es notificarà als candidats o licitadors, i es
publicarà al perfil de contractant en el termini de 15 dies.
18. Formalització del contracte
El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització.
La formalització del contracte s’efectuarà mitjançant la signatura d’acceptació
pel contractista de la resolució d’adjudicació.
En qualsevol cas, la formalització del contracte haurà d’efectuar-se dins dels 8
dies hàbils següents al dia en què es realitzi la notificació de l’adjudicació als
licitadors i candidats en la forma prevista a l’article 151 de la LCSP.
El contractista podrà sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública. En
aquest cas, les despeses corresponents correran a càrrec del contractista.
Quan per causes imputables a l’adjudicatari no es formalitzi el contracte dins
del termini indicat se li exigirà l’import del 3% del pressupost base de licitació,
IVA exclòs, en concepte de penalitat.
19. Condicions especials d’execució del contracte

33

S’estableixen les següents condicions especials d’execució del contracte,
d’acord amb el previst a l’article 202 de la LCSP:
-

El contractista ha de dedicar o adscriure a l’execució del contracte els
mitjans personals i/o materials mínims establerts al plec de prescripcions
tècniques particulars a més dels compromesos a la licitació.
El contractista ha de tenir contractat o bé contractar per a la realització
del servei un treballador aturat, durant almenys el 50% del termini
d’execució, a jornada completa, i que formi part d’algun dels següents
col·lectius amb dificultat d’inserció:
 Majors de 45 anys.
 Reclusos de tercer grau.
 Perceptor de la renda mínima d’inserció.
 Aturats de llarga durada.
 Treballadors en tractament de salut mental.
L’adjudicatari pot sol·licitar la col·laboració del següent servei municipal
per a la selecció de personal:
Dispositiu de suport a la inserció laboral Marca de l’Ham: Centre
Cívic Joaquim Xirau (Carretera de Vilatenim s/n. Tel: 972 67 08
79).
Centre Històric: Caputxins (Carreró dels Caputxins s/n. Tel: 972
10 51 96).
L’adjudicatari haurà de presentar mitjançant instància la documentació
acreditativa de la contractació en el termini de 10 dies hàbils d’haver fet
la contractació i inclourà l’alta, el contracte, el DNI, el document
acreditatiu de la situació d’atur i el document que acrediti la pertinença a
algun dels col·lectius esmentats. També haurà de presentar en el mateix
termini la baixa del treballador. Tot això sense perjudici de la
documentació que en qualsevol moment l’Ajuntament pugui exigir per a
comprovar el compliment.

En cas d’incompliment de les condicions especials d’execució, i d’acord amb el
que disposa l’article 192.1 de la LCSP, s’imposarà una penalitat del 5% del
preu del contracte, IVA exclòs. L’Ajuntament també podrà optar per la resolució
del contracte, previ requeriment de compliment per termini de 7 dies hàbils.
20. Drets i obligacions de les parts
20.1. Abonaments al contractista
El contractista haurà de presentar la factura en el termini màxim de 30 dies des
de la finalització de la instal·lació del subministrament.
La factura s’haurà de presentar en format electrònic en els supòsits que fixa la
Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls a la factura electrònica i creació del
registre comptable de factures del sector públic, en aquests casos la
34

presentació de la factura al Punt General d’Accés equival a la presentació en
un registre administratiu.
La factura haurà d’incloure, a més de les dades i requisits establerts al Reial
decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament pel qual
es regulen les obligacions de facturació, els següents extrems previstos a
l’apartat segon de la disposició addicional trentena-segona de la LCSP, així
com en la normativa sobre facturació electrònica:
a) Que l’òrgan de contractació és la junta de govern local.
b) Que l’òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat
pública és intervenció.
c) Que el destinatari és l’Ajuntament de Figueres.
d) Que el codi DIR3 és L01170669.
e) Que l’oficina comptable és 15.
f) Que l’òrgan gestor és l’oficina de contractació.
g) Que la unitat tramitadora és contractació.
D’acord amb el que estableix l’article 198 de la LCSP, l’Administració tindrà
l’obligació d’abonar el preu dins dels 30 dies següents a la data d’aprovació
dels documents que acreditin la conformitat dels serveis prestats amb el que es
disposa en el contracte, sense perjudici del que preveu l’apartat 4 de l’article
210, i, si es demorés, haurà d’abonar al contractista, a partir del compliment
d’aquest termini de 30 dies els interessos de demora i la indemnització pels
costos de cobrament en els termes previstos a la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials.
Perquè pertoqui a l’inici del còmput de termini per a la meritació d’interessos, el
contractista haurà d’haver complert l’obligació de presentar la factura davant el
registre administratiu corresponent en els termes establerts en la normativa
vigent sobre factura electrònica, dins del termini i en la forma escaient, en el
termini de 30 dies des de la data de lliurament efectiu de les mercaderies o la
prestació del servei.
D’altra banda, l’Administració haurà d’aprovar els documents que acreditin la
conformitat amb el que es disposa en el contracte dels serveis prestats, dins
dels 30 dies següents a la prestació del servei.
20.2. Obligacions laborals, socials i de transparència
El contractista està obligat al compliment de la normativa vigent en matèria
laboral i de seguretat social. Així mateix, està obligat al compliment del Reial
decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió
social, de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de
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dones i homes, de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, sobre efectiva de dones i
homes, de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, sobre prevenció de riscos
laborals, i del Reglament dels serveis de prevenció, aprovat per Reial decret
39/1997, de 17 de gener, així com de les normes que es promulguin durant
l’execució del contracte.
L’empresa contractista està obligada a complir durant tot el període d’execució
del contracte les normes i les condicions fixades en el conveni col·lectiu
d’aplicació, si bé, en tot cas, l’adjudicatari estarà obligat a complir les
condicions salarials dels treballadors conforme al conveni col·lectiu sectorial
d’aplicació.
Així mateix, de conformitat amb el que estableix l’article 4 de la Llei 19/2013, de
9 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern,
l’adjudicatari del contracte està obligat a subministrar a l’Administració, previ
requeriment, tota la informació necessària per al compliment de les obligacions
previstes en la aquesta norma, així com en aquelles normes que es dictin en
l’àmbit municipal.
20.3. Obligacions essencials que poden causar la resolució del contracte
Tindran la condició d’obligacions essencials d’execució del contracte, les
següents:
a) El compliment de la proposta de l’adjudicatari en tot allò que hagi estat
objecte de valoració d’acord amb els criteris d’adjudicació establerts per
al contracte.
b) Les obligacions establertes en el present plec de clàusules
administratives particulars en relació amb la subcontractació.
c) El pagament dels salaris als treballadors i la seva retenció d’IRPF, així
com l’abonament puntual de les quotes corresponents a la Seguretat
Social.
Per controlar el compliment d’aquestes obligacions contractuals essencials,
l’adjudicatari ha de presentar trimestralment davant la unitat administrativa que
ha tramitat el contracte, la següent informació:
-

Els documents justificatius dels pagaments salarials i a la Seguretat
Social, així com dels realitzats als subcontractistes.
Informe especificatiu de les actuacions que realitza per al compliment de
les seves obligacions en matèria de seguretat i salut laboral, indicant les
incidències que s’hagin produït sobre aquest tema en cada trimestre.

El responsable municipal del contracte elaborarà un informe sobre el
compliment d’aquesta justificació. En aquest informe es farà també expressa
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referència al compliment de les obligacions indicades en aquesta clàusula en
relació amb el personal que gestiona el contracte.
Sense aquest informe favorable no es donarà curs al pagament de la factura
corresponent i s’iniciarà immediatament un expedient de penalització o de
resolució del contracte, segons escaigui.
20.4. Termini de garantia
L’objecte del contracte quedarà subjecte a un termini de garantia de 2 anys, a
comptar des de la data de recepció o conformitat de l’últim treball, termini
durant el qual l’Administració podrà comprovar que el treball realitzat s’ajusta a
les prescripcions establertes per a la seva execució i compliment i a l’estipulat
al present plec i al de prescripcions tècniques.
Transcorregut el termini de garantia sense que s’hagin formulat objeccions als
treballs executats per part del responsable del contracte, quedarà extingida la
responsabilitat del contractista.
Si durant el termini de garantia s’acredités a l’existència de vicis o defectes en
els treballs efectuats l’òrgan de contractació tindrà dret a reclamar al
contractista la seva esmena.
20.5. Altres obligacions de l’adjudicatari
A més de les obligacions establertes als plecs que regeixen aquest contracte i
a les normes reguladores d’aplicació, l’adjudicatari està obligat a:
a) Designar una persona responsable de la bona marxa dels treballs i el
comportament del personal. També ha de fer d’enllaç amb els
corresponents serveis municipals i el responsable del contracte.
b) Assumir les despeses de l’anunci o anuncis de licitació i adjudicació, si
s’escau, de la formalització del contracte, així com els demés que
resultin d’aplicació, segons les disposicions vigents en la forma i quantia
que aquestes assenyalin.
c) Fer una correcta gestió ambiental del seu servei, prendre les mesures
necessàries per minimitzar els impactes que aquest pugui ocasionar
(acústics, sobre l’entorn, etc.), fer una correcta gestió dels residus i els
embalatges i adoptar les demés mesures adients a l’objecte del
contracte.
d) Guardar reserva respecte de les dades o antecedents que no siguin
públics o notoris dels quals tingui coneixement amb ocasió del contracte
i complir amb el que estableix la clàusula 28 d’aquest plec.
e) Lliurar tota la documentació necessària pel compliment del contracte en
català, així com una versió en català del treball objecte del contracte.
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f) Gestionar els permisos, llicències i autoritzacions establertes a les
ordenances municipals i a les normes de qualsevol altre organisme
públic o privat que siguin necessàries per a l’inici, execució i prestació
del servei, sol·licitant de l’Administració els documents que siguin
necessaris. No s’aplicarà aquesta obligació si l’òrgan de contractació
decideix gestionar-ho per si mateix i així ho fa saber de forma expressa
al contractista.
21. Cessió del contracte
Es prohibeix la cessió d’aquest contracte.
22. Subcontractació
S’autoritza la subcontractació parcial de les prestacions accessòries objecte del
contracte en els termes i amb les condicions que estableix l’article 215 de la
LCSP.
La subcontractació s’haurà de realitzar complint els requisits bàsics següents:
a) Comunicació prèvia i per escrit a l’Ajuntament per part de l’adjudicatari
de les dades següents en relació amb cada subcontracte que pretengui
realitzar:
- Identificació del subcontractista, amb les seves dades de
personalitat, capacitat i solvència.
- Identificació de les parts del contracte a realitzar pel
subcontractista.
- Import de les prestacions a subcontractar.
b) No podrà subcontractar-se amb persones o empreses inhabilitades per
contractar amb l’Administració ni mancades de la capacitat, solvència i
habilitació professional precisa per executar les prestacions concretes
que se subcontracten.
c) El contractista que subcontracti haurà de comprovar amb caràcter previ
a l’inici dels treballs subcontractats, l’afiliació i alta a la Seguretat Social
dels treballadors que realitzin els treballs en qüestió en compliment del
Reial decret llei 5/2011, de 29 d’abril, de mesures per a la regularització i
control de l’ocupació submergida i foment de la rehabilitació
d’habitatges.
d) El contractista haurà d’informar als representants dels treballadors de la
subcontractació, d’acord amb la legislació laboral.
e) Els subcontractistes quedaran obligats només davant el contractista
principal, que assumirà la total responsabilitat de l’execució del contracte
enfront de l’Ajuntament, amb estricta subjecció als plecs de clàusules
administratives particulars i als termes del contracte, sense que el
coneixement per part de l’Ajuntament de l’existència de
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subcontractacions alteri la responsabilitat exclusiva del contractista
principal.
f) El contractista haurà d’abonar als subcontractistes el preu pactat per les
prestacions que realitzin com a màxim en els terminis previstos en la Llei
3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita
contra la morositat en les operacions comercials. Per garantir aquest
compliment, amb cada facturació a l’Ajuntament el contractista haurà
d’aportar el justificant del pagament dels treballs realitzats el mes
anterior per les empreses o autònoms que hagi subcontractat en el marc
del contracte actual.
23. Modificacions contractuals
El contracte només podrà modificar-se per raons d’interès públic en els
supòsits i en la forma prevista als articles 203 a 207 i concordants de la LCSP i
la resta de normativa aplicable.
No es preveu cap modificació contractual en la redacció d’aquest plec, de
manera que el contracte només podrà ser modificat per raons d’interès públic
quan es compleixin els requisits i es donin els supòsits previstos a l’article 205
de la LCSP (modificacions no previstes), de conformitat amb el procediment
regulat a l’article 191 de la LCSP i amb les particularitats previstes a l’article
207 de la LCSP.
Aquestes modificacions són obligatòries per al contractista llevat que impliquin,
aïllada o conjuntament, una alteració en l’import del contracte que excedeixi del
20% del preu inicial, IVA exclòs. En aquest cas, la modificació s’acordarà per
l’òrgan de contractació amb la prèvia conformitat per escrit de l’empresa
contractista. En cas contrari, es resoldrà el contracte d’acord amb la causa
prevista a l’article 211.1.g) de la LCSP.
24. Successió en la persona del contractista
En els casos de fusió, escissió, aportació o transmissió d’empreses o de les
seves branques d’activitat continuarà el contracte vigent amb l’entitat resultant,
que quedarà subrogada en els drets i obligacions del contracte, si es
produeixen les condicions exigides a l’article 98 de la LCSP.
És obligació del contractista comunicar fefaentment a l’Administració qualsevol
canvi que afecti la seva personalitat jurídica, suspenent-se el còmput dels
terminis legalment previst per a l’abonament de les factures corresponents fins
que es verifiqui el compliment de les condicions de la subrogació.
Si no es pogués produir la subrogació per no reunir l’entitat a la qual s’atribueixi
el contracte les condicions de solvència necessàries, es resoldrà el contracte,
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considerant-se a tots els efectes com un supòsit de resolució per culpa del
contractista.
25. Penalitats per incompliment
25.1. Penalitats per demora
L’adjudicatari queda obligat al compliment del termini d’execució del contracte i
dels terminis parcials fixats per l’òrgan de contractació.
Quan el contractista, per causes que li siguin imputables, incorri en demora
respecte al compliment del termini total, l’Administració podrà optar
indistintament per la resolució del contracte o per la imposició de les penalitats
diàries fixades en 250 euros/dia, degut a la importància del compliment del
termini d'aquest contracte, pels motius recollits en l'informe tècnic amb codi
INGE 2018001645.
Cada vegada que les penalitats per demora assoleixin un múltiple del 5% del
preu del contracte, l’òrgan de contractació estarà facultat per procedir a la seva
resolució o acordar la continuïtat de la seva execució amb imposició de noves
penalitats.
Quan el contractista, per causes que li siguin imputables, incompleixi l’execució
parcial de les prestacions definides al contracte, l’Administració podrà optar,
indistintament, per la seva resolució o per la imposició de les penalitats
establertes anteriorment.
25.2. Penalitats per incompliment o compliment defectuós de la prestació
Es consideren molt greus els incompliments per part de l’adjudicatari de
qualsevol de les condicions especials d’execució establertes a la clàusula 19
d’aquest plec de clàusules particulars.
Aquests incompliments seran causa de resolució del contracte, tret que es
consideri que l’actuació és aïllada i susceptible de reconducció, i que la
resolució del contracte no resulta convenient per a l’interès del servei en
qüestió, en aquest cas se substituirà per la penalització corresponent.
Aquests incompliments contractuals molt greus comportaran la imposició de les
penalitats coercitives del 5% del preu d’adjudicació IVA exclòs, per cada
infracció i/o dia d’incompliment de terminis en funció de gravetat, reincidència i
mala fe en la comissió de la infracció.
L’incompliment per part del contractista de les obligacions establertes a la
clàusula 22 en matèria de subcontractació, comportarà una penalització del

40

50% de l’import del subcontractat, essent la seva reiteració causa de resolució
del contracte, d’acord amb l’article 215.3 de la LCSP.
L’incompliment per part de l’adjudicatari d’altres obligacions contractuals o el
seu compliment defectuós, comportarà igualment una multa coercitiva del 2%
del preu d’adjudicació, IVA exclòs.
Les penalitzacions que s’imposin a l’adjudicatari són independents de
l’obligació del contractista d’indemnitzar pels danys i perjudicis que el seu
incompliment ocasioni a l’Ajuntament o a tercers amb dret a repetir contra
l’Ajuntament.
En el cas d’incompliments per part de l’adjudicatari d’aspectes de la seva
oferta, la indemnització que s’exigirà al contractista incorporarà la diferència
que, si s’escau, hi hagi entre la seva oferta i la del següent contractista al qual
s’hagués adjudicat el contracte sense tenir en compte el criteri que no ha
complert l’adjudicatari.
25.3. Imposició de penalitats
Per a la imposició d’aquestes penalitzacions i indemnitzacions per
incompliments contractuals se seguirà un expedient contradictori sumari, en el
qual es concedirà al contractista un termini d’al·legacions de 5 dies naturals
després de formular-se la denúncia. Aquestes al·legacions i l’expedient de
penalització serà resolt, previ informe del responsable municipal del servei i
informe jurídic, per l’alcaldessa o regidor en qui delegui, resolució que posarà fi
a la via administrativa.
L’inici de l’expedient per a la imposició d’aquestes penalitats per l’Ajuntament
es realitzarà en el moment en què tingui coneixement per escrit dels fets. No
obstant això, si s’estima que l’incompliment no afectarà l’execució material dels
treballs de manera greu o que l’inici de l’expedient de penalització pot
perjudicar més la marxa de l’execució del contracte que beneficiar-la, podrà
iniciar-se aquest expedient en qualsevol moment anterior a la terminació del
termini de garantia del contracte.
Les penalitats i les indemnitzacions imposades seran immediatament
executives i es faran efectives mitjançant deducció dels pagaments
corresponents que l’Ajuntament tingui pendents d’abonar al contractista. Si ja
no existissin quantitats pendents de pagament, es podran fer efectives contra la
garantia definitiva i si l’import d’aquesta fos més petit que el de la penalització,
es podrà reclamar per la via administrativa de constrenyiment per considerar-se
ingrés de dret públic.
26. Resolució del contracte
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La resolució del contracte tindrà lloc en els supòsits que s’assenyalen en
aquest plec i en els fixats als articles 211 i 306 de la LCSP, i s’acordarà per
l’òrgan de contractació, d’ofici o a instància del contractista.
A més, el contracte podrà ser resolt per l’òrgan de contractació quan es
produeixi l’incompliment del termini total, o dels terminis parcials fixats per a
l’execució del contracte de manera que es presumeixi raonablement la
impossibilitat de complir el termini total, sempre que l’òrgan de contractació no
opti per la imposició de les penalitats de conformitat amb la clàusula 25.
Així mateix, seran causes de resolució del contracte, a l’empara de l’article
211.f) de la LCSP, l’incompliment de les obligacions establertes com a
essencials per l’òrgan de contractació.
Quan el contracte es resolgui per culpa del contractista, es confiscarà la
garantia definitiva, sense perjudici de la indemnització pels danys i perjudicis
originats a l’Administració, en la part que excedeixin de l’import de la garantia.
27. Responsable del contracte
A l’acord d’adjudicació del contracte es designarà un/a tècnic/a municipal
responsable de l’execució del contracte, amb les funcions que es preveuen a
l’article 62 de la LCSP, i, en concret, les següents:
-

-

-

Realitzar el seguiment material de l’execució del contracte, per tal de
constatar que el contractista compleix les seves obligacions d’execució
en els termes acordats en el contracte.
Verificar l’efectiu compliment de les obligacions de l’adjudicatari en
matèria social, fiscal i mediambiental, i en relació amb els
subcontractistes, si n’hi hagués, així com el compliment de les
obligacions establertes al contracte que suposin l’aportació de
documentació o la realització de tràmits de tipus administratiu.
Promoure les reunions que resultin necessàries a fi de solucionar
qualsevol incident que sorgeixi en l’execució de l’objecte del contracte,
sense perjudici de la seva resolució per l’òrgan de contractació pel
procediment contradictori que estableix l’article 97 del Reglament
general de la Llei de contractes de les administracions públiques.
Donar al contractista les instruccions oportunes per assegurar l’efectiu
compliment del contracte en els termes pactats, que seran
immediatament executives quan puguin afectar la seguretat de les
persones o quan la demora en la seva aplicació pugui implicar que
resultin inútils posteriorment en funció del desenvolupament de
l’execució del contracte; en els altres casos, i en cas que l’adjudicatari
mostri la seva disconformitat, l’òrgan de contractació resoldrà sobre la
mesura a adoptar, sense perjudici de les possibles indemnitzacions que
puguin procedir.
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-

Proposar la imposició de penalitats per incompliments contractuals.
Informar en els expedients de reclamació de danys i perjudicis que hagi
suscitat l’execució del contracte.

28. Confidencialitat i tractament de dades
L’adjudicatari (com a encarregat del tractament de dades) i el seu personal, en
compliment dels principis d’integritat i confidencialitat, han de tractar les dades
personals a les quals tinguin accés de manera que garanteixin una seguretat
adequada, inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra
la seva pèrdua, destrucció o dany accidental, mitjançant l’aplicació de mesures
tècniques o organitzatives apropiades de conformitat l’establert a la Llei
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal, i al Reglament 2016/679, relatiu a la protecció de les persones
físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació
d’aquestes dades (Reglament general de protecció de dades).
Aquesta obligació és complementària dels deures de secret professional i
subsistirà encara que hagi finalitzat el contracte amb el responsable del
tractament de les dades (Ajuntament).
29. Règim jurídic del contracte
Aquest contracte té caràcter administratiu i la seva preparació, adjudicació,
efectes i extinció es regirà pel que s’estableix en aquest plec i, per tot allò que
no hi sigui previst, serà d’aplicació la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, per la qual es traslladen a l’ordenament jurídic
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014; el Reial Decret 817/2009, de 8 de maig,
pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de
contractes del sector públic; i el Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel
qual s’aprova el Reglament general de la llei de contractes de les
administracions públiques i estigui vigent després de l’entrada en vigor del
Reial Decret 817/2009; supletòriament s’aplicaran les restants normes de dret
administratiu i, en defecte d’això, les normes de dret privat.
L’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu serà el competent per resoldre
les controvèrsies que sorgeixin entre les parts amb relació al contracte actual
de conformitat amb el que disposa l’article 27.1 de la LCSP.
ANNEX 1: Model de declaració responsable
El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en nom propi /
en representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura
pública autoritzada davant notari ......, en data ..... i amb número de protocol
.../o document ..., amb CIF núm. .............., domiciliada a........... carrer
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........................, núm.........., (persona de contacte......................, adreça de
correu electrònic ................, telèfon núm. ............... i fax núm.. .. .....................),
opto a la contractació relativa a (consignar objecte del contracte i lots, si escau)
i DECLARO RESPONSABLEMENT:
- Que el perfil d’empresa és el següent:
Tipus d’empresa

Microempresa
Petita empresa

Mitjana empresa

Gran empresa

Característiques

Marcar
amb
una
creu

Menys de 10 treballadors, amb un volum de
negocis anual o balanç general anual no
superior als 2 milions d’euros.
Menys de 50 treballadors, amb un volum de
negocis anual o balanç general anual no
superior als 10 milions d’euros.
Menys de 250 treballadors, amb un volum de
negocis anual no superior als 50 milions d’euros
o balanç general anual no superior als 43
milions d’euros.
250 o més treballadors, amb un volum de
negocis anual superior als 50 milions d’euros o
balanç general anual superior als 43 milions
d’euros.

- Que les facultats de representació que ostento són suficients i vigents (si
s’actua per representació); que l’entitat reuneix totes i cadascuna de les
condicions establertes legalment i no incorre en cap de les prohibicions per
contractar amb l’Administració previstes a l’article 71 de la LCSP.
- Que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb
la Seguretat Social.
- Que disposa de l’habilitació empresarial o professional, així com de la
solvència econòmica i financera i tècnica o professional exigides al plec de
clàusules administratives particulars i que es compromet a adscriure a
l’execució del contracte els mitjans personals / materials descrits a
aquestes clàusules i/o al plec de prescripcions tècniques.
- Que, en el cas de recórrer a solvència externa, compta amb el compromís
per escrit de les entitats corresponents per a disposar dels seus recursos i
capacitats per a utilitzar-los en l’execució del contracte.
- Que, en cas que les activitats objecte del contracte impliquin contacte
habitual amb menors d’edat, disposa de les certificacions legalment
establertes i vigents per acreditar que totes les persones que s’adscriguin a
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la realització de dites activitats no han estat condemnades per sentència
ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexuals.
- Que compleix amb tots els deures que en matèria preventiva estableix la
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i que
disposa dels recursos humans i tècnics necessaris per fer front a les
obligacions que puguin derivar-se del Reial Decret 171/2004, de 30 de
gener, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, en matèria de
coordinació d’activitats empresarials.
- Que no ha realitzat cap acord amb altres operadors econòmics destinats a
falsejar la competència en l’àmbit d’aquest contracte i que no coneix cap
conflicte d’interessos vinculat a la seva participació en aquest procediment
de contractació.
- Que, en cas que es tracti d’empresa estrangera, se sotmet a la jurisdicció
dels jutjats i tribunals espanyols.
- Que la plantilla de l’empresa està integrada per un nombre de persones
treballadores amb discapacitat no inferior al 2% o que s’ha adoptat alguna
de les mesures alternatives previstes en la legislació vigent.
 SÍ

 NO

 NO obligat per normativa

- Que l’empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i
els homes.
 SÍ
 NO
 NO obligat per normativa
- Respecte l’impost d’activitats econòmiques (IAE) l’empresa:
 Està subjecta a l’IAE.
 Està no subjecta o exempta de l’IAE i són vigents les
circumstàncies que donaren lloc a la no-subjecció o l’exempció.
- Que, en cas que el licitador tingui intenció de concórrer en unió temporal
d’empreses, declara:
 SÍ té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses:
(indicar noms i circumstàncies dels integrants i la participació de
cadascun, així com l’assumpció del compromís de constituir-se
formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicataris)
I fa constar expressament que tots els integrants es comprometen
a constituir la unió temporal d’empreses en cas que aquesta resulti
adjudicatària.
45

 NO té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses.
- Es designa com a persona/es autoritzada/es per a rebre l’avís de les
notificacions, comunicacions i requeriments per mitjans electrònics a:
Persona/es
autoritzada/es*

DNI*

Correu electrònic
professional*

Mòbil
professional

*Camps obligatoris.
Si l’adreça electrònica o el número de telèfon mòbil facilitats a efectes
d’avís de notificació, comunicacions i requeriments quedessin en desús,
s’haurà de comunicar aquesta circumstància, per escrit, a l’Ajuntament de
Figueres per tal de fer la modificació corresponent.
El licitador/contractista declara que ha obtingut el consentiment exprés de
les persones a qui autoritza per rebre les notificacions, comunicacions i
requeriments derivades d’aquesta contractació, per tal que l’Ajuntament de
Figueres pugui facilitar-les al servei e-Notum a aquests efectes.
- Que, en el cas que formulin ofertes empreses vinculades, el grup
empresarial a què pertanyen és (indicar les empreses que el composen).
- Que, cas de resultar proposat com a adjudicatari, es compromet a aportar
la documentació assenyalada a la clàusula 8a del plec de clàusules
administratives particulars.
(data i signatura)
ANNEX 2: Model de proposició econòmica
El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en nom propi /
en representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura
pública autoritzada davant notari ......, en data ..... i amb número de protocol
.../o document ..., amb CIF núm. .............., domiciliada a........... carrer
........................, núm.........., (persona de contacte......................, adreça de
correu electrònic ................, telèfon núm. ............... i fax núm.. .. .....................),
assabentat de la contractació relativa a (consignar objecte del contracte i lots, si
escau), faig constar que conec el plec de clàusules administratives particulars i
al plec de prescripcions tècniques particulars que serveixen de base al
contracte i els accepto íntegrament, prenent part de la licitació i comprometentme a dur a terme l’objecte del contracte per l’import següent:
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Preu pel subministrament i instal·lació: .................... euros, dels quals ...............
euros corresponen a la base i .............. euros corresponen a l’IVA.
Pel que fa a la reducció del termini de lliurament i instal·lació, ofereixo una
reducció de ...X... dies, de manera que el lliurament i la instal·lació es
realitzaran en el termini de ...Y... dies (Y=60-X) a comptar des de la data de
signatura del contracte.
Pel que fa a l'ampliació del termini de garantia, ofereixo una ampliació de ...X...
anys, de manera que el termini total de garantia serà de ...Y... anys (Y=2+X).
(Data i signatura)"
CINQUÈ.- Aprovar el plec de prescripcions tècniques del "Contracte de
subministrament i instal·lació d'un sistema de tractament físic basat en la
microfiltració ceràmica per a la piscina municipal" que es transcriu a
continuació:
"PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL SUBMINISTRAMENT,
INSTAL·LACIÓ I ENGEGADA DE FILTRES MEMBRANOSOS CERÀMICS DE
MICRO/ULTRAFILTRACIÓ PER AL TRACTAMENT D'AIGÜES DE LES
PISCINES DEL COMPLEX ESPORTIU DE FIGUERES
1.- OBJECTE
Aquest plec té com a objecte la regulació de les prescripcions tècniques del
contracte de subministrament, instal·lació i engegada de filtres membranosos
ceràmics de micro/ultrafiltració per al tractament d'aigües de les piscines del
complex esportiu de Figueres, de conformitat amb la normativa estatal i
autonòmica en la matèria, per la qual s'estableixen els criteris tecnicosanitaris,
així com les condicions higienicosanitàries de les piscines i normes de
desenvolupament.
Després d'analitzar els equipaments disponibles, es considera idònia la
instal·lació d'un sistema de microfiltració mitjançant membranes ceràmiques per
al tractament de les aigües de la piscina.
Aquesta modernització del sistema de filtració va d'acord amb el projecte
denominat Projecte d’adequació a la normativa vigent de la piscina municipal
de Figueres, que es divideix en diverses fases, una de les quals (fase 3) és el
Tractament de l’aigua de les piscines, i que preveu la instal·lació d’un nou
sistema mitjançant ozó per a la piscina d’aprenentatge i un sistema de
tractament d’aigua mitjançant raigs ultraviolats per a la piscina de competició.
Prèviament a la realització de l'oferta, els licitadors hauran de visitar el lloc
d'instal·lació (s’emetrà el corresponent certificat d’aquesta visita, que hauran
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d’adjuntar a la seva oferta tècnica), per garantir la viabilitat de la instal·lació
proposada amb relació a la instal·lació ja existent i per a la major integració de
tots els elements.
En aquest sentit, cal recordar que en l'actualitat les piscines funcionen amb 2
filtres de sorra i que mitjançant aquest plec es pretén substituir un d'aquests
filtres per 4 unitats de microfiltració.
2.- CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
L'equipament que s’ha de subministrar i instal·lar i les seves especificacions
tècniques es detallen a continuació.
Dades tècniques
Capacitat de filtració
Consum energia
Contrarentat
Temperatura de treball
Temperatura ambient
Pressió
Valor
Dades
Unitats
Àrea filtres
Mida Porus
TMP-Pressió Trans-Membrana
Tipus de filtre
Bomba
Variador
Bufador
Compressor

De
Entre

9
Entre

100

a
i
290

130
12

metres
cúbics/hora
W/metres
cúbics
i
300
l

5-90ºC
5-40ºC
Entre
3,5
i
4,5
bar
0-14
del
filtre
4
Entre 25 i 29 metres quadrats (cal observar-la
durant la visita, in situ, a la instal·lació)
Nom.3um
0,3
Elèctric
3*380v, entre 55 i 65Hz, entre 5 i 6.5kW.
Entre
1725
i
1775
Standard
VSD
3*380V, entre
55
i 65Hz, entre
4,5
110v, entre 55 i 65Hz, entre 22

Panell
Control remot
Control local
Materials
Canonades
Estructura
Claus
Vàlvules

de
Local/remot
PC/MAC/iPad
PP
Acer
Acer
PP

bar
rpm
DIN/UL
i 6kW
i 28 l
control

Polipropilè
inoxidable
inoxidable
polipropilè

3.- PRESSUPOST I PREU UNITARI
El pressupost del subministrament i instal·lació, tal i com figura a l'informe
tècnic, és el següent:
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Concepte
Subministrament d'una unitat de microfiltració (4
membranes)
Instal·lació d'una unitat de microfiltració
Despeses generals d'estructura (13%)
Altres despeses
Benefici industrial (6%)
Subtotal
IVA (21%)
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

Import (en euros)
81.992,39
4.349,12
0,00
0,00
5.180,49
91.522,00
19.219,62
110.741,62
"

SISÈ.- Autoritzar la despesa màxima per un import de 110.741,62 euros dels
quals 91.522,00 euros corresponen a la base i 19.219,62 euros corresponen a
l'IVA, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 2018.502.34200.62201
"Inversions en equipaments esportius".
SETÈ.- Convocar el procediment de licitació mitjançant un anunci al perfil del
contractant.
VUITÈ.- Autoritzar l’Alcaldia Presidència perquè realitzi els actes i gestions que
calguin perquè s’executin els acords anteriors."
---- Treball. S'aprova un conveni de col·laboració amb el Servei Públic
d'Ocupació de Catalunya (SOC) i l’ l'empresa Marjor XXI, SLU, amb CIF
B17647900 per a la realització de practiques no laborals en empresa. Després
de llegir-la i debatre-la s’ACORDA, per unanimitat dels membres presents amb
dret a vot, d’aprovar la proposta següent:
"D'acord amb la Resolució TSF/1324/2017, de 25 de maig, per la qual s'obre la
convocatòria per a l'any 2017 per a la concessió de subvencions destinades al
Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial
i social: Projecte Treball als Barris (ref: BDNS 349858), mantenint-se vigents
les bases que es troben regulades a l’Ordre EMO/225/2014, de 22 de juliol.
Vist que, en data 3 d'agost de 2017 el Ple de l’Ajuntament de Figueres ratifica
el Decret d'Alcaldia de data 27 de juliol de 2017 pel qual es va resoldre aprovar
el Pla d'execució anual del conjunt de programes i accions ocupacionals i de
desenvolupament local en el marc del programa de “Treball als barris” i
sol·licitar una subvenció provinent del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya
per posar en marxa programes per la millora de l’ocupabilitat, de la situació
sociolaboral i de la millora de l'espai físic, als barris de la Marca de l'Ham i del
Centre Històric de Figueres.
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Vist que la Generalitat de Catalunya en data 01/12/2017 atorga a l'Ajuntament
de Figueres una subvenció de 467.536,53€ destinats al finançament del Pla
d'execució presentat (núm. d'expedient GTB: 056/17).
En data 13 de desembre de 2017 (núm. de registre S201723500), es notifica al
Servei d'Ocupació de Catalunya el document anomenat Certificat d'inici del pla
d'execució anual. En aquest s'especifica que l'execució del programa GTB056/17, s’iniciarà a 30 de desembre de 2017.
El pla d'execució aprovat inclou, entre altres accions, el Programa A, acció A101, Dispositiu de suport a la inserció laboral per afavorir l'accés al mercat
laboral de persones inscrites com a demandants d'ocupació residents a la
Marca de l'Ham i al Centre Històric de Figueres, amb especials dificultats per a
inserir-se laboralment
Aquest programa contempla la possibilitat de signar "convenis de col·laboració
per a pràctiques en empreses externes, en el marc del programa A del Projecte
"Treball als barris" tal i com indica la Base 6.1. apartat c) mesures
ocupacionals, de l'ordre abans esmentada. Aquestes pràctiques no suposen
cap cost econòmic per part de l'Ajuntament.
La realització de les pràctiques serà precedida per la formalització d'un conveni
de col·laboració entre la nostra entitat, l'empresa interessada i el SOC. En
aquesta ocasió es signarà un conveni amb l'empresa Marjor XXI, SLU, amb CIF
B17647900 i el participant M.D. amb NIE XXXXXXX. Realitzarà un total de 60h
de pràctiques repartides en un total de 12 dies a raó de 5 hores per dia. Les
pràctiques del Mouhamed Drame s'iniciaran el dia 12/11/18 i finalitzaran el
10/12/2018 amb l'horari de dilluns, dimarts i dijous de 15h a 20h.
L'empresa designarà un tutor/a que serà l'encarregat/da de facilitar
l'aprenentatge dels participants per mitjà de les pràctiques i d'informar sobre les
mesures de prevenció de riscos laborals. La tècnica Susanna Albert i Riera
amb DNI XXXXXXXX, tutora del dispositiu d'inserció sociolaboral de l'acció A101 serà la persona encarregada de supervisar les pràctiques per part de
l'Ajuntament de Figueres.
L'Ajuntament de Figueres té subscrites, per al Programa A. Acció A1-01
Dispositiu d'inserció sociolaboral per als veïns i veïnes de la Marca de l'Ham
una assegurança d'accidents col·lectius amb la Companyia Mapfre Vida, S.A.
pòlissa núm. G-L7-510000166 amb els requisits d'assegurança que exigeix el
SOC per aquests tipus de programes.
La realització d'aquestes pràctiques no suposa cap cost per part de
l'Ajuntament de Figueres.
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Vist l’informe favorable emès per la Insertora Laboral del Centre Històric adjunt
a l’expedient,
Vist l'informe del Cap de Servei de Serveis Jurídics i Administratius de
Promoció Econòmica, que informa favorablement sempre tenint en compte les
advertències següents:
o Les condicions de beneficiari o entitat col·laboradora definides en
l´article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions i en la base 3 de la ordre Ordre EMO/ 225/2014 de
22 de Juliol s´han de mantenir durant tota la duració del conveni
o Cal suscriure una pòlisa de Assegurança de les persones
participants.
 Cas que es realitzin accions formatives, caldrà subscriure
una pòlissa d’assegurança d’accident que doni cobertura
als riscos de mort i d’invalidesa, amb caràcter previ al seu
inici, que s’ajusti tant al període de duració teoricopràctic
de l’acció formativa com al seu horari diari, que cobreixi les
despeses d’accident in itinere, els riscos derivats de les
visites de les persones participants a empreses o altres
establiments que s’organitzin per donar suport al
desenvolupament de les accions formatives.
L’assegurança ha de cobrir el període formatiu, la durada
de les pràctiques en empreses i el mòdul de formació
pràctica vinculat als certificats de professionalitat, si escau.
 Cas que es contemplin pràctiques en empreses o altres
activitats de naturalesa anàloga a les establertes al
paràgraf anterior, que no estiguin vinculades directament a
accions formatives, caldrà igualment subscriure una pòlissa
d’assegurança d’accidents.
 L’entitat beneficiària pot optar per subscriure una pòlissa
d’assegurança col·lectiva que doni cobertura a totes les
persones participants del projecte aprovat.
o S’ ha de acreditar que se disposa d’un sistema d’organització i
gestió de la prevenció, d’acord amb la Llei 31/1995, de 8 de
novembre, de prevenció de Riscos Laborals , el Reial decret
39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels
serveis de prevenció, així com d’acord amb les modificacions
posteriors introduïdes per la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de
reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals
o Cas que es contemplin Accions formatives en el marc dels
dispositius d’inserció sociolaboral.
 Quan es programin accions de formació integrada o
accions de formació professionalitzadora en el marc dels
dispositius d’inserció sociolaboral, aquestes accions
s’ajustaran als requisits, característiques i condicions
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establertes per al Programa B, Qualificació professional,
regulat en l’apartat 2 de la base 6 de la ordre EMO/
225/2014 de 22 de Juliol
Les accions formatives en el marc dels dispositius es
podran executar mitjançant la contractació de serveis
externs quan, per la seva naturalesa, no les pugui executar
directament l’entitat beneficiària i s’hauran de regir per la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic. Aquesta circumstància haurà de constar en el pla
de treball i en qualsevol cas, l’entitat beneficiària serà
responsable del disseny de continguts, la selecció de les
persones participants, el control, el seguiment, i l’avaluació.

Per tot l'exposat, l’Alcaldessa presidenta proposa a la Junta de Govern Local
que, per delegació de l’Alcaldia-Presidència, adopti els acords següents:
1r.- Aprovar el següent conveni de col·laboració entre el Servei Públic
d'Ocupació de Catalunya (SOC), l’Ajuntament de Figueres, i l’ l'empresa Marjor
XXI, SLU, amb CIF B17647900 perquè permeti realitzar practiques no laborals
en empresa per part de persones que pertanyen a col·lectius amb dificultats
especials i poder així dur a terme el Programa anomenat Projecte Treball als
Barris, de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i
social, que contempla programes de formació i orientació per la millora de la
ocupabilitat, (Acció A1-01) Dispositiu d'inserció sociolaboral per afavorir l'accés
al mercat laboral de persones inscrites com a demandants d'ocupació residents
a la Marca de l'Ham i al Centre Històric de Figueres, amb especials dificultats
per a inserir-se laboralment. (Formulari del Servei d'Ocupació de Catalunya
(SOC) que es retira per contenir dades de caràcter personal i complir amb la
Llei orgànica de protecció de dades).
2n.- Autoritzar l’Alcaldia Presidència perquè realitzi els actes i gestions que
calguin perquè s’executin els acords anteriors."
----4. 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 catorce
hores i quaranta-vuit minuts, de la qual cosa dono fe.
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