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JUNTA DE GOVERN LOCAL             Núm.43 
---------------------------------------- 
 
Acta de la sessió ordinària del dia 14 de desembre de 2018 
 
---- A la Casa de la Vila de la ciutat de Figueres, el dia 14 de desembre de 
2018, sota la Presidència de l’Alcalde Jordi Masquef Creus es reuneixen els 
membres de la Junta de Govern Local: Francesc Cruanyes Zafra 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. 
Excusa la seva absència de l’alcaldessa  Marta Felip Torres.   
No assisteix el regidor membre de la Junta de Govern Local Dolors Pujol 
Matas. 
 
A les quinze hores, la Presidència declara oberta la sessió. 

 
----1. S'aprova sense rectificacions l'acta de la sessió anterior, ordinària del dia 
30 de novembre de 2018, repartida amb la convocatòria. 
 
----2. Obres-llicències: Es concedeix a l’entitat Asterion Hosteleria y Servicios, 
SL, una  llicència municipal d'obra major per adequació d’un local en planta 
baixa al carrer Sant Pau, número 14, local B. 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 maig de 2018 i registre d’entrada número E2018011825, l’entitat 
Asterion Hosteleria y Servicios, SL, representada pel senyor Miguel Ángel 
Rodríguez Ojel-Jaramillo, sol·licita llicència municipal d'obra major per 
adequació d’un local en planta baixa al carrer Sant Pau, número 14, local B de 
Figueres. 
En data 11 de juny de 2018, mitjançant Decret de l’Alcaldia, es requereix a 
l’entitat Asterion Hosteleria y Servicios, SL, representada pel senyor Miguel 
Ángel Rodríguez Ojel-Jaramillo, perquè presenti documentació en relació a la 
llicència sol·licitada. Aquest requeriment ha estat notificat a l’interessat en data 
13 de juny de 2018. 
En data 17 de juliol de 2018, amb Registre d’Entrada número E2018017605, 
l’entitat Asterion Hosteleria y Servicios, SL, representada pel senyor Miguel 
Ángel Rodríguez Ojel-Jaramillo, presenta documentació complementària en 
relació a la sol·licitud de llicència d'obra major per adequació d’un local en 
planta baixa al carrer Sant Pau, número 14, local B de Figueres.  
En data 2 d’octubre de 2018, l’arquitecte municipal emet l’informe següent:  
“Planejament vigent.  
Text refós de les Normes urbanístiques del Pla general de Figueres. Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya de 17 de Juny de 2005. Text refós del Pla 
Especial de Protecció del Catàleg. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
de 29 de maig de 2007.  
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Tipus de Sòl: Urbà.  
Qualificació: a.14 Zona d’ordenació de l’edificació per alineació de vial  
Us preferent. Habitatge plurifamiliar.  
Usos simplement admesos: Residència col·lectiva i hostaleria, Assistencial, 
Educatiu, Sanitari, Religiós, Cultural, Comercial i Oficines.  
Conjunt Catalogat del Carrer Sant Pau (G).  
Nivell de protecció: 3 Ambiental  
Categoria d'intervenció de l’edificació: Rehabilitació amb model de referència 
IIa.  
Segons l’article 23 del Pla Especial de protecció, la intervenció sobre aquests 
edificis podrà consistir en: - Consolidació de l'estructura de l'edifici, amb 
possibilitat de reformes de la mateixa. - Restitució i establiment dels valors 
arquitectònics de l'edifici, en especial de la façana, reparant o reconstruint els 
elements originals, eliminant les parts i els elements impropis.- Renovació de 
les parts irrecuperables i de les que es demostri que no tenen cap interès ni 
valor arquitectònic. - Ampliació de volum, si així s'estableix en els Plànols 
Normatius, seguint les determinacions fixades normativament.  
Antecedents i Activitat  
L’actuació pretén reformar un local comercial de planta baixa per a ús de bar.  
L’actuació afecta a un total de 59,46 m2 dels quals 2,90 corresponen a un nou 
forjat  
La tipologia estadística de l’obra és D.7. Reforma locals en zona residencial.  
La promotora ha entrat successiva documentació per iniciativa pròpia i atenent 
als requeriments municipals segons les instàncies RE2018011825 de 14 de 
Maig, RE2018013339 de 30 de Maig, RE 2018013706 de 4 de Juny (Projecte 
Visat), RE2018014454 de 9 de Juny (Estudi Acústic), RE2018017605 de 17 de 
Juliol ( Documentació Societat), RE2018021240 de 18 de Setembre ( Annex de 
Projecte).  
L’1 d’octubre de 2018 l’enginyer tècnic municipal ha emès informe previ 
referent a condicionants d’activitats i coincidència d’instal·lacions en la 
tramitació de permisos d’obres on la classifica en l’Annex II, activitat de risc 
baix, amb competència municipal respecte prevenció d’incendis, (superfície del 
local 59,46 m2 i aforament 21 persones) i ha conclòs que: “Un cop acabades 
les obres caldrà aportar: - Certificat final que es compleix la normativa en 
matèria de seguretat en cas d’incendis (CTE SI ), d’accessibilitat, etc.. - 
Justificant de la idoneïtat i vigència dels extintors (factura o certificat emès per 
empresa instal·ladora). - Certificat d’obertura automàtica en cas d’emergència 
de la porta corredera. - Certificat ignifugació de l’estructura metàl·lica R-90 - 
Certificat porta tallafocs. - Certificat sistema automàtic d’extinció de la cuina. - 
Característiques tècniques d’aïllament acústic instal·lat “  
Característiques de la llicència.  
1. La finca té la consideració de solar i no està inclosa en cap unitat d'actuació 
urbanística.  
2. Els paràmetres del projecte de reforma interior de local s’ajusten al que 
disposa la normativa urbanística vigent.  
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3. El valor real i efectiu de les obres, vist que no s’acredita en el projecte amb 
preus unitaris justificats aplicats sobre l’estat d'amidaments, s'estima inicialment 
en: 21.062,94 euros d’acord amb unes repercussions proporcionades segons la 
tipologia dels treballs (2,90 m2 x 521,36 euros / m2 + 56,56 m2 x 372,40 euros 
/ m2)  
4. La fiança a dipositar segons les ordenances per a garantir la reposició de 
l’espai públic que pugui resultar afectat per l’execució de les obres es calcula 
en el mínim de 500 euros. (> 4 x 3 x 30 euros / m2)  
Condicions de l’execució  
1. Abans de l’inici de les obres, a càrrec del promotor, i mitjançant les mesures 
detallades que indiqui la Guàrdia Urbana es senyalitzaran i protegiran 
adequadament els recorreguts alternatius dels vianants interceptats per 
bastides, tanca d’obra o contenidors per a la recollida de les runes, per als 
quals en qualsevol cas s'haurà de demanar el puntual permís d'ocupació de la 
via pública.  
2. D’acord amb l’Ordenança de Civisme queda establert que al llarg de la 
durada d’aquesta llicència, des del dia 23 de juny fins al dia 11 de setembre de 
cada any no es podran dur a terme els treballs que puguin causar congestió de 
la vialitat amb l’actuació o l’accés de maquinària i subministres, que comportin 
l'ocupació temporal de la via pública amb mitjans auxiliars ( tanques, bastides, 
grues, contenidors, etc...) i que generin emissions de pols i partícules que 
incideixen de manera substancial en la qualitat de vida, protecció del medi 
ambient i de la salut.  
3. Les instal·lacions al servei del local de conductes de ventilació i extraccions, 
d’unitats exteriors de clima i les infraestructures comuns de telecomunicacions 
o antenes es situaran integrades en la coberta de l’immoble sense que puguin 
hipotecar les condicions de ventilació dels patis interiors ni afectar les façanes  
4. 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 els nivells superiors de l’immoble.  
5. D’acord amb l’informe de l’enginyer tècnic municipal abans de la primera 
utilització i un cop acabades les obres caldrà aportar: - Certificat final que es 
compleix la normativa en matèria de seguretat en cas d’incendis (CTE SI ), 
d’accessibilitat, etc.. - Justificant de la idoneïtat i vigència dels extintors (factura 
o certificat emès per empresa instal·ladora). - Certificat d’obertura automàtica 
en cas d’emergència de la porta corredera. - Certificat ignifugació de 
l’estructura metàl·lica R-90 - Certificat porta tallafocs. - Certificat sistema 
automàtic d’extinció de la cuina. - Característiques tècniques d’aïllament acústic 
instal·lat.  
6. La instal·lació de rètols requerirà tramitar la corresponent llicència d’obra 
menor moment en el qual s’acreditarà que es respecten les normes del Pla 
Especial de Protecció que acoten l’ocupació en les obertures a un màxim del 
30% de la superfície del forat arquitectònic, o en el seu defecte requereixen la 
utilització de lletres de cos proporcionades sobre el pla de façana.  
Conclusions.  
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Es proposa concedir la llicència de reforma d’un local per a ús de bar en els 
termes en que es sol·licita, amb les condicions particulars exposades i les 
generals annexes.  
I perquè consti als efectes oportuns signo aquest informe, redactat segons el 
meus coneixements que sotmeto a raonament tècnicament més ben 
fonamentat i als informes jurídics.” 
En data 10 d’octubre de 2018, mitjançant Decret de l’Alcaldia, es requereix a 
l’entitat Asterion Hosteleria y Servicios, SL, representada pel senyor Miguel 
Ángel Rodríguez Ojel-Jaramillo, perquè presenti documentació en relació a la 
llicència sol·licitada. Aquest requeriment ha estat notificat a l’interessat en data 
11 d’octubre de 2018. 
En data 23 d’octubre, 19 de novembre i 4 de desembre de 2018, amb Registre 
d’Entrada número E2018023811, E2018026004 i E2018027208 
respectivament, l’entitat Asterion Hosteleria y Servicios, SL, representada pel 
senyor Miguel Ángel Rodríguez Ojel-Jaramillo, presenta documentació 
complementària en relació a la sol·licitud de llicència d'obra major per 
adequació d’un local en planta baixa al carrer Sant Pau, número 14, local B 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, i l’article 75 bis de l’Ordenança de civisme i convivència 
ciutadana, l'alcalde president 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 l’entitat 
Asterion Hosteleria y Servicios, SL, representada pel senyor Miguel Ángel 
Rodríguez Ojel-Jaramillo, per adequació d’un local en planta baixa al carrer 
Sant Pau, número 14, local B de Figueres, d'acord amb les condicions generals 
que s'adjunten en el full annex i amb les particulars següents: 

a) Abans de l’inici de les obres, a càrrec del promotor, i mitjançant les 
mesures detallades que indiqui la Guàrdia Urbana es senyalitzaran i 
protegiran adequadament els recorreguts alternatius dels vianants 
interceptats per bastides, tanca d’obra o contenidors per a la recollida de 
les runes, per als quals en qualsevol cas s'haurà de demanar el puntual 
permís d'ocupació de la via pública.  

b) D’acord amb l’Ordenança de Civisme queda establert que al llarg de la 
durada d’aquesta llicència, des del dia 23 de juny fins al dia 11 de 
setembre de cada any no es podran dur a terme els treballs que puguin 
causar congestió de la vialitat amb l’actuació o l’accés de maquinària i 
subministres, que comportin l'ocupació temporal de la via pública amb 
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mitjans auxiliars ( tanques, bastides, grues, contenidors, etc...) i que 
generin emissions de pols i partícules que incideixen de manera 
substancial en la qualitat de vida, protecció del medi ambient i de la 
salut.  

c) Les instal·lacions al servei del local de conductes de ventilació i 
extraccions, d’unitats exteriors de clima i les infraestructures comuns de 
telecomunicacions o antenes es situaran integrades en la coberta de 
l’immoble sense que puguin hipotecar les condicions de ventilació dels 
patis interiors ni afectar les façanes  

d) 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 els nivells superiors de l’immoble.  

e) D’acord amb l’informe de l’enginyer tècnic municipal abans de la primera 
utilització i un cop acabades les obres caldrà aportar: -Certificat final que 
es compleix la normativa en matèria de seguretat en cas d’incendis (CTE 
SI ), d’accessibilitat, etc.. -Justificant de la idoneïtat i vigència dels 
extintors (factura o certificat emès per empresa instal·ladora). -Certificat 
d’obertura automàtica en cas d’emergència de la porta corredera. -
Certificat ignifugació de l’estructura metàl·lica R-90 -Certificat porta 
tallafocs. -Certificat sistema automàtic d’extinció de la cuina. -
Característiques tècniques d’aïllament acústic instal·lat.  

f) La instal·lació de rètols requerirà tramitar la corresponent llicència d’obra 
menor moment en el qual s’acreditarà que es respecten les normes del 
Pla Especial de Protecció que acoten l’ocupació en les obertures a un 
màxim del 30% de la superfície del forat arquitectònic, o en el seu 
defecte requereixen la utilització de lletres de cos proporcionades sobre 
el pla de façana.  

g) 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. 

h) 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. 

i) 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. 

j) Quan als serveis municipals, s'hauran de complir el condicionants que 
estableixi Figueres de Serveis SA: 

Aigua i Clavegueram: 
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 
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hidràulic. Annex V punt 1.1 del Reglament dels serveis públics de 
sanejament de l’Ajuntament de Figueres. 
Enllumenat: 
No hi ha afectacions a l’enllumenat públic. 

Segon.- Comunicar a l’entitat Asterion Hosteleria y Servicios, SL, representada 
pel senyor Miguel Ángel Rodríguez Ojel-Jaramillo, 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 21.062,94 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.” 
 
----3. Serveis municipals: S’aprova la classificació de proposicions admeses a 
la licitació del contracte d’obres de “Renovació de les instal·lacions de 
l’enllumenat exterior de l’Estadi Municipal Albert Gurt”. Després de llegir-la i 
debatre-la s’ACORDA, per unanimitat dels membres presents amb dret a vot, 
d’aprovar la proposta següent: 
“Vist que per acord de la Junta de Govern Local de data 26 d’octubre  de 2018 
es va aprovar el plec de clàusules administratives particulars de la licitació del 
contracte d’obres de <Renovació de les instal·lacions de l’enllumenat exterior 
de l’Estadi Municipal Albert Gurt> i es va convocar el procediment de 
contractació per la licitació de les obres.  
Vista l’acta de la Mesa de Contractació de data 27 de  novembre de 2018 en 
què es va procedir a l’obertura del sobre únic digital amb el resultat següent: 
Licitadors exclosos per incompliment de l'article 159.4.c) de la Llei 9/2017, de 8 
de novembre, de contractes del sector públic, relatiu a l'obligatorietat de 
presentar les proposicions necessària i únicament al registre indicat a l'anunci 
de licitació: 

 Etra Bonal, SA 
 IMS 2020 Soluciones de Energía, SL 

Licitadors presentats: 
 Aneumled, SL  
 Assa Hidràulic i Electricitat, SL  
 Urbia, Intermediación, Ingeniería y Servicios, SA 
 Enllumenats Costa Brava,SL 

Dels licitadors presentats, Aneumled, SL va resultar exclòs per no haver signat 
la seva oferta.  
Pel que fa als licitadors admesos a la licitació, van presentar, respectivament, 
les ofertes següents: 
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Licitador 
Preu IVA 
exclòs 

Ampliació 
termini 
garantia 

Reducció 
termini 
execució 

Assa Hidràulic i Electricitat, 
SL 

152.000,00€ 4 anys 4 setmanes 

Urbia Intermediación, 
Ingeniería y Servicios, SA 

119.250,00€ 4 anys 4 setmanes 

Enllumenats Costa Brava, SL 139.200,00€ 4 anys 9 setmanes 
Vist  el que disposa la disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, l'alcalde, Jordi Masquef Creus, proposa que la Junta de Govern 
Local, per delegació de l’Alcaldia Presidència, adopti els següents acords: 
PRIMER.- Declarar exclosos els licitadors següents pels motius esmentats a la 
part expositiva:  

 Etra Bonal, SA 
 IMS 2020 Soluciones de Energía, SL 
 Aneumled, SL  

SEGON.- Aprovar la classificació de les proposicions admeses per l’ordre 
següent: 

1. Urbia Intermediación, Ingeniería y Servicios, SA 
2. Enllumenats Costa Brava, SL 
3. Assa Hidràulic i Electricitat, SL  

TERCER.- Requerir el licitador millor classificat, Urbia Intermediación, 
Ingeniería y Servicios, SA;  a fi que en el termini de 7 dies hàbils comptats a 
partir de l’endemà de l’enviament de la notificació d’aquest acord presenti la 
documentació següent: 

a) Resguard de la garantia definitiva per import de 5.962,50 euros o 
instància sol·licitant la seva constitució mitjançant retenció en el preu. La 
garantia podrà presentar-se en alguna de les formes descrites a la 
clàusula 17 del plec de clàusules administratives particulars.  

b) Certificat de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries.  
c) Certificat de trobar-se al corrent de les obligacions amb la Seguretat 

Social. 
d) Pòlissa en vigor i últim rebut de l’assegurança de responsabilitat civil que 

pugui emparar els danys a tercers derivats de l’execució de l’obra, amb 
un capital mínim de 150.000 euros per sinistre i un sublímit per víctima 
que, en cap cas, inclòs accident de treball, no podrà ser inferior a 
150.000 euros. En cas que no disposi d’aquesta assegurança, 
presentarà compromís de subscripció i l’haurà de presentar abans de la 
signatura del contracte. Aquesta assegurança s’haurà de mantenir 
durant el curs de l’obra, inclòs el termini de garantia, i se’n haurà 
d’acreditar novament el seu pagament en cas que l’anterior rebut venci 
en el curs de l’obra.  

e) Declaració responsable manifestant que les circumstàncies reflectides al 
Registre Oficials de Licitadors de l’Estat no han experimentat variació.  
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La documentació s’aportarà per via electrònica a la seu electrònica de 
l’Ajuntament de Figueres, omplint una sol·licitud general a la qual caldrà 
esmentar les dades del licitador, la licitació a que es refereix i en la qual se 
sol·licitarà que es tingui per presentada la documentació que s’adjunta.  
QUART.- Autoritzar l’Alcaldia Presidència perquè realitzi els actes i gestions 
que calguin perquè s’executin els acords anteriors.” 
 
----4. Serveis municipals: S’inicia l’expedient de contractació relatiu al 
“Contracte de subministrament, fabricació i muntatge de butaques per al Teatre 
El Jardí de Figueres”. Després de llegir-la i debatre-la s’ACORDA, per 
unanimitat dels membres presents amb dret a vot, d’aprovar la proposta 
següent: 
“L'arquitecte de l’Ajuntament de Figueres en data 30 de novembre i 10 de desembre 
de 2018 ha emès informes tècnics amb número d’expedient respectivament 
(INGE2018001959 i INGE2018001996), relatius a la necessitat de contractar el 
subministrament i muntatge de butaques al Teatre El Jardí de Figueres.   
 
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 20 de novembre 
de 2018, l'alcalde, Jordi Masquef Creus, proposa que la Junta de Govern Local, per 
delegació de l’Alcaldia Presidència, adopti els següents acords: 
 
PRIMER.- Iniciar l'expedient de contractació relatiu al "Contracte de subministrament, 
fabricació i muntatge de butaques per al Teatre El Jardí de Figueres". 
 
SEGON.- Determinar que la licitació es dugui a terme mitjançant procediment obert, 
tramitació anticipada i amb varis criteris d’adjudicació.  
 
QUART.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars del "Contracte de 
subministrament, fabricació i muntatge de butaques per al Teatre El Jardí de Figueres" 
que es transcriu a continuació: 
 
" PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HA DE REGIR EL CONTRACTE 

DE SUBMINISTRAMENT, FABRICACIÓ I MUNTATGE DE BUTAQUES PER AL TEATRE EL JARDÍ DE 
FIGUERES 

 
 

1. Objecte i naturalesa 
 
1.1. Descripció de l’objecte del contracte 
 
L’objecte de la contractació és la fabricació, subministrament i muntatge de butaques per al Teatre El 
Jardí, 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 
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aquesta és la prestació principal al ser el valor estimat superior. Tot això sense perjudici del què disposa 
l'article 299 de la LCSP. 
 
Així mateix, es tracta d'un contracte subjecte a regulació harmonitzada, d'acord amb l'article 21 de la 
LCSP. 
 
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, d'acord 
amb l'informe tècnic amb codi INGE2018001959. 
 
1.4. Codis d’identificació de les prestacions objecte del contracte 
 
L’objecte del contracte s’identifica amb el codi següent: 
 

Codi CPV Descripció 

39111200-5 Butaques de teatre 

 
1.5. Necessitat i idoneïtat del contracte 
 
La necessitat i idoneïtat del contracte es troba justificada als informes de necessitat amb codi 
INGE2018001959 i INGE2018001996, que es troben a l'expedient. 
 
 
2. Procediment de selecció i adjudicació 
 
La tramitació de l’expedient serà anticipada, de manera que, d'acord amb la disposició addicional 3a de la 
LCSP, se sotmet l'adjudicació a la condició suspensiva de l'existència de crèdit adequat i suficient al 
pressupost 2019.  
 
L'adjudicació del contracte serà mitjançant 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. 
 
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 11. 
 
 
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, al qual es pot accedir a través de l'enllaç següent:  
 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=5&keyword=figueres&reqCod
e=viewDetail&idCap=9328325 
 
 
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 397.043,95 euros (IVA inclòs), dels quals 328.135,50 
euros corresponen a la base i 68.908,45 euros corresponen a l’IVA.  
 

Concepte Import (en euros) 

Execució material 275.744,12 
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Despeses generals d'estructura (13%) 35.846,73 

Altres despeses 0,00 

Benefici industrial (6%) 16.544,65 

Subtotal 328.135,50 

IVA (21%) 68.908,45 

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 397.043,95 

 
Pel que fa al detall dels conceptes que integren el cost d'execució material, es troba recollit a l'informe 
tècnic amb codi INGE2018001996.  
 
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.  
 
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 328.135,50 euros. Aquest valor estimat, tal i com 
ve definit a l’article 101 de la LCSP, no inclou l’IVA.  
 

Concepte Import (en euros) 

Execució material 275.744,12 

Despeses generals d'estructura (13%) 35.846,73 

Benefici industrial (6%) 16.544,65 

Modificacions a l'alça previstes al plec 0,00 

Possibles pròrrogues 0,00 

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE 328.135,50 

 
D'acord amb la clàusula 25, 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 a l'informe 
tècnic amb codi INGE2018001996.  
 
 
5. Existència de crèdit 
 
D'acord amb la disposició addicional 3a de la LCSP i amb la clàusula 2 del present plec de clàusules, la 
tramitació d'aquest contracte és anticipada, de manera que se sotmet l'adjudicació a la condició 
suspensiva de l'existència de crèdit adequat i suficient al pressupost 2019.  
 
 
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 el Teatre El Jardí, situat plaça de Josep Pla s/n, 
de Figueres. 
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El termini de lliurament serà de 8 setmanes a comptar des de l'endemà de la data de signatura del 
contracte. Pel que fa a la instal·lació, s'haurà de realitzar dins els 15 dies naturals següents al lliurament o, 
alternativament, en els 15 dies naturals que estableixi el responsable del contracte. Tot això comporta que 
el termini total de lliurament i instal·lació sigui de 2,5 mesos.  
 
 
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 constituir-se 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 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 el valor estimat del 
contracte, és a dir, 328.135,50 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 
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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. 
 
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. Mitjans de comunicació electrònics 
 
D’acord amb la disposició addicional quinzena de la LCSP, la tramitació d’aquesta licitació comporta la 
pràctica de les notificacions i comunicacions que en derivin per mitjans exclusivament electrònics. 
 
Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de contractació i durant la 
vigència del contracte s’efectuaran per mitjans electrònics a través del sistema de notificació e-NOTUM, 
d’acord amb la LCSP i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 
 
A aquests efectes, s’enviaran els avisos de la posada a disposició de les notificacions i les comunicacions 
a les adreces de correu electrònic i als telèfons mòbils que els licitadors hagin facilitat a aquest efecte. Un 
cop rebuts el/s correu/s electrònic/s i, en el cas que s’hagin facilitat també telèfons mòbils, els SMS, i 
indicant que la notificació corresponent s’ha posat a disposició en l’e-NOTUM, haurà/n d’accedir-hi la/les 
persones designada/es, mitjançant l’enllaç que s’enviarà a aquest efecte. Per accedir a aquesta notificació 
es requerirà certificat digital o contrasenya, segons els casos.  
 
D’altra banda, per tal de rebre tota la informació relativa a aquesta licitació, els interessats que ho vulguin 
i, en tot cas, els licitadors s’han de subscriure com a interessades en aquesta licitació, a través del servei 
de subscripció a les novetats de l’espai virtual de licitació que a tal efecte es posa a disposició a l’adreça 
següent: 
 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=searchCn&idCap=9328
325 
 
Per fer-ho, la persona usuària de la Plataforma amb rol d’administradora pot definir l’acrònim accedint a la 
pestanya “Perfil de contractant”>”Dades bàsiques”. 
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Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces electròniques de les 
persones subscrites de qualsevol novetat, publicació o avís relacionat amb aquesta licitació.  
 
A més, els licitadors també es poden donar d’alta al Perfil del licitador, prèvia l’autenticació requerida. El 
Perfil del licitador està constituït per un conjunt de serveis adreçats als licitadors amb l’objectiu de proveir 
un espai propi, amb un seguit d’eines que faciliten l’accés i la gestió d’expedients de contractació del seu 
interès. Per donar-se d’alta cal fer “clic” a l’apartat “Perfil de licitador” de la Plataforma de Serveis de 
Contractació Pública i disposar del certificat digital requerit. 
 

 
 
A la Plataforma de Serveis de Contractació Pública les empreses tenen a la seva disposició una “guia del 
licitador”.  
 
http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/contractacio_publica/junta_consultiva_de_contractacio
_administrativa/contractacio_electronica/sobre-digital-2.0/index.html 
 
D’acord amb la disposició addicional primera del Decret Llei 3/2016, serà suficient l'ús de la signatura 
electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica en els termes 
previstos al Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, 
relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el 
mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE.  
 
Per tant, aquest és el nivell de seguretat mínim necessari del certificat de signatura electrònica admesa 
per a la signatura de l’oferta.  
 
Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats a qualsevol país de 
la Unió Europea d’acord amb l’article 25.3 del Reglament (UE) 910/2014/UE sobre identificació electrònica 
i serveis de confiança, esmentat, el qual disposa que “una signatura electrònica qualificada basada en un 
certificat qualificat emès a un Estat membre serà reconeguda com a signatura electrònica qualificada a la 
resta dels Estats membres”. 
 
 



 14

10. Presentació de proposicions i documentació administrativa 
 
10.1. 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 licitador 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. 
 
D’acord amb l’article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar la documentació 
traduïda de forma oficial al català i/o al castellà. 
 
10.2. 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 30 dies naturals comptats des del dia següent a la publicació en el perfil del contractant de 
l’anunci de licitació.  
 
Les proposicions dels licitadors s’han de presentar necessàriament i únicament a través del perfil del 
contractant de l’Ajuntament de Figueres fent ús del sobre digital 2.0. Les instruccions per la presentació 
del sobre digital es poden consultar a l'enllaç següent: 
 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml. 
 
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.  
 
10.3. Contingut de les proposicions 
 
Les proposicions per prendre part en la licitació es presentaran mitjançant 2 sobres electrònics, mitjançant 
l’eina de Sobre Digital a través del perfil del contractant de l'Ajuntament de Figueres, accessible a l’adreça 
web següent:  
 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&keyword=Figu
eres&idCap=9328325&ambit=5& 
 
 

 
Un cop accedeixin a través d’aquest enllaç a l’eina web de Sobre Digital, els licitadors hauran d’omplir un 
formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a continuació, rebran un missatge d'activació al/s correu/s 
electrònic/s indicat/s en aquest formulari d’alta. 
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Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscripció de l’eina de 
Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus electrònics relacionats amb l’ús de l’eina de 
Sobre Digital, han de ser les mateixes que les que designin en la declaració per a rebre els avisos de 
notificacions i comunicacions mitjançant l’e-NOTUM. 
 
Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació atès que l’enllaç que es 
conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què disposaran per presentar les seves 
ofertes a través de l’eina de Sobre Digital. 
 
Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través de l'enllaç indicat, els licitadors hauran de 
preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la en format electrònic als sobres corresponents. Els 
licitadors poden preparar i enviar aquesta documentació de forma esglaonada, abans de fer la presentació 
de l’oferta. 
 
Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà que s'introdueixi una paraula clau per a 
cada sobre amb documentació xifrada que formi part de la licitació. Amb aquesta paraula clau es xifrarà, 
en el moment de l’enviament de les ofertes, la documentació. Així mateix, el desxifrat dels documents de 
les ofertes es realitza mitjançant la mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les empreses 
licitadores. Cal tenir en compte la importància de custodiar correctament aquesta o aquestes claus 
(poden ser la mateixa per tots els sobres o diferents per cadascun d’ells), ja que només les 
empreses licitadores la/les tenen (l’eina de Sobre Digital no guarda ni recorda les contrasenyes 
introduïdes) i són imprescindibles per al desxifrat de les ofertes i, per tant, per l’accés al seu 
contingut. 
 
El Sobre 1 contindrà la declaració responsable, degudament complimentada i signada electrònicament, 
d’acord amb el model de l’annex 1 (Document Europeu Únic de Contractació, DEUC). 
 
El Sobre 2 inclourà l'oferta econòmica i la proposició relativa als criteris avaluables de forma automàtica, 
d'acord amb el model de l'annex 2, que caldrà complimentar i signar electrònicament.   
 
Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els documents que la conformen, 
es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta. A partir del moment en què l’oferta s’hagi presentat, ja 
no es podrà modificar la documentació tramesa. En cas de fallida tècnica acreditada pel prestador dels 
serveis que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital el darrer dia de presentació de les proposicions, 
l’òrgan de contractació ampliarà el termini de presentació de les mateixes el temps que es consideri 
imprescindible, modificant el termini de presentació d’ofertes; publicant a la Plataforma de Serveis de 
Contractació Pública l’esmena corresponent; i, addicionalment, comunicant el canvi de data a totes les 
empreses que haguessin activat oferta. 
 
Podeu trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant l’eina de sobre digital a l’apartat 
de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, a l’adreça web següent: 
 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml 
 
Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de programa o codi 
nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus amb les eines corporatives de 
la Generalitat de Catalunya. Així, és obligació dels licitadors passar els documents per un antivirus i, en 
cas d’arribar documents de les seves ofertes amb virus, serà responsabilitat seva que l’Administració no 
pugui accedir al contingut d’aquestes i que resultin excloses. 
 
En cas que algun document presentat pels licitadors estigui malmès, en blanc o sigui il·legible o estigui 
afectat per algun virus informàtic, la mesa de contractació valorarà, en funció de quina sigui la 
documentació afectada, les conseqüències jurídiques respecte de la participació d’aquesta empresa en el 
procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat d’accedir al contingut d’algun dels documents de 
l’oferta. En cas de tractar-se de documents imprescindibles per conèixer o valorar l’oferta, la mesa podrà 
acordar l’exclusió de l’empresa. 
 
Els licitadors podran presentar una còpia de seguretat dels documents electrònics presentats en suport 
físic electrònic, que serà sol·licitada als licitadors en cas de necessitat, per tal de poder accedir al 
contingut dels documents en cas que estiguin malmesos.  
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En aquest sentit, cal recordar la importància de no manipular aquests arxius per tal de no variar-ne 
l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la coincidència dels documents de la 
còpia de seguretat, tramesos en suport físic electrònic, i dels tramesos en l’oferta, a través de l’eina de 
Sobre Digital. Així mateix, cal tenir en compte que aquesta còpia no podrà ser emprada en el cas d’haver 
enviat documents amb virus a través de l’eina de Sobre Digital, atesa la impossibilitat tècnica en aquests 
casos de poder fer la comparació de les empremtes electròniques i, per tant, de poder garantir la no 
modificació de les ofertes un cop finalitzat el termini de presentació. 
 
Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica d’ofertes es troben disponibles 
a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, a l’adreça web 
següent: 
 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/eines.xhtml?set-
locale=ca_ES 
 
Les persones interessades en el procediment de licitació també poden dirigir-se a l’òrgan de contractació 
per sol·licitar aclariments del que estableixen els plecs o la resta de documentació, a través de l’apartat de 
preguntes i respostes del tauler d’avisos de l’espai virtual de la licitació.  
 
Aquestes preguntes i respostes seran públiques i accessibles a través del tauler esmentat, residenciat en 
el perfil de contractant de l’òrgan. 
 
 
11. 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 35 punts). S’assignaran 35 punts a l'oferta de preu més 
baix; 0 punts a l'oferta que iguali el pressupost màxim de licitació i, 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) Ampliació del termini de garantia (puntuació màxima 45 punts). Per cada any de garantia 
addicional respecte el termini de garantia previst a la clàusula 22.4 s'atorgarà 3 punts. 

c) Alçada del respatller per millorar-ne el confort (puntuació màxima 10 punts). Es valorarà amb 
2 punts cada centímetre complert en excés per sobre dels 90 cm.   

d) Llargada del reposabraços per millorar-ne el confort (puntuació màxima 10 punts). Es 
valorarà amb 2 punts cada centímetre complert en excés per sobre dels 45 cm previstos al plec 
de prescripcions tècniques en relació a la part posterior del respatller.   

 
 
12. Admissibilitat de variants  
 
No s’admeten variants. 
 
 
13. Ofertes anormalment baixes 
 
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 
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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. 
 
 
14. 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. 
 
 
15. Mesa de contractació 
 
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). 
- Joan Falgueras Font (suplent: Josep Navarro Tavera).  
- Jordi Ricart Solé (suplent: Itziar Carrera de Cortázar).  

 Secretari: Erik Sureda Causadias (suplent: Mar Vila Romagosa).  
 
 
 
16. Obertura de les proposicions 
 
La mesa de contractació s’encarregarà de l’obertura i de la valoració de les proposicions, 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 
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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.  
 
Així, l’Ajuntament demanarà als licitadors, mitjançant el correu electrònic assenyalat al formulari 
d’inscripció a l’oferta de l’eina de Sobre Digital, que accedeixin a l’eina web de Sobre Digital per introduir 
les seves paraules clau en el moment que correspongui. 
 
Quan els licitadors introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de desxifrat de la documentació, que 
es trobarà guardada en un espai virtual securitzat que garanteix la inaccessibilitat a la documentació 
abans, en el seu cas, de la constitució de la mesa i de l’acte d’obertura dels sobres, en la data i l’hora 
establertes. 
 
Es podrà demanar als licitadors que introdueixin la paraula clau a partir del dia següent del de finalització 
del termini de presentació d’ofertes i, en tot cas, l’han d’introduir dins del termini establert abans de 
l’obertura del primer sobre xifrat. 
 
En cas que algun licitador no introdueixi la paraula clau, no es podrà accedir al contingut del sobre 
xifrat. Així, atès que la presentació d’ofertes a través de l’eina de Sobre Digital es basa en el xifratge de la 
documentació i requereix necessàriament la introducció per part dels licitadors de la/les paraula/es clau, 
que només ells custodien durant tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels sobres, no es 
podrà efectuar la valoració de la documentació de la seva oferta que no es pugui desxifrar per no haver 
introduït l’empresa la paraula clau, de manera que no s'admetrà la proposició d'aquest licitador.  
 
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 11 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.  
 
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 compleix 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. 
 
 
 
17. 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. 
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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 22.4. hagi vençut. 
 
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. 
 
 
18. 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 10 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. 
 
 
19. Formalització del contracte 
 
El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització. 
 
Al tractar-se d’un contracte susceptible de recurs especial en matèria de contractació, la formalització no 
podrà efectuar-se abans que transcorrin 15 dies hàbils des que es remeti la notificació de l’adjudicació als 
licitadors i candidats. 
 
De conformitat amb l'article 153 de la LCSP, el contracte haurà de formalitzar-se en document 
administratiu que s'ajusti amb exactitud a les condicions de la licitació, constituint aquest document títol 
suficient per accedir a qualsevol registre públic. 
 
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. 
 
 
20. Acta de comprovació i d'inici del termini de lliurament 
 
Dins un termini no superior a 10 dies des de la data de formalització del contracte es procedirà en 
presència del contractista a efectuar una comprovació anàloga a la comprovació del replanteig i 
s’estendrà una acta del resultat que serà signada pel contractista i el responsable del contracte.  
 
Quan el resultat de la comprovació del replanteig sigui conforme, s'iniciarà el termini a què es refereix la 
clàusula 7.  
 
 
21. Condicions especials d’execució del contracte 
 
S’estableixen les següents condicions especials d’execució del contracte, d’acord amb el previst a l’article 
202 de la LCSP:  
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- El contractista ha d'adscriure a l'execució del contracte un responsable tècnic i un encarregat 

amb experiència en aquest tipus de contracte. 
- 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. 
 
 
22. Drets i obligacions de les parts 
 
22.1. 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 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 
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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. 
 
22.2. 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 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. 
 
22.3. 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 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. 
 
22.4. Termini de garantia 
 
L’objecte del contracte quedarà subjecte a un termini de garantia de 10 anys (o, si el contractista n'hagués 
ofert un de major, aquest últim), 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. 
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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. 
 
Addicionalment, en base a l'article 299 de la LCSP, hi haurà el termini de responsabilitat per vicis ocults 
contemplat a l'article 244 de la LCSP.  
 
22.5. 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 30 
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.  

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. 

 
 
23. Cessió del contracte 
 
El contracte podrà ser objecte de cessió amb els límits i requisits de l'article 214 de la LCSP: 
 

a) Que l'òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió.  
b) Que el cedent tingui executat almenys un 20% de l'import del contracte  
c) Que el cessionari tingui capacitat per contractar amb l'Administració i la solvència que resulti 

exigible en funció de la fase d'execució del contracte, havent d'estar degudament classificat si tal 
requisit ha estat exigit al cedent, i no estar incurs en una causa de prohibició de contractar. 

d) Que la cessió es formalitzi, entre l'adjudicatari i el cessionari, en escriptura pública. 
 
 
24. 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: 
 

e) 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. 

f) 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. 
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g) 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. 

h) El contractista haurà d’informar als representants dels treballadors de la subcontractació, d’acord 
amb la legislació laboral. 

i) 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 subcontractacions alteri la responsabilitat 
exclusiva del contractista principal. 

j) 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. 

 
 
 
 
 
25. 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.  
 
 
26. 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, considerant-se a tots els efectes com un 
supòsit de resolució per culpa del contractista.  
 
 
27. Penalitats per incompliment 
 
27.1. 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. 
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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 500 euros/dia, degut a la importància del compliment del termini d'aquest 
contracte, pels motius recollits als informes tècnics amb codi INGE2018001959 i INGE20181996. 
 
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. 
 
27.2. 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 21 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 24 en matèria de 
subcontractació, comportarà una penalització del 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. 
 
27.3. 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. 
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28. Resolució del contracte 
 
La resolució del contracte tindrà lloc en els supòsits que s’assenyalen en aquest plec i en els fixats als 
articles 211, 306 i 245.a) i b) (en aplicació de l'art. 299) 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 27.  
 
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. 
 
 
29. 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. 

- 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. 
 
 
30. 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). 
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31. 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. Sense perjudici d'això, també es podrà presentar recurs especial en matèria de contractació 
regulat als articles 44 i següents de la LCSP davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic. 
 
 
ANNEX 1: Document Europeu Únic de Contractació (DEUC) 
 
La declaració responsable s'ha de formalitzar d'acord amb el model de formulari normalitzat del Document 
europeu únic de contractació (DEUC), del qual se n'adjunten l’enllaç en versió catalana. Abans d'omplir-lo 
cal descarregar-lo i guardar-lo a l'ordinador. 
 
http://economia.gencat.cat/web/.content/70_contractacio_jcca/documents/contractacio_electronica/DEUC-
cat.pdf 
 
 
ANNEX 2: Model de proposició 
 
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 comprometent-me a dur a terme l’objecte del contracte per 
l’import següent: 
 
Preu pel subministrament i instal·lació: .................... euros, dels quals ............... euros corresponen a la 
base i .............. euros corresponen a l’IVA. 
 
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).  
 
En relació a l'alçada del respatller, ofereixo un augment en l'alçada de .........cm, de manera que l'alçada 
total del respatller serà de .........cm.  
 
En relació a la llargada del reposabraços, ofereixo un augment en la llargada de .........cm, de manera 
que la llargada total del reposabraços serà de .........cm.  
(Data i signatura)" 
CINQUÈ.- Aprovar el plec de prescripcions tècniques del "Contracte de 
subministrament, fabricació i muntatge de butaques per al Teatre El Jardí de Figueres"  
que es transcriu a continuació: 
"Plec de Prescripcions Tècniques per al subministrament i 
muntatge de butaques al Teatre El Jardí de Figueres 
 
1.- Objecte 
 
1.1 Descripció general 
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Definir el nombre, característiques i prescripcions tècniques 
de les butaques que hauran d’equipar la sala del Teatre El 
Jardí de Figueres. 
Les butaques actuals es van instal·lar fa 25 anys. El model no 
es produeix actualment i no existeixen peces per poder fer les 
reparacions exigides en unes butaques d’aquesta antiguitat. 
Això fa que s’hagi hagut de desmuntar la fila superior de 
l’amfiteatre per poder disposar de peces de recanvi per les 
butaques de platea malmeses. 
S’ha acordat amb els responsables del teatre la disposició de 
butaques plantejades en aquest plec, on es redueix l’aforament 
per fila per aconseguir una major amplitud de la butaca i un 
major comfort dels usuaris. 
 
1.2 Requeriments generals 
 
La butaca haurà d’estar especialment concebuda i dissenyada 
per a grans sales de teatre. 
Ha de complir totes les normes de seguretat exigides per a 
locals de pública concurrència. 
El nombre total de butaques subministrades no ha de ser 
inferior a 630. 
Cal que el seu disseny i mecànica permeti l’adaptació als 
diferents pendents de la platea, segons sigui la seva part 
baixa, la part mitja, la part alta o l’amfiteatre. En tots els 
casos la inclinació del seient ha de ser constant respecte la 
vertical, així com la distància entre corba davantera del 
seient i la vertical al sòl. 
Així mateix, la instal·lació de respatller haurà de poder 
adaptar la seva inclinació per acostar-se a la perpendicular 
de la visual. 
Desmuntable. En els actes en què sigui necessari s’han de 
poder desmuntar i retirar al magatzem les butaques, pel que 
l’ancoratge al sòl ha d’haver-se dissenyat per al muntatge i 
desmuntatge habitual. 
S’haurà de presentar un dibuix d’implantació. Es posarà a 
disposició dels proveïdors que ho sol·licitin plànols de 
plantes i secció en format .dwg. 
Caldrà cedir temporalment dues butaques de mostra fins a la 
resolució del concurs, una per poder seure i comprovar-ne el 
comfort (serà amb el teixit ofertat) i l’altra, seccionada, on 
es vegi respatller i seient amb la composició interna de 
materials i estructura (totes dues instal·lades sobre una base 
estable). Les butaques entregades com a mostra hauran de 
complir amb les mides descrites en el detall contemplat en plànols. 
 
1.3 Disseny i tipologia. Requeriments i prestacions tècniques 
i característiques funcionals 
Les mides mínimes i màximes de la butaca seran: 
- amplada entre eixos superior a 530 mm (màxim 580 mm) 
- alçada de respatller entre 900 i 950 mm 
- ample de braços entre 85 i 110 mm 
- el braç extrem de fila s’aixecarà 100 mm de terra mentre 
la resta, aniran fins a sota respatller i seient 
- peu central 
El seient i els respatller de gruixos compresos entre un mínim 
de 90mm i un màxim de 110mm estaran formats per un monobloc 
compacte configurat per l'espuma de poliuretà modelada en fred 
que recobreixi completament una estructura metàl·lica, 
composada per un marc de tub corbat, una trama de molles 
planes i pivots d'articulació pel gir. El bloc estarà recobert 
en tota la seva superfície (respatller, seient i braços) amb 
una funda de tapisseria ingnífuga M1 (tèxtil vermella) que 



 28

recordi l’existent (en color i textura) amb característiques 
d'absorció acústica alta, que sigui fàcilment intercanviable, 
amb sistema de cremallera. 
Entre la tapisseria i l'espuma, tant en el seient com en el 
respatller, s’incorporarà una cortina antifoc de 5 mm que 
eviti que el foc penetri, retardant l'emissió de gasos tòxics 
i flames. 
Base del seient amb ròtula de doble ressort per a replegament 
automàtic esmorteït i silenciós en el moment de la plegada. 
Fixació amb peu central d’alumini acabat mat. En el cas que 
les fixacions no siguin coincidents amb les existents per les 
butaques antigues, caldrà reparar el paviment amb solució de 
qualitat equivalent previ replanteig o mostra d’acord amb la 
Direcció d’Obra i abans de l’inici del procés de fabricació. 
Tant el número de files com el de les butaques han d’estar 
adaptat per invidents. 
La disposició del llum de les files serà en el lateral de les 
butaques semblant a l’existent, de manera que no calgui 
adequar el paviment de la platea per poder il·luminar aquests 
pilots amb numeració. 
La posició i materials de la numeració de les butaques 
s’acordarà amb la Direcció d’Obra en el moment de la 
fabricació. 
El teixit definitiu serà escollit sobre el mostrari de color, 
que cal presentar un cop s’hagi adjudicat el subministrament. 
Hi ha 4 tipus de butaques que s’identifiquen a la documentació 
gràfica segons responguin als diferents pendents de platea, 
totes elles amb fixació al sòl oculta i reforçada amb 
embellidor: A1 (0% de pendent), A2 (4%), A3 (8%) i A4 (12%). 
 
1.4 Característiques tècniques 
Estructura: 

 De tub i xapa d'acer, soldadura a l'arc amb fil continu. 
Espuma de poliuretà: 

 Densitat del seient: 60-65 kg/m3 
 Densitat del respatller: 50-55 kg/m3 
Pintura: 

 Poliéster pols electrostàtica 
 Espessor de la capa: 70-80 micres 
 Adherència a la cuadrícula UNE-EN ISO 2409: 100% 
Tapisseria: 

 Tèxtil a base de fibres de poliéster amb característiques 
d'absorció acústica alta, comprovades mitjançant assaig 
oficial. 
Ha de presentar uns coeficients d’absorció acústica, mesurats 
en cambra reverberant seguint la norma UNE-EN ISO 354 (2004), 
dintre d’aquests paràmetres: 
COEFICIENT D’ABSORCIÓ 
amb les butques buides amb les butaques ocupades 
freq. (Hz) mínim màxim mínim màxim 
125 0,05 0,25 0,05 0,25 
250 0,31 0,51 0,36 0,56 
500 0,48 0,68 0,49 0,69 
1000 0,57 0,77 0,62 0,82 
2000 0,61 0,81 0,67 0,87 
4000 0,61 0,81 0,72 0,92 
Normativa: 

 CTE-DB-SI - En general i en particular allò que disposa 
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l'art.4 Reacció al foc dels elements constructius, 
decoratius i de mobiliari. 

 CTE-DB-SI - En els edificis i establiments d'ús de 
Pública Concurrència, els elements decoratius i de 
mobiliari compliran les següents condicions: Butaques i 
seients fixes tapissats que formen part del projecte en 
cinemes, teatres, auditoris, sales d'actes, etc. 
Assaig de reacció al foc segons les normes següents: 

 UNE-EN 1021-1:2006 “Valoración de la inflamabilidad del 
mobiliario tapizado - Parte 1: fuente de ignición: 
cigarrillo en combustión”. 

 UNE-EN 1021-2:2006 “Valoración de la inflamabilidad del 
mobiliario tapizado - Parte 2: fuente de ignición: llama 
equivalente a una cerilla”. 
Producte acabat (caldra aportar certificats): 

 UNE-EN 12727 Nivell 4 (ús sever). 
 BS 5852. Section 5. Ignition Sources 0, 1 and 5 
Alumini: 

 Material: UNE L-2630 
 Densitat: 2,7 gr/cm3 
 Resistència a tracció: 240 MPa 
 
2.- Subministrament 
La implantació proposada determina les unitats de cada tipus 
de seient segons el següent quadre: 
Tipus Implantació Unitats 
A1 platea (pendent 0%) 62 
A2 platea (pendent 4%) 66 
A3 platea (pendent 8%) 44 
A4 platea (pendent 12%) 374 
A1 amfiteatre (sense pendent) 84 
TOTAL 630 
El subministrament ha d’incloure el desmuntatge i retirada de 
les butaques existents fins a local designat per l’ajuntament 
on quedaran emmagatzemades fins a la finalització del muntatge 
de les noves butaques. El subministrament també inclou el 
transport, descàrrega, muntatge i totes les ajudes industrials 
necessàries per les noves butaques així com la reparació de 
les antigues fixacions de les butaques existents. Així mateix 
inclou totes les mesures de seguretat i salut necessàries 
durant les obres. Un cop posades en servei les noves butaques, 
l’empresa adjudicatària haurà de fer-se càrrec del transport 
de les butaques velles fins a centre de reciclatge, del cànon 
derivat i aportar certificat de la correcta gestió. 
L’adjudicatari es posarà a disposició del responasable del 
contracte per facilitar al màxim la coordinació amb el 
personal del teatre i els actes previstos a l’equipament. 
 
3.- Pressupost 
La implantació de les 630 unitats s’ha determinat pels serveis 
Tècnics municipals d’acord amb els plànols adjunts a aquest 
plec. Caldrà que els ofertes reflecteixin les unitats de 
butaques que figuren al quadre: 
Unitats preu unitat total bloc 
TOTAL 630 520,85 € 328.135,50 € 
L’import màxim de licitació és de 328.135,50 €. L’IVA no està 

inclòs en els preus." 

SISÈ.- Fer constar que la tramitació d'aquest contracte és anticipada, de manera que 
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se sotmet l'adjudicació a la condició suspensiva de l'existència de crèdit adequat i 
suficient al pressupost 2019.  
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. “ 
 
----5. Serveis municipals: S’aprova un conveni de col·laboració amb l’entitat 
PIMEC Girona. Després de llegir-la i debatre-la s’ACORDA, per unanimitat dels 
membres presents amb dret a vot, d’aprovar la proposta següent: 
“L’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Figueres té per objectiu la 
potenciació de l’activitat econòmica i la generació d’oportunitats per a les 
persones i les empreses de l’Alt Empordà, i un dels instruments fonamentals 
per a assolir-ho és fomentar la competitivitat de les empreses del territori. Per a 
fer-ho possible és fonamental que les empreses tinguin accés a tots els 
programes i activitats que els hi puguin ser d'utilitat. 
PIMEC, amb CIF G61512257, és la patronal que representa les micro, petites i 
mitjanes empreses i els autònoms de Catalunya. PIMEC, amb delegació a 
Girona (carrer Manel Bonmatí i Romaguera, 2 - 17003 GIRONA), ofereix un 
conjunt d’activitats i programes per tal d’aportar valor a les empreses. 
Amb data 31 de juliol de 2017 es va aprovar Conveni de col·laboració entre 
l'Ajuntament de Figueres i l'entitat PIMEC Girona que finalitzava la seva 
vigència en data 31 de desembre de 2017. 
Des de l'àrea de promoció econòmica de l'Ajuntament de Figueres es considera 
interessant continuar la col·laboració amb PIMEC Girona per tal de poder fer 
arribar a les empreses del territori serveis que els hi resultin d'utilitat cares a 
millorar la seva competitivitat. Aquesta millora de la competitivitat implicarà la 
generació d'activitat econòmica i de llocs de treball a Figueres. 
PIMEC Girona, per la seva part, assumeix el compromís de fer propostes per 
tal d’apropar a les empreses de l’Alt Empordà, els programes i les activitats que 
es consideri poden interessar al teixit empresarial en aquest territori. 
L’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Figueres, d’altra banda, 
assumeix el compromís de promoure i difondre els programes i activitats en les 
que s’hagi arribat a un consens, amb la finalitat que arribin a les empreses de 
l’Alt Empordà. 
Ambdues entitats es comprometen a buscar sinèrgies per a construir projectes 
col·laboratius i ajudar a implementar-los a través dels mitjans que tinguin a 
disposició. 
El seguiment del conveni i dels compromisos adquirits per les parts signants 
serà exercit per la comissió mixta de seguiment, que  constituirà el Comitè 
Executiu de PIMEC, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya  i l’Ajuntament de 
Figueres formada per representants tècnics dels dos ens. En el cas de 
l'Ajuntament de Figueres el representant tècnic serà el cap de l'àrea de 
promoció econòmica de l'Ajuntament de Figueres. La comissió es reunirà 
mínim dos vegades l’any a partir de la seva constitució, i addicionalment a 
petició de qualsevol de les parts. Correspon a aquesta comissió el seguiment 
de les actuacions derivades de l’execució del contingut del conveni.  



 31

El conveni tindrà vigència des de la seva signatura i tindrà una durada de 4 nys. 
Aquest conveni no implica cap aportació econòmica per part de l'Ajuntament de 
Figueres. 
Per tot l’anterior, l’Alcalde president proposa a la Junta de Govern Local que, 
per delegació de l’Alcaldia-Presidència, adopti els acords següents: 
1r.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Figueres  i 
l’entitat PIMEC Girona següent: 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE FIGUERES I 
PIMEC GIRONA EN SUPORT DE LA MICRO, PETITA I MITJANA EMPRESA  
ENTITATS QUE HI INTERVENEN 
D’una part, l’Ajuntament de Figueres, NIF P1707200J, representat per Jordi 
Masquef Creus, en la seva qualitat d’Alcalde de Figueres, amb seu a la Plaça 
de l’Ajuntament, 12, de la mateixa ciutat 
D’altra part, el Sr. Pere Cornellà Valls amb NIF XXXXXXX en qualitat de 
president de la seu territorial de PIMEC Girona (en endavant PIMEC Girona), 
de PIMEC, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (en endavant, PIMEC) amb 
C.I.F. G61512257, nomenat en Junta Directiva de 25 de juny de 2014, amb 
domicili al carrer Manel Bonmatí i Romaguera, 2, 17003 de Girona.  
Les parts es reconeixen mútuament en la qualitat en què cadascuna intervé i 
també la capacitat legal suficient per a l’atorgament d’aquest conveni i a aquest 
efecte, 
MANIFESTEN 
Primer.- Que l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Figueres té per 
objectiu la potenciació de l’activitat econòmica i la generació d’oportunitats per 
a les persones i les empreses de l’Alt Empordà. 
Els seus àmbits de treball són l’estratègia de desenvolupament del territori, 
l’ocupació, la dinamització empresarial, l’emprenedoria, la formació i la 
promoció del territori. 
Segon.- Que PIMEC, és la patronal que representa les micro, petites i mitjanes 
empreses i els autònoms de Catalunya. PIMEC, amb representació a la resta 
de províncies, ofereix un conjunt d’activitats i programes per tal d’aportar valor 
a les empreses.  
Tercer.-Aquest conveni ve motivat per la voluntat d’apropar aquestes activitats i 
programes a les empreses de l’Alt Empordà. 
Quart.-Que ambdues entitats tenen com a objectiu comú portar a terme accions 
per dinamitzar i donar suport a les empreses de l’Alt Empordà i per tot això 
ambdues parts acorden formalitzar aquest conveni de col·laboració amb els 
següents: 
PACTES 
1. OBJECTE DEL CONVENI 
Aquest conveni té per objecte establir un marc de col·laboració entre les dues 
institucions per tal de poder desenvolupar conjuntament activitats i programes 
per tal d’aportar valor a les empreses de l’Alt Empordà. 
2. OBLIGACIONS DE LES PARTS/MESURES DEL PROJECTE 
EI desenvolupament del Conveni es basarà en els següents compromisos de 
cadascuna de les parts.  



 32

PIMEC Girona, per la seva part, assumeix el compromís de fer propostes per 
tal d’apropar a les empreses de l’Alt Empordà, els programes i les activitats que 
es consideri poden interessar al teixit empresarial en aquest territori. 
L’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Figueres, d’altra banda, 
assumeix el compromís de promoure i difondre els programes i activitats en les 
que s’hagi arribat a un consens, amb la finalitat que arribi a les empreses de 
l’Alt Empordà. 
Ambdues entitats es comprometen a buscar sinergies per construir projectes 
col·laboratius i ajudar a implementar-los a través dels mitjans que tinguin a 
disposició. 
3 . SEGUIMENT I CONTROL 
3.1 El seguiment del present Conveni i dels compromisos adquirits per les parts 
signants serà exercit per la comissió mixta de seguiment, que  constituirà el 
Comitè Executiu de PIMEC, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya  i 
l’Ajuntament de Figueres formada per representants tècnics dels dos ens 
3 2 Es reunirà mínim dos vegades l’any a partir de la seva constitució, i 
addicionalment a petició de qualsevol de les parts. Correspon a aquesta 
comissió el seguiment de les actuacions derivades de l’execució del contingut 
del conveni.  
3 3 Addicionalment a les facultats que en un futur acordin conferir-li les entitats 
signats, la Comissió tindrà atribuïda, en el marc de l’execució del present 
Conveni, les següents funcions: 

I. Vetllar pel compliment del present conveni. 
II. Fer seguiment i avaluació de les accions realitzades, deixant constància a 

un informe 
III. Valorar en conjunt aquesta col·laboració realitzant una memòria anual 

3.4. La Comissió es mantindrà mentre sigui vigent el present conveni. 
El Comitè Executiu de PIMEC, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya 
nomenarà un/a tècnic/a de l'àrea de les persones i promoció econòmica com a 
persona representant de l'entitat signant a la Comissió tècnica per a l'execució, 
seguiment i avaluació del projecte..  
L'Ajuntament de Figueres nomenarà un/a tècnic/a de l'àrea de promoció 
econòmica com a persona representant de l'entitat signant a la Comissió 
tècnica per a l'execució, seguiment i avaluació del projecte.  
4. TRACTAMENT DE DADES DE CARACTER PERSONAL 
Les parts es comprometen i obliguen a tractar de manera confidencial 
qualsevol dada i informació de caràcter personal que tractin en virtut d’aquest 
conveni i a complir adequadament i en tot moment les disposicions contingudes 
en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de desembre, de Protección de Datos de 
Caràcter Personal, en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual 
s’aprova el seu reglament de desenvolupament, i en qualsevol altres normes 
vigents o que en el futur es puguin dictar en aquesta matèria. 
El desenvolupament i execució d’aquest conveni no comportarà l’accés per cap 
de les parts a dades de caràcter personal responsabilitat de l’altra part. 
En cas que en el desenvolupament del que preveu el conveni les parts 
advertissin la necessitat d’accedir a dades de caràcter personal responsabilitat 
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de l’altra part, hauran necessariament de subscriure per escrit un acord que 
reculli els límits i condicions en què aquest accés es durà a terme, en els 
termes previstos per la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de desembre, així com 
adoptar les mesures de seguretat que siguin preceptives a efectes d’evitar 
l’alteració, accés o ús indegut de les dades a què cada part tingués accés. 
5. EXTINCIÓ I RESOLUCIÓ DEL CONVENI 
Qualsevol de les parts podrà rescindir, prèvia existència de causa justificada, 
els compromisos del conveni informant-ne a l’altra de forma oficial, i amb una 
antelació de 60 dies. 
Seran causes d’extinció o resolució d’aquest acord, les següents: 
-Per la realització del seu objecte o expiració del seu termini. 
-Per la desaparició sobrevinguda de l’objecte del conveni per causes objectives 
-Per mutu acord de les parts. 
-Per impossibilitat manifesta legal o material de portar a terme el compliment de 
les seves previsions. 
-Per incompliment manifest dels pactes convinguts entre les parts interessades. 
-Qualsevol altra determinada per la legislació vigent. 
6. VIGÈNCIA DEL CONVENI 
Aquest conveni tindrà vigència des de la seva signatura i tindrà una durada de 
4 anys.. 
7. JURISDICCIÓ 
Per a la solució de qualsevol qüestió litigiosa derivada d’aquest conveni són 
competents els jutjats i tribunals de la jurisdicció contenciosa i administrativa. 
I en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni per duplicat original 
en el lloc i la data que s’assenyalen. 
2n.- Autoritzar l'alcaldia Presidència perquè realitzi els actes i gestions que 
calguin perquè s'executin els acords anteriors.” 
 
----6. Aportacions i subvencions: S’aprova un conveni de col·laboració amb 
Càritas Diocesana de Girona per subvenció pel sosteniment del Centre de 
Distribució d’Aliments. Després de llegir-la i debatre-la s’ACORDA, per 
unanimitat dels membres presents amb dret a vot, d’aprovar la proposta 
següent: 
“La Junta de Govern Local va aprovar en sessió de data 28 de setembre de 
2018 el conveni de col.laboració entre l’Ajuntament de Figueres i Càritas 
Diocesana de Girona, NIF R-1700016-G, regulador de l’atorgament d’una 
subvenció de 75.000 euros pel sosteniment del Centre de Distribució d’Aliments 
de Figueres per a l’any 2018. 
Amb registre general d’entrada número E2018025129 de data 8 de novembre 
de 2011 Caritas Diocesana de Girona, amb NIF R17000166, presenta un nou 
pressupost desglossat de despeses del projecte i sol·licita que s’incorpori al 
conveni. Atès que el conveni aprovat no s’ha signat procedeix deixar-lo sense 
efecte i aprovar de nou el conveni amb el nou pressupost presentat per l’entitat. 
En l’expedient consta informe tècnic en el qual s’indica la necessitat de procedir 
a aprovar un nou conveni amb les noves dades relatives al pressupost de 
l’activitat subvencionada, acceptades per l’Ajuntament.  
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La subvenció nominativa a l’entitat està inclosa en el Pla Estratègic de 
Subvencions de l’Ajuntament de Figueres pel període 2018-2020, aprovat pel 
ple en sessió de data 14 de desembre de 2017.  
Es proposa l’aprovació d’un conveni regulador de la concessió d’una subvenció 
directa de 75.000,00 euros a Caritas Diocesana de Girona. D’acord amb el 
pressupost presentat la despesa econòmica a realitzar per portar a terme el 
projecte del CDA Figueres ascendeix a la quantitat total 822.862,24 euros. 
D’acord amb el pressupost presentat la despesa econòmica a realitzar per 
portar a terme el projecte del CDA Figueres ascendeix a la quantitat total 
776.286,53 euros. Del total pressupostat, 587.445,22 euros corresponen a la 
valoració econòmica de les donacions d’aliments, i 188.841,31 euros 
corresponen al presupost dinerari de l’activitat i d'aquests 119.434,13 euros 
corresponen als conceptes finançats per l'Ajuntament de Figueres. Per la qual 
cosa es considerarà que el pressupost a efectes de justificació de la subvenció 
atorgada és de 119.434,13 euros.  
La despesa es realitzarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2018 205 
23100 48005 Conveni Centre de Distribució d’Aliments.  
Pel que fa al pagament de la subvenció es pagarà un 50% de la quantitat 
atorgada en el moment de la signatura del conveni regulador de la subvenció, i 
el 50% restant una vegada s’hagi presentat el compte justificatiu.  
El conveni també preveu la cessió de forma no exclusiva de l’ús del local ubicat 
al carrer escoles núm. 4 de Figueres on es porta a terme l’activitat 
subvencionada. La vigència de l’autorizació demanial coincideix amb la 
vigència del conveni proposat, essent les despeses dels subministres a càrrec 
de l’ajuntament.  
En l’expedient consta la documentació conforme l'entitat està al corrent de les 
obligacions tributàries i de la Seguretat Social i que aquesta no està sotmesa a 
les prohibicions per obtenir subvencions d'acord amb allò establert a l'article 13 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.  
L’entitat no és deutora per resolució de procedència de reintegrament i el 
conveni regulador de la subvenció atorgada no preveu que el beneficiari hagi 
de presentar garanties. 
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions disposa en el 
seu article 22.2.a que podran concedir-se de forma directa, amb caràcter 
excepcional, aquelles subvencions que estiguin previstes en els Pressupostos 
Generals de les Entitats locals.  
Pel que fa a la seva concessió l’article 28 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre estableix que els convenis són l’instrument habitual per a canalitzar 
les subvencions directes i que en ells s’han d’establir les condicions i 
compromisos aplicables de conformitat amb allò disposat a la llei.  
Són d’aplicació dels artices 75 i 76 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel 
qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals respecte a la cessió 
demanial de l’ús del local on es porta a terme l’activitat del CDA Figueres. 
D’acord amb d’acord amb el Decret de l’Alcaldia Presidència de 20 de 
novembre de 2018 la Junta de Govern Local té atribuïda, per delegació de 
l’Alcaldia Presidència l’aprovació de convenis reguladors de la concessió de 
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subvencions, atorgament de tot tipus de subvencions, aportacions i ajuts de 
contingut econòmic o d’altra naturalesa a favor d’entitats públiques o privades i 
de particulars que realitzin activitats que complementin o supleixin les 
competències locals i que afectin a més d’una àrea municipal. 
És per tot això que la regidora delegada del Servei de Benestar Social proposa 
a la Junta de Govern Local que, per delegació de l'Alcaldia Presidència, 
s'adoptin els acords següents: 
Primer.- Deixar sense efecte el conveni de col.laboració entre l’Ajuntament de 
Figueres i Càritas Diocesana de Girona, NIF R-17000166,  per subvenció pel 
sosteniment del Centre de Distribució d’Aliments de Figueres per a l’any 2018 
aprovat per la Junta de Govern Local en sessió de data 28 de setembre de 
2018, per mutu acord de les parts.  
Segon.- Aprovar el conveni de col.laboració entre l’Ajuntament de Figueres i 
Càritas Diocesana de Girona, NIF R-17000166,  per subvenció pel sosteniment 
del Centre de Distribució d’Aliments de Figueres per a l’any 2018 aprovat per la 
Junta de Govern Local en sessió de data 28 de setembre de 2018, segons el 
text que es transcriu literalment com l’annex dels presents acords. 
Tercer.-  Autoritzar i disposar la quantitat de setanta cinc mil euros (75.000,00 
EUR) a favor de Càritas Diocesana de Girona, NIF R-1700016-G, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 2018 205  2310048005 “Caritas Diocesana Girona- 
conveni Centre Dist. Ali.”.  
Pel que fa al pagament de la subvenció es pagarà un 50% de la quantitat 
atorgada en concepte de bestreta en el moment de la signatura del conveni i el 
50% restant una vegada s’hagi presentat el compte justificatiu, d’acord amb allò 
establert al pacte sisè del conveni. 
Quart.- Reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de trenta-set mil cinc-cents 
euros (37.500,00€), que corresponen al 50% de la subvenció atorgada, en el 
moment de la signatura del conveni, segons estableix el pacte quart del mateix.  
Cinquè.- Notificar els presents acords als interessats. 
Sisè.- Autoritzar a l’Alcaldia Presidència perquè realitzi tants actes i gestions 
com calguin per a l’execució dels acords anteriors. 
ANNEX: 
“CONVENI  DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE FIGUERES I 
CÀRITAS DIOCESANA DE GIRONA PER AL MANTENIMENT DEL CENTRE 
DE DISTRIBUCIÓ D’ALIMENTS DE FIGUERES. 

REUNITS 
D’una banda, l’Il·lustríssim senyor Jordi Masquef i Creus, amb DNI XXXXXXXX, 
en la seva condició d’Alcalde-President de l’Ajuntament de Figueres, amb 
domicili fiscal Plaça de l’Ajuntament número 12 de Figueres i NIF P-1707200-J. 
D’una altra banda, la senyora Maria Dolors Puigdevall i Dalmau, amb DNI 
XXXXXXXX, Directora de Càritas Diocesana de Girona, amb domicili al carrer 
Pujada de la Mercè número 8, de Girona i NIF R-1700016-G. 

ACTUEN 
El primer, en nom i representació de l’Ajuntament de Figueres, en virtut de les 
facultats atribuïdes per l’article 53.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal de règim local de Catalunya, 
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per delegació conferida per mitjà del decret d’alcaldia presidència de 13 de 
febrer de 2017. 
I la segona, en nom i representació de Càritas Diocesana de Girona. 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per a 
aquest acte i  

MANIFESTEN 
Que les parts constaten que l’afectació socials de la crisi econòmica continua 
colpejant les famílies més fràgils, especialment aquelles que han perdut la feina 
o han esgotat el dret a prestacions públiques contributives o assistencials. 
Que el volum de persones ateses als serveis d’atenció a les persones per 
atendre les necessitats primàries, especialment d’alimentació bàsica continua 
tendint a la cronificació. 
Que aquesta situació és motiu d’especial preocupació per a totes les 
Administracions Públiques, agents econòmics i socials, entitats sense ànim de 
lucre i la societat civil en general, al no tenir capacitat per donar cobertura a les 
necessitats més bàsiques d’alimentació de tots els sectors de la població que 
demanin aquesta prestació. 
Que per poder fer front a aquesta situació, en data 24 de març de 2011 es va 
aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Figueres, la Diputació de Girona i 
Càritas Diocesana de Girona pel qual s’implementava el projecte de centres de 
distribució d’aliments mitjanant la creació dels CDA a les comarques gironines 
dels quals Figueres hi consta com a municipi adherit des de l’inici i amb els 
quals es prioritza establir uns valors que acompanyen al dret universal a 
l’alimentació, aportant estalvi econòmic per al sistema de protecció social, 
creant llocs de treball i fomentant la responsabilitat dels seus participants. 
Que és voluntat de les parts mantenir i donar continuïtat al projecte i per això 
arriben als següents  

PACTES 
Primer. OBJECTE 
L’objecte del present conveni és el manteniment del projecte Centre de 
Distribució d’Aliments, en endavant CDA de Figueres la finalitat del qual és 
oferir un recurs que doni resposta al dret fonamental a l’alimentació, ampliant 
l'actual sistema de cobertura de necessitats bàsiques de la població més 
desfavorida capacitant els participants a afrontar de forma autònoma i 
responsable la situació sociofamiliar en què es troben. 
Segon. VALORS DELS CENTRES DE DISTRIBUCIÓ D'ALIMENTS   
Els valors que regiran el projecte seran els següents:   
a) Obra col·lectiva. El projecte neix de la suma d’esforços d’institucions 
públiques, entitats privades i societat civil.  
b) Finançament públic i privat. El consens ha permès engegar un projecte de 
dimensions superiors a les possibilitats de resposta de cada una de les 
institucions i entitats que li donen suport. 
c) Consens de criteris de valoració i derivació.  Els professionals de les 
diferents institucions que deriven persones al projecte actuen sota uns 
mateixos criteris de valoració i un mateix sistema de derivació.   
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d) Solidaritat dels beneficiaris. Els beneficiaris passen a ser considerats 
participants d’un projecte que tindrà en compte el seu compromís en assolir les 
eines necessàries per a la seva plena autonomia personal, econòmica i 
familiar, i es deixa de banda la vessant paternalista i de beneficència. 
e) Sostenibilitat econòmica en tant que introdueix el sistemes de quotes socials 
i fa més viable l’ajuda pública a mig i llarg termini: amb menys diners garantim 
el dret a l’alimentació de més persones. 
f) Dignificació dels tradicionals sistemes de lliurament d’aliments.  El format 
d’autoservei del projecte permet que les persones es puguin confeccionar elles 
mateixes la cistella bàsica (segons la disponibilitat i la normativa de 
funcionament del servei), normalitzant així  el sistema de lliurament d’aliments. 
Es garanteixen aliments bàsics mínims per una alimentació equilibrada.   
g) Corresponsabilitat dels beneficiaris  

- Formació. El projecte vol fomentar l’adquisició d’hàbits saludables, 
estalvi familiar, consum responsable  i l'apoderament de les persones. 

- Contribució econòmica. S’estableixen unes quotes de contribució al 
funcionament del centre en funció de la capacitat econòmica de cada 
persona.  

- Autonomia en la  confecció de la cistella (segons la normativa de 
funcionament del servei). 

h) Enfortiment de l’economia social. Es contracten persones en situació 
d’exclusió social, mitjançant contractes d’inserció, per cobrir la plaça 
d’encarregat del centre, a través de l’empresa d’inserció Economia Solidària, 
SL, empresa social promoguda per Càritas Diocesana de Girona. 
i) Foment de la solidaritat ciutadana: 

- Campanyes de recaptació d’aliments a diferents àmbits: centres 
escolars, associacions de veïns, parròquies... 

- Voluntariat. Element indispensable per la viabilitat i continuïtat del 
projecte, a més de donar-li un important valor social afegit. 
Periòdicament es mantenen espais de coordinació, seguiment, intercanvi 
i reconeixement a la tasca que realitzen els voluntaris. La formació 
també és un aspecte cabdal tant en temes de seguretat alimentària (curs 
de manipulació d'aliments) així com altres qüestions relacionades amb el 
bon desenvolupament del projecte. 

j) Foment d’iniciatives de responsabilitat social corporativa en el món 
empresarial. Es fomenta i canalitza  la solidaritat del món empresarial facilitant 
l’aprofitament d’aliments aptes per al consum però que queden fora de la 
cadena de distribució ordinària evitant així el malbaratament d’aliments.    
Tercer. COMPROMISOS DE CÀRITAS DIOCESANA 
Són compromisos de Caritas Diocesana: 

- Exercir l’activitat pròpia del CDA Figueres d’acord amb les disposicions 
generals i particulars del projecte.  

- Donar compliment de les mesures de seguretat i acústiques, així com de 
les tècnic-sanitàries establertes legalment.  

- Coordinar i dinamitzar els espais de treball en xarxa. Gestiona el centre i 
organitza el funcionament diari del mateix.  
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- Efectuar els contractes d’inserció i en fa la supervisió i seguiment.  
- Proporcionar  i coordinar els voluntaris i oferir-los la  formació i 

l’acompanyament necessaris.  
- Coordinar les accions formatives.  
- Elaborar els informes i memòries del projecte.  
- Gestionar els aliments: control estoc, compra, donacions, campanyes.  
- Nomenar un tècnic per fer d’enllaç en el projecte i que participa a les 

reunions de la comissió tècnica de seguiment del CDA.  
- Elaborar les memòries del projecte a nivell local.  
- Participar i afavorir la realització de campanyes de recollida d’aliments 

impulsades i participades per tots els socis locals del CDA.  
- Gestionar i fer d’’enllaç per les donacions d’aliments  a nivell local. 

Quart. COMPROMISOS DE L’AJUNTAMENT DE FIGUERES 
1. L’Ajuntament de Figueres assumeix el compromís d’atendre les situacions de 
necessitat alimentària de les persones del municipi que no disposen de 
recursos econòmics suficients per a fer-hi front i es compromet a recolzar el 
funcionament del Centre de Distribució d’Aliments.  
El compromís econòmic de l’Ajuntament de Figueres per l'any 2018 consisteix 
en l’aportació total de 75.000,00 euros (setanta cinc mil euros) i que es 
concreta de forma desglossada en els següents conceptes: 
-  Finançament per la compra d’aliments i productes de la cistella bàsica del 
CDA per una quantitat de 60.000,00 euros. 
-  Finançament del transport, magatzem i distribució dels aliments per una 
quantitat de 15.000,00 euros. 
- Es cedeix  i s’autoritza  de forma no exclusiva l’ús del local ubicat al carrer 
escoles núm. 4 de Figueres. La vigència de l’autorizació demanial serà d’1 any  
i coincideix amb la vigència del conveni  relatiu a la subvenció de dit projecte, 
essent les despeses dels subministres a càrrec de l’ajuntament.   
2. En compliment dels compromisos anteriors, per aquest 2018 l’Ajuntament de 
Figueres realitzarà una aportació de 75.000,00 euros (setanta cinc mil euros) 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2018 205 23100 48005 Conveni Centre 
de Distribució d’Aliments. 
D’acord amb el pressupost presentat la despesa econòmica a realitzar per 
portar a terme el projecte del CDA Figueres ascendeix a la quantitat total 
776.286,53 euros. Del total pressupostat, 587.445,22 euros corresponen a la 
valoració econòmica de les donacions d’aliments, i 188.841,31 euros 
corresponen al presupost dinerari de l’activitat i d'aquests 119.434,13 euros 
corresponen als conceptes finançats per l'Ajuntament de Figueres. Per la qual 
cosa es considerarà que el pressupost a efectes de justificació de la subvenció 
atorgada és de 119.434,13 euros.  
Es considera despesa subvencionable per l’anualitat 2018 la compra d’aliments 
i productes de la cistella bàsica,destinats al CDA de Figueres de 60.000 euros i 
el transport i magatzem d’aliments per a la quantitat de 15.000 euros. 
El pagament de la subvenció es realitzarà prèvia aportació per part de Càritas 
Diocesana de Girona del corresponent compte justificatiu d’acord amb allò que 
estableix  el pacte sisè. Un cop presentada la documentació justificativa es 
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procedirà a la revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb allò 
establert es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10 dies els defectes 
que s’indiquin o que es presentin les al·legacions que s’estimi oportunes, amb 
la indicació de què, si no es fes, es considera incompleta l’obligació de 
justificació. 
El règim de modificació, reintegrament o nul·litat, així com el control financer i el 
règim sancionador aplicable d’aquesta subvenció serà aquell establert amb 
caràcter general a la Llei General de Subvencions. 
3. L’Ajuntament de Figueres delega en un tècnic de Serveis Socials per fer 
d’enllaç i participar a les reunions de la comissió tècnica de seguiment del CDA. 
4. Les dades dels usuaris del Centre de Distribució d’Aliments que siguin 
persones del municipi s’integraran en un fitxer responsabilitat de l’Ajuntament. 
Càritas Diocesana de Girona tindrà la consideració d’encarregada del 
tractament en els termes de l’article 3.g de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal. 
Cinquè. CONCEPTES DE LES DESPESES SUBVENCIONABLES 
Es consideren despeses subvencionables aquelles que de manera indubtable 
responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada, que resultin 
estrictament necessàries i que es realitzin en el termini que estableix el present 
conveni. Les despeses indirectes es podran justificar fins a un màxim del 20% 
sobre el total de l’activitat a subvencionar. Resten exclosos els salaris i les 
retribucions professionals que no resultin substancials i/o directament 
relacionades amb el desenvolupament del projecte subvencionat. 
Sisè. JUSTIFICACIÓ I FORMA DE PAGAMENT 
El beneficiari ha de justificar la realització efectiva del total del pressupost del 
projecte presentat. 
Sempre que s’hagi acomplert la finalitat de la subvenció, no comportarà la 
reducció de la subvenció atorgada una desviació pressupostària inferior al 10% 
entre el pressupost acceptat i que va servir de base per valorar-ne la 
concessió, i el cost final justificat. A partir d’aquest límit, es minorarà 
proporcionalment la subvenció aplicant sobre la quantitat concedida el mateix 
percentatge de desviació. 
La justificació haurà de realitzar-se sobre l’import total del pressupost acceptat i 
no exclusivament sobre la quantitat subvencionada per l’Ajuntament. 
La justificació s’acomplirà amb la presentació de la següent documentació:  

a. Memòria justificativa de l’activitat, signada pel representant legal del 
promotor, que acrediti que s’ha dut a terme l’activitat prevista. En aquest 
informe s’hi pot incorporar la relació d’activitats desenvolupades, els 
resultats obtinguts i l’impacte assolit. 

b. Compte justificatiu, signat pel representant legal del promotor, que 
constarà de la següent documentació: 

- Relació classificada de les despeses efectuades, amb identificació del 
proveïdor, número de document, import, concepte i data d’emissió de la 
factura. 
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- Factures originals, fotocòpies compulsades o documents de valor 
probatori equivalent que constin en la relació a la qual es fa referència al 
paràgraf anterior. 

- Detall del finançament final de les despeses del concepte subvencionat, 
amb indicació de la procedència dels ingressos i subvencions. 

L’entitat beneficiària ha de presentar el compte justificatiu juntament amb la 
memòria d’activitats i l’informe final d’actuació a l’Ajuntament abans del 28 de 
febrer de 2019. 
La subvenció es pagarà de la següent manera: el 50% a la signatura del 
conveni i l’altra 50% després de la justificació de les despeses. 
Setè. COMISSIÓ DE SEGUIMENT 
Es crearà una comissió local que assegurarà la concreció del pacte tercer. La 
seva composició i estructura, periodicitat de reunions i funcionament intern 
seran definits per l’Ajuntament i Càritas Diocesana de Girona. 
Vuitè. VIGÈNCIA DEL CONVENI 
La vigència d’aquest conveni és fins el dia 31 de desembre de 2018.  
Novè. EXTINCIÓ  
Són causes d’extinció d’aquest conveni: 
a)  L’esgotament del període de vigència convingut entre les parts; 
b) L’incompliment greu i manifest, material o legal, de les obligacions 
assumides en el conveni per cadascuna de les parts; 
c) Les causes generals previstes a la legislació vigent. 
Desè. RÈGIM JURÍDIC 
El marc normatiu pel qual es regeix aquest conveni està constituit per:  
a) La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions;  
b) El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la 
Llei general de subvencions;  
c) La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les 
Administracions Públiques;  
d) La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local;  
e) El Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei reguladora de les hisendes locals;  
f) El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya;  
g) El Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat per Decret 
179/1995, de 13 de juny;  
h) El Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del 
patrimoni dels ens locals. 
j)Les bases d’execució del pressupost de l’Ajuntament de Figueres; 
i) Qualsevol altra disposició legal o reglamentària aplicable per raó de la 
matèria o del subjecte.  
Onzè. NATURALESA DEL CONVENI 
Aquest conveni té naturalesa administrativa. Les discrepàncies que puguin 
sorgir de la seva execució seran resoltes per mutu acord de les parts. Els 
conflictes derivats de l’aplicació d’aquest conveni són competència dels òrgans 
de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu de la ciutat de Girona.  
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I, en prova de conformitat amb el contingut i efectes d’aquest conveni, les parts 
el signen per duplicat. 
Figueres, ___ de ______ de 2018.  
Per l’Ajuntament de Figueres 
L’alcalde, 
Jordi Masquef Creus 
 
 
 

 
Per Càritas Diocesana de Girona 
La directora, 
Dolors Puigdevall Dalmau” 
 

----7. Assumptes urgents. No es produeixen declaracions d'urgència. 
 
----8. Precs i preguntes. A l'extrem de Precs i preguntes no es produeixen 
intervencions. 
 
---- No havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió a les quinze hores 
i cinc minuts, de la qual cosa dono fe. 
 


