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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA DISSET 
DE MAIG DE 2019 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

A la ciutat de Figueres, a les quinze hores i disset minuts del dia disset de maig 
de dos mil dinou, es reuneix la Junta de Govern Local al Saló de Sessions, sota 
la Presidència de l’alcalde president, Jordi Masquef Creus, i amb l’assistència 
dels regidors i regidores que figuren a continuación, a l’efecte de celebrar 
sessió ordinària, en primera convocatòria. 
 
Assistents: 
 
Alcalde president 
Jordi Masquef Creus, Grup Municipal de Partit Demòcrata Europeu Català 
(PDeCat). 
 
Regidors i regidores: 
Manuel Toro Coll , regidor no adscrit. 
Joaquim Felip Gayolà, Grup Municipal de Partit Demòcrata Europeu Català 
(PDeCat). 
Francesc Cruanyes Zafra, Grup Municipal de Partit Demòcrata Europeu 
Català (PDeCat). 
Dolors Pujol Matas, Grup Municipal de Partit Demòcrata Europeu Català 
(PDeCat). 
Josep Buixó Pujiula, Grup Municipal de Partit Demòcrata Europeu Català 
(PDeCat). 
Núria Galimany Granés, regidora no adscrita. 
 
Dóna fe de l'acte la secretària de la corporació, Cristina Pou Molinet. També 
assisteix la interventora accidental Sara Carreras Aurich.. 
 
Constatada l'existència de quòrum legal, la Presidència declara oberta la 
sessió. 
 
1.- Ajuntament: S’aprova l'acta de la sessió ordinària del dia 10 de maig de 
2019. 

1b4ee8e9-0843-4d7e-a041-4047140479cc
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2.- Aportacions i subvencions: S’aprova el conveni de col·laboració entre 
ajuntaments organitzadors de la campanya “Barris antics. Molt per 
descobrir. Molt per oferir”. Després de llegir-la i debatre-la s’ACORDA, per 
unanimitat dels membres presents amb dret a vot, d’aprovar la proposta 
següent: 
“L’any 2007 es va crear, a través de l’Oficina de Gestió del Programa de Barris 
de la Generalitat de Catalunya, la xarxa Barris amb Projectes, amb l’objectiu 
d’impulsar l’intercanvi d’experiències entre els ajuntaments que desenvolupen 
projectes d’intervenció integral de regeneració urbana o plans de barris. Des 
d’aleshores, les propostes i les activitats dutes a terme han estat molt 
nombroses. 
Un cop presentat el grup de nuclis antics, format per més de 30 municipis, es 
van fer diverses sessions de treball, les primeres al Vendrell i a Vic al novembre 
i al desembre de 2009. Arran d’aquestes sessions de treball es van crear, per 
tractar els temes que més preocupen els tècnics i responsables dels plans de 
barris, tres comissions:  
-La Comissió de Dinamització Social, liderada per Lleida.  
-La Comissió de l'Habitatge, liderada pel barri de la Barceloneta de Barcelona.  
-La Comissió de Dinamització Comercial, liderada pel Vendrell.  
Aquestes comissions tenen la funció de definir els objectius i els reptes de futur 
per afrontar conjuntament preocupacions o dificultats comunes i treballar en 
propostes d'accions concretes.  
L’Ajuntament de Figueres, adherit a aquest programa des de els seus inicis, ha 
participat activament i forma part de la comissió de Dinamització Comercial.  
El objectius d'aquesta Comissió són:  
-Dinamitzar el teixit comercial dels nuclis antics.  
-Recuperar la centralitat i la referència del comerç de proximitat.  
Les seves actuacions són:  
-Crear una marca pròpia de nuclis antics.  
-Fer una acció conjunta per aconseguir un ressò mediàtic i social importants.  
Els barris participants en la posada en marxa de la Comissió, van triar el lema 
“Barris antics, molt per descobrir, molt per oferir” com a marca comuna del grup 
de treball. 
Pel que fa a les accions, el grup de treball va decidir posar en marxa una 
campanya conjunta, senzilla pel contingut, però molt ambiciosa quant al 
resultat, impacte i forma de treball.  
L’eina de la qual es disposa per tal de coordinar-se entre els Ajuntaments és el 
portal Habitatge de la plataforma e-Catalunya, la qual té 511 usuaris registrats 
a la xarxa Barris amb Projectes.  
Tenint en compte que tots els municipis participants desenvolupen el pla de 
barris al nucli antic, amb comerç de proximitat i característiques pròpies en 
funció del territori, ubicació, dimensions, tipus de població i teixit associatiu, es 
va dissenyar una campanya amb trets comuns per a tots els barris i trets 
diferenciadors que cada municipi estableix i desenvolupa segons els seus 
criteris.  
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La campanya en qüestió, es tracta d’organitzar un sorteig entre els clients dels 
establiments dels barris antics de cada municipi. Els premis són “experiències” 
singulars que es poden viure en cada municipi per les seves característiques. 
Al llarg dels anys les experiències han consistit en estades en un hotel, visites 
guiades de municipis o museus i àpats entre d’altres.  
 
FETS  
L’Ajuntament de Figueres forma part de la campanya “Barris antics, molt per 
descobrir, molt per oferir”.  
Aquesta campanya està formada pels següents ajuntaments:  
-Balaguer -Berga  
-Calaf -Calafell  
-Cardona -Centelles  
-Cervera -el Vendrell  
-Falset -Figueres  
-Juneda -Selva del Camp  
-les Borges Blanques -l’Arboç  
-Llagostera -Lleida  
-Manresa -Mediona  
-Roda de Ter -Sallent  
-Sant Hipòlit -Sant Martí de Tous  
-Sant Quintí de Mediona -Santa Coloma de Queralt 
-Solsona -Súria  
-Torelló -Tortosa  
-Tremp -Ulldecona  
-Vilanova del Camí  
Actualment, per tal de donar continuïtat a la campanya, unificar esforços, 
treballar en xarxa entre els ajuntaments i dur a terme els seus objectius 
relacionats amb la dinamització del comerç en els nuclis antics, els municipis 
han creat la “Xarxa de barris antics amb projectes”.  
Per tal d’establir el marc de col·laboracions recíproques entre els ajuntaments 
per a l’organització de la campanya “Barris antics” i/o altres accions conjuntes 
que puguin sorgir en el marc de la promoció econòmica, turística i cultural, i 
constituir la Xarxa de barris antics amb projectes, s’ha definit un conveni entre 
els ajuntaments participants.  
Aquest conveni amb el títol “Conveni de col·laboració entre els ajuntaments 
organitzadors de la campanya “Barris antics. Molt per descobrir. Molt per oferir”, 
amb l’objectiu de donar-li continuïtat, organitzar altres accions conjuntes que 
puguin sorgir en el marc des la promoció comercial, turística i cultural , i 
construir la xarxa de barris antics amb projectes”, consta d’un cos central de 
deu fulls i sis annexos.  
En el cos central es detallen els ajuntaments que hi intervenen i les clàusules 
del conveni.  
La vigència del conveni és de quatre anys tot i que a cada exercici, els 
membres de l’edició anterior confirmaran la seva continuïtat a l’ajuntament 
coordinador de la Xarxa.  
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En qualsevol moment, abans de finalitzar el termini previst, els signants del 
conveni podran acordar, per unanimitat, la seva pròrroga fins a quatre anys 
addicionals o la seva extinció.  
Un dels ajuntaments de la Xarxa, per acord del 80% dels seus membres, 
assumirà la seva coordinació de la de la campanya “Barris antics” durant els 
anys naturals d’una legislatura. L’ajuntament coordinador i la persona 
responsable de cada edició, constaran en l’annex 5, descripció de la 
campanya. Actualment, l’ajuntament coordinador és l’ajuntament del Vendrell.  
En la clàusula cinquena, es redacten els compromisos del membres de la 
Xarxa. Un d’aquests compromisos és assumir part de els costos derivats de 
l’activitat conjunta. Concretament a l’annex 4, s’especifiquen les aportacions 
que ha de fer cada municipi i a l’annex 6 el pressupost estimat d’enguany. 
L’aportació econòmica anual que ha de fer cada municipi s’especifica de la 
manera següent segons el nombre d’habitants, d’acord amb l’anuari estadístic 
de Catalunya publicat per l’Institut d’Estadística: 
- Fins a 2.000 habitants 100 €  
- Fins a 5.000 habitants 200 €  
- Fins a 10.000 habitants 300 €  
- Fins a 50.000 habitants 400 €  
- Més de 50.000 habitants 500 €  
L’Ajuntament de Figueres, com a municipi d’entre 10.000 i 50.000 habitants, 
haurà de fer una aportació anual de 400 euros. Enguany, aquest import serà a 
càrrec de la partida 194014320222699 Despeses, Figueres, Mix, Mercats, 
Promoció, Enogastro. El pagament és realitzarà a l’ajuntament coordinador.  
El conveni és plurianual, per tant s’entén que ha d’haver una partida destinada 
als pagaments posteriors a l’any en curs mentre duri el conveni.  
Aquest conveni de col·laboració té naturalesa administrativa, en la mesura que 
està executant competències locals i respon al principi de col·laboració entre 
administracions i al compliment d’obligacions legals específiques, i queda fora 
de l’àmbit d’aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic, d’acord amb el que disposa l’article 6.  
Aquest conveni interadministratiu de col·laboració segueix les formalitats 
establertes en els articles 47 i s. de la Llei 40/215, d’1 d’octubre, de règim 
jurídic del sector públic, i en els articles 108 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 
d'agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de 
Catalunya.  
Aquest conveni en tractar-se de despeses de caràcter plurianual, compleix el 
preceptuat a l’article 174 del TRLRHL.  
Són també d’aplicació la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del 
Règim Local; 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; la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques; art. 303 i s. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals; i qualsevol altra que sigui 
d’aplicació. 
Vist l’informe de la Tècnica AODL de Dinamització del Sector Agroalimentari 
adjunt a l’expedient, informant favorablement. 
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Vist l’informe del Cap del Servei de Serveis Juridics i Administratius de 
Promoció económica que, informa favorablement sempre tenint en compte les 
advertències fetes en el seu informe adjunt a l’expedient, i que són les 
següents: 

 Cal tenir en compte el que disposa entre d'altres l'article 174 del Real 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per el que se aprova el text refòs 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.  

 Cal tenir en compte que es un conveni plurianual (2019 - 2022), i que 
mentre duri el conveni hi ha una despesa per anualitat de 400€.  

 Cal informe de Intervenció que determini la disponibilitat pressupostària 
per dur a terme aquest conveni. 

Per tot l'exposat el regidor delegat de Promoció Econòmica, per delegació de 
l’Alcaldia-Presidència, proposa que s’adoptin els acords següents: 
PROPOSTA 
1r.- Aprovar el conveni de col·laboració entre ajuntaments organitzadors de la 
campanya “Barris antics. Molt per descobrir. Molt per oferir”.  
2n.- Autoritzar el pagament de 400 € que suposa el conveni en concepte dels 
costos derivats de l’activitat conjunta 2019, a l’ajuntament coordinador de la 
campanya d’enguany, l’ajuntament del Vendrell, a càrrec de la partida 
pressupostària 194014320222699 Despeses, Figueres, Mix, Mercats, 
Promoció, Enogastro. 
3r.- Tenir en compte aquesta despesa de 400€ d'aquest conveni per anualitat 
en els pressuposts del 2020, 2021 i 2022.” 
 
3.- Obres- llicències: S’atorga a l'Institut Català del Sòl una llicència 
urbanística de parcel·lació/segregació de de les finques número 11 i 12 
del Projecte de reparcel·lació del pla parcial del sector residencial 
avinguda Costa Brava, emplaçades al carrer Cantallops, números 8 a 18. 
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 11 de febrer de 2019 i número de registre d'entrada E2019003379, 
l’Institut Català del Sòl, representat pel senyor Ferran Casanovas Boixareu, 
sol·licita llicència urbanística per a la segregació/parcel·lació de les finques 
número 11 i 12 del Projecte de reparcel·lació del pla parcial del sector 
residencial avinguda Costa Brava, emplaçades al carrer Cantallops, números 8 
a 18 del municipi de Figueres.  
En data 12 d’abril de 2018, l’arquitecte municipal, emet l’informe que diu el 
següent:  
“Antecedents.  
En data 15 de desembre de 2005, la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Girona aprova definitivament el Pla parcial del sector residencial avinguda 
Costa Brava al terme municipal de Figueres.  
En data 23 de juliol de 2007, la Direcció de l’Institut Català del Sòl aprova 
definitivament el Projecte de reparcel·lació del Pla parcial del sector residencial 
avinguda Costa Brava. Consten entre les finques resultants d’aquesta 
reparcel·lació:  
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- Finca número 1. Urbana. Residencial plurifamiliar bloc lineal PB+3. 
Parcel·la assenyalada amb el número 11 en el plànol d’adjudicació de 
parcel·les definitives resultants del Projecte de reparcel·lació del Pla 
parcial del sector residencial avinguda Costa Brava de Figueres; de 
figura rectangular i de nou-cents dos metres i vint-i-cinc decímetres 
quadrats (902,25 m²) de superfície i dos mil vint-i-un metres i trenta-
quatre decímetres quadrats (2.021,34 m²) de sostre.  
Llinda: al nord, part amb parcel·la número 10 i part amb parcel·la 
número 12; al sud, part amb parc urbà i part amb vialitat; a l’est, part 
amb parc urbà i part amb parcel·la número 10; i a l’oest, amb vialitat.  

- Finca número 2. Urbana. Residencial plurifamiliar bloc lineal PB+3. 
Parcel·la assenyalada amb el número 12 en el plànol d’adjudicació de 
parcel·les definitives resultants del Projecte de reparcel·lació del Pla 
parcial del sector residencial avinguda Costa Brava de Figueres; de 
figura rectangular i de mil cinc-cents quaranta-vuit metres quadrats 
(1.548,00 m²) de superfície i tres mil cinc-cents vint-i-dos metres i 
seixanta-sis decímetres quadrats (3.522,66 m²) de sostre.  
Llinda: al nord, part amb parcel·la número 9 i part amb vialitat; al sud, 
part amb parcel·la número 11 i part amb vialitat; a l’est, part amb 
parcel·la número 9 i part amb parcel·la número 10; i a l’oest, amb vialitat.  

Fets.  
En data 11 de febrer de 2019 (registre d'entrada E2019003379) senyor Ferran 
Casanoves Boixareu, en representació de l’Institut Català del Sòl, presenta 
sol·licitud de llicència urbanística per a la segregació/parcel·lació de les finques 
números 11 i 12 del Projecte de reparcel·lació del Pla parcial del sector 
residencial avinguda Costa Brava, emplaçades al carrer Cantallops, números 8 
a 18 de la ciutat de Figueres.  
Informe.  
Les finques a segregar/parcel·lar resten localitzades en sòl urbà amb clau uz-
17, corresponent a la zona residencial plurifamiliar en bloc lineal definida per 
l’article 20 del Pla parcial sector Costa Brava (Exp. 2005/018), aprovat 
definitivament en data 15 de març de 2007 i de la Modificació puntual del Pla 
parcial sector Costa Brava (Exp. 2009/035), aprovada definitivament en data 16 
de desembre de 2009.  
L’apartat 1. Parcel·lació de l’esmentat article 20 especifica que “En tot cas, 
s’estableix una parcel·la de superfície mínima de 600 m²”.  
Per altra banda, l’apartat 4. Del projecte de les edificacions del mateix article 
estableix que “El projecte d’edificació de cada unitat de bloc d’habitatges serà 
únic, i s’intentarà que els projectes de les unitats d’edificació d’un mateix tram 
de carrer siguin unitaris.”  
Les parcel·les a segregar formen part de la unitat de bloc 07, on es requereix 
un projecte d’edificació únic.  
Les finques resultants de la segregació/parcel·lació sol·licitada són:  

- Finca número 1: Urbana. Residencial plurifamiliar bloc lineal PB+3. 
Parcel·la assenyalada amb el número 11 A, corresponent al carrer 
Cantallops, números 8 i 10; de figura rectangular i de vuit-cents nou 
metres i noranta-sis decímetres quadrats (809,96 m²) de superfície i mil 
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vuit-cents catorze metres i cinquanta-nou decímetres quadrats (1.814,59 
m²) de sostre.  
Llinda: al nord, amb la parcel·la resultant 12 B, corresponent al carrer 
Cantallops, números 12 a 16; a l’est, part amb la parcel·la número 10, 
corresponent al carrer Capmany, números 9 i 11, i part amb parc urbà; al 
sud, amb parc urbà; i a l’oest, amb el carrer Cantallops.  

- Finca número 2: Urbana. Residencial plurifamiliar bloc lineal PB+3. 
Parcel·la assenyalada amb el número 12 A, corresponent al carrer 
Cantallops, número 18 cantonada amb el carrer Montgó, números 21 i 
23; de figura rectangular i de sis-cents metres quadrats (600,00 m²) de 
superfície i mil tres-cents seixanta-cinc metres i quaranta-vuit decímetres 
quadrats (1.365,48 m²) de sostre.  
Llinda: al nord, amb el carrer Montgó; a l’est, amb la parcel·la número 9, 
corresponent al carrer Capmany, números 13 a 17; al sud, amb la 
parcel·la resultant 12 B, corresponent al carrer Cantallops, números 12 a 
16; i a l’oest, amb el carrer Cantallops.  

- Finca número 3: Urbana. Residencial plurifamiliar bloc lineal PB+3. 
Parcel·la assenyalada amb el número 12 B, corresponent al carrer 
Cantallops, números 12 a 16; de figura rectangular i de mil quaranta 
metres i vint-i-nou decímetres quadrats (1.040,29 m²) de superfície i dos 
mil tres-cents seixanta-tres metres i noranta-tres decímetres quadrats 
(2.363,93 m²) de sostre.  
Llinda: al nord, amb la parcel·la resultant 12 A, corresponent al carrer 
Cantallops, número 18 cantonada amb el carrer Montgó, números 21 i 
23; a l’est, part amb la parcel·la número 9, corresponent al carrer 
Capmany, números 13 a 17, i part amb la parcel·la número 10, 
corresponent al carrer Capmany, números 9 i 11; al sud, amb parcel·la 
11 A, corresponent al carrer Cantallops, números 8 i 10; i a l’oest, amb el 
carrer Cantallops.  

Conclusions.  
A criteri d'aquests Serveis Tècnics, no hi ha cap inconvenient per què es 
concedeixi l'oportuna llicència de parcel·lació/segregació que es demana, 
sempre que es doni compliment a allò que estableix l’article 20.4 del Pla parcial 
sector Costa Brava relatiu al projecte d’edificació únic per a la unitat de bloc 
07.” 
En data 24 d’abril de 2019 la Cap dels Serveis jurídics i administratius de l’àrea 
de llicències urbanístiques i mediambientals emet informe favorable en relació 
a la llicència sol·licitada. 
Atès l’anterior exposat i el que disposa l'article 187.1.r) i 191 següents i 
concordants del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, modificat per la Llei 
3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'Urbanisme i 
l’article 17 següents i concordants del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual 
s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, l'alcalde 
president proposa a la Junta de Govern Local que, per delegació de l'Alcaldia-
Presidència, adopti els acords següents: 
Primer.- Atorgar la llicència urbanística de parcel·lació/segregació sol·licitada 
per l’Institut Català del Sòl, representat pel senyor Ferran Casanovas Boixareu, 
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de de les finques número 11 i 12 del Projecte de reparcel·lació del pla parcial 
del sector residencial avinguda Costa Brava, emplaçades al carrer Cantallops, 
números 8 a 18 del municipi de Figueres, condicionant la seva eficàcia a 
l’anotació en el Registre de la Propietat de Figueres, mitjançant nota marginal 
en les 3 finques resultants de la parcel·lació, la condició següent: “El projecte 
d’edificació de cada unitat de bloc d’habitatges, en aquest cas el conformat per 
la suma de les finques 12A, 12B i 11A del plànol d’adjudicació de parcel·les 
resultants de l’operació jurídica complementària del Projecte de reparcel·lació 
del Pla parcial del sector Avinguda Costa Brava, serà únic”. 
Les finques resultants de la segregació/parcel·lació sol·licitada són:  
- Finca número 1: Urbana. Residencial plurifamiliar bloc lineal PB+3. Parcel·la 

assenyalada amb el número 11 A, corresponent al carrer Cantallops, 
números 8 i 10; de figura rectangular i de vuit-cents nou metres i noranta-sis 
decímetres quadrats (809,96 m²) de superfície i mil vuit-cents catorze 
metres i cinquanta-nou decímetres quadrats (1.814,59 m²) de sostre.  
Llinda: al nord, amb la parcel·la resultant 12 B, corresponent al carrer 
Cantallops, números 12 a 16; a l’est, part amb la parcel·la número 10, 
corresponent al carrer Capmany, números 9 i 11, i part amb parc urbà; al 
sud, amb parc urbà; i a l’oest, amb el carrer Cantallops.  

- Finca número 2: Urbana. Residencial plurifamiliar bloc lineal PB+3. Parcel·la 
assenyalada amb el número 12 A, corresponent al carrer Cantallops, 
número 18 cantonada amb el carrer Montgó, números 21 i 23; de figura 
rectangular i de sis-cents metres quadrats (600,00 m²) de superfície i mil 
tres-cents seixanta-cinc metres i quaranta-vuit decímetres quadrats 
(1.365,48 m²) de sostre.  
Llinda: al nord, amb el carrer Montgó; a l’est, amb la parcel·la número 9, 
corresponent al carrer Capmany, números 13 a 17; al sud, amb la parcel·la 
resultant 12 B, corresponent al carrer Cantallops, números 12 a 16; i a 
l’oest, amb el carrer Cantallops.  

- Finca número 3: Urbana. Residencial plurifamiliar bloc lineal PB+3. Parcel·la 
assenyalada amb el número 12 B, corresponent al carrer Cantallops, 
números 12 a 16; de figura rectangular i de mil quaranta metres i vint-i-nou 
decímetres quadrats (1.040,29 m²) de superfície i dos mil tres-cents 
seixanta-tres metres i noranta-tres decímetres quadrats (2.363,93 m²) de 
sostre.  
Llinda: al nord, amb la parcel·la resultant 12 A, corresponent al carrer 
Cantallops, número 18 cantonada amb el carrer Montgó, números 21 i 23; a 
l’est, part amb la parcel·la número 9, corresponent al carrer Capmany, 
números 13 a 17, i part amb la parcel·la número 10, corresponent al carrer 
Capmany, números 9 i 11; al sud, amb parcel·la 11 A, corresponent al 
carrer Cantallops, números 8 i 10; i a l’oest, amb el carrer Cantallops.  

Segon.- Incorporar al present acord còpia certificada del plànol parcel·lari 
corresponent i de les fitxes descriptives dels lots resultants. 
Tercer.- Notificar la present resolució als interessats. “ 
 
4.- Obres-llicències: Es concedeix al senyor Jordi Corominas Trinch una  
llicència municipal d'obra major per a la construcció d’una nau de nova 
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planta per incrementar la capacitat d’allotjament ramader de l’explotació 
ramadera a la finca rústica “Camp del Cel”. 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 5 de maig de 2015 i registre d’entrada número E201500168, el senyor 
Jordi Corominas Trinch, sol·licita llicència municipal d'obra major per a la 
construcció d’una nau de nova planta, per incrementar la capacitat d’allotjament 
ramader de l’explotació ramadera a la finca rústica “Camp del Cel” situada al 
terme de Figueres. 
En data 30 de novembre de 2016, mitjançant Decret d’Alcaldia es va suspendre 
la tramitació de la llicència, atès que només es podia atorgar la llicència 
sol·licitada si l’informe del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació, Serveis Territorials de Girona era favorable. 
En data 7 de juny de 2017, el Departament d’Agricultura Ramaderia, Pesca i 
Alimentació va emetre informe preceptiu i en data 14 de febrer de 2018 va 
emetre informe favorable sobre el Pla de Gestió de les Dejeccions ramaderes 
per una capacitat final de 1998 porcs d’engreix. 
En data 10 d’agost de 2018, la promotora va presentar documentació tècnica 
complementària per donar satisfacció als requeriments de la Comissió 
d’urbanisme que li havien estat traslladats per Decret d’Alcaldia de data 19 de 
juliol de 2018.  

En data 2 de gener de 2019 l’Agència Catalana de l’Aigua va emetre informe 
favorable on considera adient la ubicació de la cota practicable de la nova nau 
a 1,50 per sobre de la rasant. 
En data 13 de febrer de 2019 la Comissió Territorial d’Urbanisme va acordar 
informar favorablement als efectes urbanístics sobre l’ampliació de l’explotació 
ramadera promoguda pel senyor Jordi Corominas Trinch. 
En data 18 d’abril de 2019, l’arquitecte municipal emet l’informe següent: 
“Característiques urbanístiques.  
Planejament: Text refós de les Normes urbanístiques del Pla General al terme 
municipal de Figueres. Aprovat per la Comissió Territorial d'Urbanisme de 
Girona en sessió del 27 d'abril de 2005. Publicat al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, número 4408, del dia 17 de Juny de 2005. 
Modificació número 27 del PGOU per regular la producció d’energia a partir de 
fonts renovables. Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme 
de Girona en les sessions del dia 25 de maig de 2011 i 16 de març de 2011, 
publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 5921, de 15 de 
juliol de 2011  
Tipus de Sòl    No urbanitzable  
Qualificació    d.2. Sòl No urbanitzable d´interès agrícola  
Article 98 Sòl no urbanitzable d'interès agrícola. (d2)  
98.1 Definició  
Comprèn aquelles àrees que, per la qualitat de la terra o les possibilitats de 
regadius, són objecte d'explotacions agrícoles de caràcter intensiu, amb 
aprofitaments superiors a la resta del territori. Les restriccions més elevades a 
les toleràncies d'ús i edificació, en sòl no urbanitzable, que es desprenen 
d'aquest article tenen la finalitat de protegir el destí agrícola d'aquest sòl.  
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98.2 Incompatibilitats d'ús  
...  
Ús ramader: s’hi admet, amb les limitacions que estableix aquest article per a la 
ramaderia intensiva que requereix edificacions específiques.  
98.3 Normes relatives a les construccions  
98.3.1 Construccions destinades a explotacions agrícoles que tenen relació 
amb la naturalesa i la destinació de la finca on estan situades.  
L'Ajuntament és la corporació facultada per atorgar llicències, sense perjudici 
dels permisos previs o informes favorables que calguin, d’acord amb l'ús 
específic de cada construcció. Cap construcció pot excedir els 9 m d'alçària, 
mesurats sobre la cota del terreny. La primera utilització de la construcció, així 
com qualsevol canvi d'ús, està subjecte també a la llicència municipal, que no 
es pot atorgar si aquest ús és contradictori amb la finalitat agrícola de l’obra.  
...  
b) Instal·lacions de ramaderia intensiva: 
Comprèn les instal·lacions i allotjaments destinats a la cria i engreix de 
qualsevol classe de bestiar. Totes les instal·lacions s'han d’ajustar a allò que 
disposa la legislació vigent per a aquest tipus d'establiments. Per a la concessió 
de llicència, és preceptiu l'informe de la Comissió d'Activitats Classificades i del 
Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.  
La construcció ha de ser sempre en planta baixa, sens perjudici dels elements 
tècnics que hagin de tenir major alçària. Cal exigir a les construccions el 
tractament exterior necessari per minimitzar el seu impacte visual a les imatges 
paisatgístiques que ofereix el territori.  
Les instal·lacions destinades a granges de ramaderia intensiva no es poden 
situar:  
A menys de 500 m de les àrees de sòl urbà o urbanitzable programat i de les 
instal·lacions d'utilitat pública o interès social localitzades en el medi rural del 
municipi de Figueres.  
A menys de 400 m de les àrees urbanes dels altres municipis.  
A les àrees de sòl urbanitzable no programat, que constitueixen possibles 
extensions dels nuclis urbans de cada municipi.  
A una distància menor de 200 m a cada costat de la carretera N-II, a comptar 
des de l'eix de la calçada.  
A una distància menor de 100 m a cada costat de les carreteres comarcals i 
locals, a comptar des de l'eix de la calçada  
Us del sòl:     Ramaderia intensiva  
Tipologia obra    B-12  
Sup. de la Parcel·la:   20.775 m2  
Superfície ampliació   863,78 m2  
Número de plantes:    Planta Baixa  
Altura en metres    6,45 m < 9,00 m  
Separació centre urbans   Sup a 500 m  
Antecedents.  
1. El 23 de Juny de 1998 el Sr Jordi Corominas Trinch va sol·licitar llicència 

d’obres i d’obertura d’una activitat d’engreix de bestiar porcí al Polígon 7 
parcel·les 24-25-26.  
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2. L’1 de Juliol de 1999 (RE9870) es va rebre la resolució de la Junta d’Aigües 
de Catalunya d’autorització amb les condicions que les obres hauran d’estar 
situades a uns 40 metres del marge esquerre del rec del “Muro” a la 
Mugueta de Peralada i que el terra del lloc on estaran estabulats els porcs 
serà 1,50 metres més alt que la rasant actual de la finca.  

3. El 27 d’Agost de 1999 la Comissió de Govern va acordar concedir la 
llicència d’obres.  

4. El 14 de Febrer de 2001 es va concedir llicència obertura núm 1/0/0001  

5. El 4 de Maig de 2001 (RE6451) es va rebre la resolució de l’Agència 
Catalana de l’Aigua que revocava l’autorització de 28 d’octubre de 1999 per 
construir dues naus a 40 metres del marge del rec del Muro i autoritzava per 
la construcció de les mateixes naus i una bassa de recollida de purins amb 
la nova condició d’una distància mínima de 20 metres del marge esquerre 
del rec del Muro, i que entre la tanca de la finca que es fes i el marge del rec 
s’haurà de deixar una zona lliure de 5 metres d’amplada.  

6. El 17 de maig de 2001 (RE7120) el promotor sol·licita una nova autorització 
d’acord amb la nova distància contemplada en l’informe de l’Agència 
Catalana de l’Aigua.  

7. El 22 d’Agost de 2001 (RE11089) es va rebre de la Direcció General de 
Carreteres del Ministeri de Foment autorització per a implantació de dues 
naus amb la condició que la distància mínima de l’edificació a l’aresta 
exterior més pròxima de la calçada serà de 195 metres.  

8. El 16 d’abril de 2002 el promotor va sol·licitar llicència de primera ocupació i 
utilització parcial d’una de les naus d’acord amb el Certificat parcial d’obres 
del tècnic director referit a una nau de 65,30 x 7,30 que conté 42 boxes.  

9. El 2 de Maig de 2002 la Comissió de Govern va autoritzar la modificació de 
l’emplaçament de la granja.  

10. El 28 d’abril de 2003 el promotor va sol·licitar la primera ocupació de la 
segona nau d’engreix d’acord amb el Certificat del tècnic director referit a 
una nau de 65,30 x 7,35 que conté 42 boxes  

11. El 17 de Juny de 2003 l’Alcaldia va dictar decret concedint al Sr Jordi 
Corominas Trinch llicència de primera utilització i ocupació de dues naus 
per engreix de bestiar porcí situades al Polígon 7 parcel·les 24-25-26.  

12. El 23 d’Abril de 2015 amb número 0972E/76447/2015 el promotor ha 
presentat el Pla de Gestió de dejeccions ramaderes individual al 
Departament d’Agricultura  

13. El 27 d’Abril de 2015 amb número 0972E/77862/2015 el promotor ha 
sol·licitat a l’Agència Catalana de l’Aigua autorització obres i activitats en 
domini públic hidràulic en zona de policia.  

14. El 5 de Maig de 2015 amb número RE10168 el Sr Jordi Corominas Trinch 
ha sol·licitat llicència municipal per la construcció d’una nau de nova planta 
que ha d’incrementar la capacitat d’allotjament ramader de l’explotació 
dedicada a la recria i engreix de bestiar porcí.  

15. El 14 de Maig de 2015 l’enginyer tècnic municipal ha emès informe previ on 
conclou que: a) cal aportar annex justificant el compliment de codi tècnic de 
l’edificació apartat DB-SI en referència a l’enllumenat d’emergència, 
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senyalització sortides per als treballadors, i les instal·lacions d’extintors, b) 
cal que l’Agència Catalana de l’Aigua informi al respecte ja que existeixen 
rieres a menys de 150 metres, c) cal que el departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural informi al respecte del Pla de 
gestió de dejeccions ramaderes, bioseguretat i distàncies.  

16. La finca on es sol·licita llicència obres està classificada com sòl no 
urbanitzable, amb la clau “d2” (sòl no urbanitzable d’interés agrícola) regulat 
a l’article 97, 98 i següents del Pla General d'Ordenació Urbana de 
Figueres. L'article 98 estableix que “Comprèn aquelles àrees que, per la 
qualitat de la terra o les possibilitats de regadius, són objecte d'explotacions 
agrícoles de caràcter intensiu, amb aprofitaments superiors a la resta del 
territori. Les restriccions més elevades a les toleràncies d'ús i edificació, en 
sòl no urbanitzable, que es desprenen d'aquest article tenen la finalitat de 
protegir el destí agrícola d'aquest sòl.” Quan defineix, en l’apartat 2, les 
incompatibilitats d’ús, estableix que: “Ús ramader: s’hi admet, amb les 
limitacions que estableix aquest article per a la ramaderia intensiva que 
requereix edificacions específiques.” I en l’apartat 3.b “Instal·lacions de 
ramaderia intensiva” prescriu al respecte: Comprèn les instal·lacions i 
allotjaments destinats a la cria i engreix de qualsevol classe de bestiar. 
Totes les instal·lacions s'han d’ajustar a allò que disposa la legislació vigent 
per a aquest tipus d'establiments. Per a la concessió de llicència és 
preceptiu l'informe de la Comissió d'Activitats Classificades i del 
Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. La construcció ha de ser 
sempre en planta baixa, sens perjudici dels elements tècnics que hagin de 
tenir major alçària. Cal exigir a les construccions el tractament exterior 
necessari per minimitzar el seu impacte visual a les imatges paisatgístiques 
que ofereix el territori”.  

17. La finca on s’implanta l’activitat es troba situada segons el Pla Territorial 
Parcial de les comarques de Girona en un “Sòl de protecció territorial”. El 
Pla, sense perjudici de les especificacions establertes per la legislació 
urbanística i la normativa sectorial, distingeix en l’article 2.5 “Edificacions, 
instal·lacions i infraestructures en els espais oberts” tres tipus 
d’intervencions en funció dels seus efectes i objecte. Les edificacions per 
activitats agràries intensives es troben en l’apartat B. “Aquelles que no 
aporten qualitat al medi natural i paisatgístic”: “No contribueixen a la gestió, 
endreça i millora del territori no urbanitzat. Es tracta d’edificacions sovint 
assimilables a les d’ús industrial, com és el cas de les edificacions per a 
activitats agràries intensives no associades a l’explotació i la gestió territorial 
d’una finca gran i altres edificacions o instal·lacions d’interès privat i un ús 
intensiu del sòl, com són els càmpings. Es tracta d’activitats no prohibides 
per la legislació urbanística però que no poden ser incloses en el tipus A”. 
Segons l’apartat 3 de l’article 2.9 l’autorització relativa a les edificacions que 
podrien ser admissibles d’acord amb la legislació urbanística han de tenir en 
compte les següents recomanacions referides als tipus d’intervenció “B”: 
“Autorització especialment condicionada a la seva correcta integració 
paisatgística i inserció territorial. Factor favorable si forma part d’una finca 
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molt més gran que l’espai que ocupa i contribueix de forma demostrable a la 
viabilitat del conjunt de l’activitat agrària que manté la qualitat de la finca.”  

18. En la documentació tècnica aportada i en la part denominada estudi 
d’impacte i integració paisatgística es descriuen algunes mesures de 
correcció de l’impacte paisatgístic entre les que es troba a faltar la plantació 
d’una barrera lineal arbrada en els fronts exposats a llevant i sud. En la 
llicència original de 1999 es va imposar la condició de “El tractament 
exterior de les parets de l´edifici, s´hauràn de tractar com a façanes, és a dir 
remolianades i pintades, als efectes de disminuir l´impacte ambiental i reduir 
la intrussió a la percepció del paisatge.”  

19. El 21 de Juny del 2016 es va emetre informe tècnic on es senyalava que es 
requerien l’autorització prèvia de la Comissió d’Urbanisme, els informes 
preceptius del Departament d’Agricultura i de l’Agència Catalana de l’Aigua, 
la resolució de les prescripcions de l’informe de l’enginyer tècnic municipal 
pel que fa a la seguretat, i les necessàries plantacions de pantalles lineals 
arbrades en els fronts exposats est i sud per disminuir l´impacte ambiental i 
reduir la intrusió a la percepció del paisatge.  

20. L’expedient ha continuat la seva tramitació pels organismes de la 
Generalitat fins que un cop retornat a seu municipal, i després de l’aportació 
d’un darrer annex el 5 d’abril ha obtingut un nou informe favorable de 
l’enginyer tècnic municipal de 9 d’abril en el sentit de: “Vist l’annex presentat 
referent al requeriment d’aportar annex de projecte referent al compliment 
del Codi Tècnic de l’edificació apartat DB-SI Seguretat contra incendis, 
concretament enllumenat d’emergència, senyalització sortides i les 
instal·lacions dels extintors. La documentació presentada es considera 
correcta i no hi ha inconvenient per continuar la tramitació de l’expedient. 
Condicionat: A final d’obra cal aportar els següents certificats: Del tècnic 
director de les obres i les instal·lacions de protecció d’incendis conforme 
s’han portat a terme d’acord amb el projecte presentat i annexes.”  

21. El 22 de juny de 2016 el tècnic municipal sotasignat va emetre un nou 
informe favorable on en el benentès que es tractava d’un ús admès en el 
planejament urbanístic municipal es requeria l’informe preceptiu de 
l’Agència Catalana de l’Aigua i l’autorització prèvia de la Comissió 
d’Urbanisme segons el procediment que indiquessin els serveis jurídics 
municipals.  

22. El 28 d’octubre de 2016 es va rebre informe desfavorable dels serveis 
territorials d’Agricultura.  

23. El 27 de gener de 2017 la promotora va presentar nova documentació per a 
ser tramesa als serveis territorials d’Agricultura  

24. El 30 de maig l’Agència Catalana de l’Aigua va emetre una resolució 
d’autorització.  

25. El 19 de juny es va rebre nou informe desfavorable dels serveis territorials 
d’Agricultura.  

26. El 26 de setembre la promotora va comunicar que s’havia presentat un nou 
pla de dejeccions ramaderes als serveis territorials d’Agricultura  
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27. El 14 de febrer de 2018 el Departament d’Agricultura Ramaderia i Pesca va 
emetre finalment informe favorable sobre el Pla de Gestió de les Dejeccions 
ramaderes per una capacitat final de 1998 porcs d’engreix.  

28. El 8 de maig es va sol·licitar a la Comissió d’Urbanisme l’emissió de 
l’informe preceptiu.  

29. El 20 de juny la Comissió Territorial d’Urbanisme va suspendre l’emissió 
d’informe fins que: “1.Es disposi d’un nou informe del Departament 
competent en matèria d’agricultura i ramaderia que es pronuncií de forma 
favorable sobre el Pla de gestió de les dejeccions ramaderes. 2. Pel que fa 
al paisatge i a la integració paisatgística, es considera més favorable 
emplaçar la nova nau al costat est de les naus existents, i de forma 
paral·lela a aquestes, seguint les línies estructurants del paisatge, i 
separant-se així del rec que es troba al nord de la finca.3. Tenint en compte 
les condicions d’inundabilitat de zona i les consideracions paisatgístiques 
esmentades, caldria que aportar un nou avantprojecte, concretant les 
mesures de protecció que caldrà establir, amb el vist-i-plau de l’ACA.”  

30. El 19 de Juliol l’Alcaldia donà trasllat a la promotora dels requeriments de la 
Comissió d’urbanisme.  

31. El 10 d’Agost de 2018 la promotora va presentar documentació tècnica 
complementària per donar satisfacció als requeriments de la Comissió 
d’urbanisme que li havien estat traslladats per Decret d’Alcaldia  

32. El 2 de gener de 2019 l’Agència Catalana de l’Aigua va emetre un informe 
de que considera adient la ubicació de la cota practicable de la nova nau a 
1,50 per sobre de la rasant.  

33. El 21 de gener de 2019 l’Ajuntament va aportar a la Comissió d’Urbanisme 
el text refós del projecte, i els darrers informes d’Agricultura i de l’Agència 
Catalana de l’Aigua  

34. El 13 de febrer de 2019 la Comissió va prendre finalment l’Acord d’informar 
favorablement als efectes urbanístics sobre la sol·licitud d’ampliació de 
l’explotació ramadera promoguda per Jordi Corominas Trinch.  

Conclusions.  
1. La finca no està inclosa en cap unitat d'actuació urbanística, ni en cap pla 

especial o àmbit de protecció, d’ordenació o gestió.  
2. L’ampliació d’una instal·lació de ramaderia amb llicència d’activitat vigent 

és, segons el planejament urbanístic, un ús admès en la clau d2 “sòl no 
urbanitzable d’interès agrícola”.  

3. La nau en projecte té una superfície de 863,78 m2 (60,32 m de llargada per 
14,32 metres d’amplada) i una altura màxima de 4,5 metres, i es situa 
finalment segons el requeriment previ de la Comissió d’Urbanisme al costat 
est de les dues naus existents i en paral·lel a aquestes.  

4. Disposa dels informes previs favorables del Departament d’Agricultura 
Ramaderia i Pesca per una capacitat final de 1998 porcs d’engreix, de 
l’Agència Catalana de l’Aigua i de la Comissió Territorial d’urbanisme.  

5. Els pressupost estimat de l’actuació és de 89.174,54 euros  
6. Es pot concedir la llicència d’obres.  
Condicions  
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Totes les contingudes en els informes sectorials preceptius.”  
Consultat l’expedient de referència, consta que en data 29 de gener de 2019, 
es va publicar, als diaris locals L’Empordà i Hora Nova i en data 1 de febrer de 
2019, al Butlletí Oficial de la Província de Girona i al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, l’anunci d’informació pública per aquesta obra major 
pel termini de vint dies hàbils. No havent-se presentat al·legacions al respecte.  
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 47, ss i cc que regula el règim d'ús del sòl no 
urbanitzable del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei d’Urbanisme, l’article 48.1.a) del Decret 305/2006, de 18 de 
juliol, pel qual s’aprovà el Reglament de la Llei d’Urbanisme, que defineix el 
concepte de construccions pròpies d'una activitat agrícola ramadera o forestal, 
l’article 57, ss i cc del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el 
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística que regula el procediment 
d'atorgament de llicències urbanístiques en sòl no urbanitzable i sòl 
urbanitzable no delimitat, el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación 
Urbana. És aplicable, atesa la seva naturalesa reglamentària, la normativa 
continguda al Text refós del Pla General d'Ordenació Urbana de Figueres, en 
concret article 97 i 98, ss i cc, el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, i l’article 187 
del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, modificat per la Llei 16/2015, de 21 
de juliol, de simplificació administrativa de l’Administració de la Generalitat i 
dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, l'ordenança 
fiscal reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres, l'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 pel senyor Jordi 
Corominas Trinch, per a la construcció d’una nau de nova planta, per 
incrementar la capacitat d’allotjament ramader de l’explotació ramadera (per 
una capacitat final de 1.998 porcs d’engreix) a la finca rústica “Camp del Cel” 
situada al terme de Figueres, d'acord amb les condicions generals que 
s'adjunten en el full annex i amb les emeses en els informes del Departament 
d’Agricultura Ramaderia, Pesca i Alimentació i de l’Agència Catalana de 
l’Aigua, que són les següents: 
Departament d’Agricultura Ramaderia, Pesca i Alimentació: 

1. Les instal·lacions elèctriques han de ser segures i suficients per al 
correcte desenvolupament de l’activitat. En el cas que un tall de 
subministrament elèctric pugui comprometre el benestar dels animals, 
l’explotació disposarà de sistemes alternatius de subministrament. 

2. L’explotació s’haurà d’adequar a la normativa de benestar animal en 
bestiar porcí en funció del tipus d’animals allotjats a l’explotació. 

3. L’explotació estarà situada dins d’una àrea delimitada i aïllada de 
l’exterior mitjançant una tanca perimetral de formigó, paret o tela 
metàl·lica d’1,5 metres d’alçada, fixada al terra de manera inamovible en 
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la seva base, que permeti un control eficaç d’entrades i sortides, i neta 
de vegetació. 

4. Les instal·lacions i els equipaments hauran de garantir el manteniment 
d’un adequat nivell higiènic i sanitari de les explotacions, i els materials 
utilitzats en la seva construcció hauran de permetre la correcta 
realització de les pràctiques de neteja, desinfecció, desinsectació i 
desratització. 

5. Es disposarà per a cada explotació d’un programa higiènic-sanitari bàsic 
supervisat per un/una veterinari/veterinària responsable de l’explotació. 

6. Els sistemes de càrrega i descàrrega dels animals seran adequats al 
tipus de producció. 

7. Les instal·lacions disposaran de sistemes per reduir o controlar l’entrada 
d’ocells o altres animals. Es disposarà de pediluvis o qualsevol altres 
sistemes de desinfecció a les entrades de les naus. 

8. Les explotacions hauran de disposar de sistemes per a la correcta neteja 
i desinfecció dels vehicles, de les sabates dels operaris i visitants, i dels 
locals, el material i l’utillatge en contacte amb els animals. 

9. Les explotacions hauran de disposar d’aigua en quantitat i qualitat 
higiènica adequada pels animals i per a la neteja correcta de les 
instal·lacions, i d’uns dispositius de reserva d’aigua o sistemes 
equivalents que assegurin el subministrament constant d’aigua als 
animals. 

10. Les explotacions hauran de disposar d’un magatzem o àrea destinada 
específicament al magatzem de pinsos que eviti el seu deteriorament, la 
contaminació per agents exògens i l’accés d’altres animals no 
desitjables. 

11. Les instal·lacions per allotjar animals es dissenyaran i mantindran de 
manera que no presentin cantonades esmolades ni sortints que puguin 
causar ferides als animals. 

12. L’aïllament, la ventilació i la calefacció dels edificis han de garantir que la 
circulació de l’aire, el nivell de pols, la temperatura, la humitat relativa de 
l’aire i les concentracions de gas es mantinguin dins d’uns límits que no 
siguin perjudicials per als animals. 

13. Les explotacions tindran els mitjans adequats per a l’observació i 
l’aïllament d’animals sospitosos d’estar infectats per malalties 
infeccioses. 

14. Les explotacions del grup especial i els centres de testatge han de tenir 
un vestuari amb dutxes pel personal i les visites i ha de disposar de roba 
i botes d’ús exclusiu per a l’explotació, de fàcil neteja i desinfecció o d’un 
sol ús per als visitants. 

15. Els sistemes d’emmagatzematge i gestió dels cadàvers a l’explotació 
estaran en bones condicions de neteja i manteniment, la seva capacitat 
serà l’adequada i comptaran amb mitjans per garantir la bioseguretat i 
evitar la difusió de malalties per vectors, així com la filtració de lixiviats al 
sòl. 

16. El contenidor de cadàvers haurà d’estar ubicat el més allunyat possible 
de l’explotació més propera de la mateixa espècie. 
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17. L’explotació s’ha de mantenir neta de vegetació, i no pot haver 
acumulacions de residus d’envasos, dejeccions, cadàvers i altres restes 
d’activitat agrícola o altres residus que afavoreixin la proliferació de 
ratolins o fauna silvestre que puguin representar un risc sanitari. 

18. El titular de l’explotació haurà de presentar un document signat, 
acreditant que no hi ha alternatives d’ubicació per a la instal·lació de les 
naus projectades, de manera que no és possible ubicar-les en un altre 
lloc de l’explotació. 

19. La porta d’entrada a l’explotació se situarà el més allunyada possible de 
la instal·lació ramadera més propera de la mateixa espècie, a no ser que 
tècnicament sigui impossible, la qual cosa s’haurà d’acreditar 
convenientment. 

20. Existència de procediments escrits a l’explotació adreçats al personal de 
l’explotació i al personal extern a l’explotació, amb indicacions concretes 
de bioseguretat i benestar animal. 

21. El titular haurà de realitzar controls periòdics, que s’hauran d’acreditar 
mitjançant registres escrits, de les verificacions de l’estat de les 
instal·lacions i de la tanca perimetral per detectar possibles incidències 
de manteniment. La freqüència mínima de les revisions serà la següent: 
o Pel que fa referència a la tanca perimetral: una revisió cada tres 

mesos durant el primer any, i posteriorment es podran reduir a 
controls cada 6 mesos. 

o En cas de naus i altres instal·lacions de l’explotació, es farà una 
revisió de validació de les instal·lacions cada 6 mesos. 

Agència Catalana de l’Aigua: 
22. El Pla de Gestió de Dejeccions Ramaderes de l’explotació ramadera 

Camp del Cel, serà validat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació, i haurà de garantir que l’ampliació de l’explotació 
ramadera prevista no suposarà un increment de la quantitat de nitrogen 
d’origen ramader aplicada al sòl en zones declarades vulnerables i 
incloses en municipis on es generi un excedent de nitrogen.  

23. L’explotació haurà de complir amb els requeriments establerts pel Decret 
136/2009, d’1 de setembre, d’aprovació del programa d’actuació 
aplicable a les zones vulnerables en relació amb la contaminació de 
nitrats procedents de fonts agràries i de gestió de les dejeccions 
ramaderes, així com a la resta de normativa d’aplicació.  

24. S’haurà de garantir d’estanqueïtat les fosses de les naus i de les 
exteriors, i evitar l’abocament de lixiviats o qualsevol substància 
contaminant a medi. Les instal·lacions hauran de comptar amb una 
xarxa de drenatge superficial d’aigües pluvials que haurà d’incorporar els 
dispositius necessaris per la retenció dels residus o productes 
contaminants que pugui arrossegar l’escorrentia.  

25. Es prohibeix, amb caràcter general, tant durant la fase d’execució de les 
obres com en el desenvolupament de l’activitat, i sens perjudici del 
disposat a l’article 100 del text refós de la Llei d’Aigües, aprovat per RDL 
1/2001, de 20 de juliol, tota activitat susceptible de provocar la 
contaminació o degradació del domini públic hidràulic i, en particular, 
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acumular residus sòlids, runes o substàncies, qualsevol que sigui la seva 
naturalesa i el lloc on es dipositin, que constitueixin o puguin constituir 
un perill de contaminació de les aigües o de degradació del seu entorn, 
segons disposa a l’article 97.a) del mateix text legal.  

26. Els terrenys a on es troba ubicada l’explotació “El Camp del Cel” són 
inundables a partir d’avingudes de 50 anys de període de retorn del riu 
La Muga. Els calats d’aigua per una crescuda de 500 anys de període de 
retorn, previsiblement, podrien arribar al 1,2 metres d’alçada. En 
conseqüència es considera correcte la ubicació de la nova nau i 
l’elevació del nivell practicable d’aquesta a 1,5 metres per sobre els 
terrenys naturals, com a mesura de protecció.  

27. Si aquesta ampliació provoqués un increment de consum d’aigua caldrà 
regularitzar la situació administrativa de l’abastament d’aigua (pou) 
mitjançant la seva inscripció/revisió de les característiques a l’Agència 
Catalana de l’Aigua, d’acord amb el que estableix el Reglament del 
Domini Públic Hidràulic (RDPH), aprovat pel Reial Decret 849/1986, d’11 
d’abril, i modificat pel Reial Decret 606/2003, de 23 de maig.  

28. Resta prohibit realitzar cap mena d’abocament d’aigües residuals sobre 
el Domini Públic Hidràulic, ja sigui de forma directa (a la llera) o indirecta 
(per infiltració en el terreny), tret que s’hagi obtingut la preceptiva 
autorització d’abocament de l’Agència Catalana de l’Aigua.  

29. En base al que regula l'article 37.3 del RPLU, la persona titular de la 
llicència urbanística per a l’execució d’obres haurà de lliurar a aquesta 
Corporació, una còpia de l’acta d’inici d’obres estesa per la direcció 
facultativa de les obres i, posteriorment, una còpia del certificat final 
d’obres expedit per aquesta mateixa direcció. (Si les obres autoritzades 
no requereixen direcció facultativa per executar-les, les còpies de l’acta i 
del certificat esmentats han de ser substituïdes per la declaració 
responsable corresponent de la persona titular de la llicència 
urbanística). 

30. 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. 

31. Abans d’iniciar les obres s’haurà d’aportar la documentació del 
contractista. 

32. Abans d’iniciar les obres s’haurà d’aportar el projecte executiu. 
33. Abans de l’inici de les obres s’haurà d’aportar els fulls d’assumeix dels 

tècnics i el programa de control de qualitat. 
34. 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. 



 
   

 
 

 
Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem 
per verificar aquest document 

 

Codi Segur de 
Validació 

 

URL de validació https://carpeta.figueres.org:8095/OAC/ValidarDoc.jsp 

 
 

Segon.- Comunicar al senyor Jordi Corominas Trinch, 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 del 
3,87% 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 de 89.174,54 euros. A 
més, també s'haurà d'ingressar la taxa municipal per l'atorgament d'aquesta 
llicència urbanística per l'import del 0,75% del cost real i efectiu de l'obra amb 
un mínim de 406,80 €, més un increment de 500 € en concepte de taxa fixa per 
a l’aprovació d’un projecte en sòl no urbanitzable. 
Aquestes quanties hauran de ser ingressades en via voluntària de pagament a 
la hisenda pública d’aquesta administració local, en els llocs indicats i dins dels 
terminis assenyalats a la notificació de la corresponent liquidació.” 
 
5.- Obres-llicències: Es concedeix al senyor Sergio Zazo Martínez una 
llicència municipal d’obra major per a reforma i ampliació d’un habitatge 
unifamiliar al carrer Romans, número 19. Després de llegir-la i debatre-la 
s’ACORDA, per unanimitat dels membres presents amb dret a vot, d’aprovar la 
proposta següent: 
“En data 18 de desembre de 2018 i registre d’entrada número E2018028623, el 
senyor Sergio Zazo Martínez, representat pel senyor Joan Noguer Brugat, 
sol·licita llicència municipal d'obra major per a reforma i ampliació d’un 
habitatge unifamiliar al carrer Romans, número 19 de Figueres.  
En data 15 d’abril de 2019, l’arquitecte municipal emet l’informe següent:  
“Planejament vigent.  
Text refós de les Normes urbanístiques del Pla General al terme municipal de 
Figueres. Aprovat per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona en sessió 
del 27 d'abril de 2005. Publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 
número 4408, del dia 17 de juny de 2005. Modificació de la normativa del Pla 
general referent als paràmetres de densitat, nombre de places d’aparcament, 
alçada reguladora màxima i cossos sortints. Aprovada definitivament per la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona el dia 21 de desembre de 2006, 
publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 4813, de 2 de 
febrer de 2007 i la correcció d’errades al número 4838, de 9 de març de 2007.  
Tipus de Sòl: Urbà.  
Característiques de solar: Sí  
Qualificacions del Sòl: a.125 Zona d'ordenació de l'edificació per definició 
volumètrica i per alineació de vial.  
Ocupació màxima: 50%  
Superfície de solar: 334 m2  
Superfície d’ocupació. 122,35 m2 (37%< 50% màxim)  
Altura: 5,60 / 6,20 < 7,55 metres màxima  
Nombre de plantes: PB+1  
Usos del Sòl: Preferent: Habitatge unifamiliar i plurifamiliar.  
Habitatge unifamiliar de 131,32 m2 de superfície útil interior,  
Superfície construïda total: 192,17 m2, 158,07 m2 d’habitatge i 34,10 m2 de 
garatge  
Antecedents.  
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En la finca existeix una edificació original de casa d’hortolans de la segona 
meitat dels anys 50 amb diversos afegits posteriors i que es troba en mal estat.  
Es planteja la reforma i ampliació, que requereix segons la memòria del 
projecte l’enderroc de gran part de l’edificació actual.  
El 5 de febrer l’arquitecte municipal sotasignat en relació al projecte que havia 
estat visat pel Coac el 12 de Desembre de 2018 amb el número 2018402880 
va emetre un informe per a requeriment de diverses esmenes:  
1. Es necessari un Plànol a escala i acotat de la previsió de l’ocupació temporal 
de l’espai públic (tanca d’obra, càrrega i descàrrega de materials, contenidors, 
bastides), tot indicant mesures de protecció dels recorreguts alternatius dels 
vianants i dels vehicles interceptats.  
2. Es necessari un Plànol amb indicació de les infraestructures de serveis 
existents i les previstes per a les necessitats de l’edificació amb l'expressió de 
les potències i cabals i definició de l’enllaç d'aquestes fins a les xarxes 
generals, ubicació de pous, arquetes i armaris d’escomesa, i previsió de les 
rases i els muntants de conversions pel soterrament de trams aeris.  
3. Calen fotografies del tram de carrer on es situa l’obra on s'observi el grau 
d'urbanització (paviments de calçada, embornals, guals, vorades, voreres, 
punts de llum, xarxes de serveis, senyalització,...etc.) i descripció gràfica, 
escrita i pressupostària de la previsió de reposició en finalitzar les obres i les 
rases relacionades tot incorporant la definició precisa dels guals normalitzats de 
vianants i vehicles.  
4. Cal que en el plànol d'emplaçament, a escala mínima 1:1.000, s'expressi 
clarament la situació de la finca i els immobles amb referència a les vies 
públiques. En aquest plànol s'acotaran les distàncies de l'edificació a la via 
pública, amb indicació de la seva amplada.  
5. Cal incorporar plànol a escala 1:1000 de les construccions existents en les 
finques adjacents, amb expressió de les dades suficients de tanques i mitgeres 
per a poder apreciar, si s'escau, els possibles condicionants que per la llicència 
puguin esdevenir-se.  
6. Cal que en el plànol topogràfic de la parcel·la s'assenyali l'edificació i l'arbrat 
existent, i es descriguin les galeries soterrànies, mines d'aigua o pous existents 
a la finca, encara que es trobin abandonats, junt amb un croquis acotat en el 
qual s'expressi la situació, configuració i mesures dels esmentats accidents del 
subsòl.  
7. Cal descriure veritablement la construcció existent que es pretén reformar i 
ampliar amb fotografies interiors i plànols de plantes, alçats i seccions 
necessàries per a la seva completa intel·ligència, a escala 1:50 o 
excepcionalment 1:100, acotats i detallats. La descripció gràfica precisa de la 
intervenció ha d’assenyalar amb color negre el que es conserva, amb color 
groc el que desapareix i amb color vermell l'obra nova, tot identificant fidelment 
les característiques geomètriques i materials del conjunt del sistema estructural 
(pilars i parets de càrrega, sostres, etc..) i concretant en qualsevol cas la 
capacitat de les mesures adoptades sobre les solucions constructives existents 
per garantir les condicions de seguretat ( estructural i de protecció al foc) dels 
usuaris.  
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8. Es necessària la descripció gràfica o fotomuntatge, que permeti observar la 
correcta adequació de l'edifici projectat a l'entorn i als condicionants de les 
finques adjacents (mitgeres, tanques en jardins, obertures en patis,...) 
mitjançant la descripció detallada dels materials, acabats i colors que s’apliquen 
a tots i cadascun dels paraments, mitgeres i façanes, fusteries, i serralleries, i 
dels elements tècnics, conductes de fums, extraccions, antenes, plaques i 
maquinàries de les instal·lacions en les cobertes.  
9. En funció del grau real de transformació de l’edificació existent cal adaptar la 
memòria justificativa de l’aplicabilitat de les normatives de l’edificació vigents i 
de les condicions del Decret d’Habitabilitat. 10. En funció de la veritable reforma 
de l’edificació existent cal justificar el pressupost proporcionat de les obres.  
El 25 de febrer l’Empresa de serveis municipal Fisersa va infomar en relació a 
les xarxes de sanejament de residuals i pluvials que: “Es desconeix l'estat de 
l'escomesa existent. Cal realitzar una arqueta de registre a la vorera per tal de 
comprovar-la i deixar-la registrada pel seu manteniment. En cas d'estar en 
males condicions, caldrà realitzar una escomesa nova.”  
El 2 d’Abril els promotors han entrat un document denominat “refós” del 
projecte d’execució també visat pel Coac el 29 de març de 2019 amb el mateix 
número 2018402880 que aporta ara documentació corregida en relació al 
requeriment d’esmenes.  
Característiques urbanístiques del projecte.  
1. La finca té la consideració de solar i no està inclosa en cap unitat d'actuació 
urbanística.  
2. El projecte s’ajusta al que disposa la normativa urbanística vigent.  
3. El valor real i efectiu de les obres que no s’acredita en el projecte amb preus 
unitaris justificats aplicats sobre estat d'amidaments, s'estima inicialment en 
123.068,70 euros que representa una repercussió proporcionada en relació als 
treballs necessaris ( 120,14 m2 X 670,32 euros / m2 + 37,93 X 744,80 euros / 
m2 + 34,10 X 418,95 euros / m2).  
4. La fiança a dipositar per a garantir la reposició de l’espai públic perimetral 
que pugui resultar afectat per l’execució de les obres es calcula segons les 
ordenances en 528 euros.  
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’informe de Fisersa cal realitzar una arqueta de registre a la 
vorera per tal de comprovar-la i deixar-la registrada pel seu manteniment. En 
cas d'estar en males condicions, prèvia inspecció i replanteig in situ amb els 
tècnics de la companyia de serveis caldrà realitzar unes escomeses noves.  
3. Totes les mitgeres que quedin al descobert per motiu de reculades de 
l’edificació respecte dels plans de façana o de buidat de patis dins del volum 
edificable tindran el tractament i acabat de façanes.  
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4. La llicència d’obres municipal s’atorga sense perjudici de terceres de manera 
que els tancaments de patis i terrats respecte de finques adjacents es 
subjectaran en qualsevol cas a la regulació civil de servituds de llums i vistes.  
5. L’accés de vehicles no podrà disminuir l’amplada mínima de pas planer en la 
vorera i en conseqüència només podrà implantar-se, si s’escau, i amb previ 
replanteig dels serveis tècnics municipals una vorada de pedra granítica 
remuntable o rebaixada amb xamfrà amb el mateix gruix que la vorada recta 
existent, sense afectar la faixa de panots d’espiga. 

 
Conclusions.  
Es proposa concedir la llicència d'obra major sol·licitada, en els termes en que 
se sol·licita i amb les condicions particulars exposades i les generals annexes.  
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 11 de febrer de 2019, mitjançant Decret de l’Alcaldia, es requereix al 
senyor Sergio Zazo Martínez, representat pel senyor Joan Noguer Brugat, 
perquè presenti documentació en relació a la llicència sol·licitada. Aquest 
requeriment ha estat notificat a l’interessat en data 11 de febrer de 2019.  
En data 2 d’abril de 2019, amb Registre d’Entrada número E2019007565, el 
senyor Sergio Zazo Martínez, representat pel senyor Joan Noguer Brugat, 
presenta documentació complementària en relació a la sol·licitud de llicència 
d'obra major per a reforma i ampliació d’un habitatge unifamiliar al carrer 
Romans, número 19 de Figueres.  
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Consta a l’expedient administratiu informe favorable de la Cap dels Serveis 
jurídics i administratius de l’àrea de llicències urbanístiques i mediambientals, 
en relació a la llicència sol·licitada.  
Atès el que disposa l'article 89 i concordants del Decret 179/1995, de 13 de 
juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, 
i l’article 187 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, modificat per la Llei 
16/2015, de 21 de juliol, de simplificació administrativa de l’Administració de la 
Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat 
econòmica, l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres, l'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 pel senyor 
Sergio Zazo Martínez, representat pel senyor Joan Noguer Brugat, per a 
reforma i ampliació d’un habitatge unifamiliar al carrer Romans, número 19 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’informe de Fisersa cal realitzar una arqueta de registre a la 
vorera per tal de comprovar-la i deixar-la registrada pel seu manteniment. 
En cas d'estar en males condicions, prèvia inspecció i replanteig in situ amb 
els tècnics de la companyia de serveis caldrà realitzar unes escomeses 
noves.  

c) Totes les mitgeres que quedin al descobert per motiu de reculades de 
l’edificació respecte dels plans de façana o de buidat de patis dins del volum 
edificable tindran el tractament i acabat de façanes.  

d) La llicència d’obres municipal s’atorga sense perjudici de terceres de 
manera que els tancaments de patis i terrats respecte de finques adjacents 
es subjectaran en qualsevol cas a la regulació civil de servituds de llums i 
vistes.  

e) L’accés de vehicles no podrà disminuir l’amplada mínima de pas planer en 
la vorera i en conseqüència només podrà implantar-se, si s’escau, i amb 
previ replanteig dels serveis tècnics municipals una vorada de pedra 
granítica remuntable o rebaixada amb xamfrà amb el mateix gruix que la 
vorada recta existent, sense afectar la faixa de panots d’espiga.  

f) 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.  

g) Abans de l’inici de les obres s’haurà d’aportar els fulls d’assumeix dels 
tècnics i el programa de control de qualitat.  

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.  



 
   

 
 

 
Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem 
per verificar aquest document 

 

Codi Segur de 
Validació 

 

URL de validació https://carpeta.figueres.org:8095/OAC/ValidarDoc.jsp 

 
 

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.  

Segon.- Comunicar al senyor Sergio Zazo Martínez, 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 del 
3,87% 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 de 123.068,70 euros. A 
més, també s'haurà d'ingressar la taxa municipal per l'atorgament d'aquesta 
llicència urbanística per l'import del 0,75% del cost real i efectiu de l'obra amb 
un mínim de 406,80 euros. Aquestes quanties hauran de ser ingressades en 
via voluntària de pagament a la hisenda pública d’aquesta administració local, 
en els llocs indicats i dins dels terminis assenyalats a la notificació de la 
corresponent liquidació.” 
 
6.- Obres-llicències: Es concedeix  a la senyora Montserrat Pibernat Valls  
una llicència municipal d’obra major per a reforma d’habitatge unifamiliar 
al carrer Sant Roc, número 25. 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 12 de febrer de 2019 i registre d’entrada número E2019003521, la 
senyora Montserrat Pibernat Valls, representada pel senyor Antoni Paltré Porta, 
sol·licita llicència municipal d'obra major per a reforma d’habitatge unifamiliar al 
carrer Sant Roc, número 25 de Figueres.  
En data 14 de febrer de 2019, l’arquitecte municipal emet l’informe següent:  
“Característiques urbanístiques.  
Planejament general: Text refós de les Normes urbanístiques del Pla General al 
terme municipal de Figueres. Aprovat per la Comissió Territorial d'Urbanisme 
de Girona en sessió del 27 d'abril de 2005. Publicat al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, número 4408, del dia 17 de Juny de 2005. 
Modificació de la normativa del Pla general referent als paràmetres de densitat, 
nombre de places d'aparcament, alçada reguladora màxima i cossos sortints. 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 9 de Març de 2007.  
Tipus de Sòl: Urbà. a.13 Zona d’ordenació de l’edificació per alineació de vial  
Us preferent del sòl: Habitatge  
Tipologia estadística: D.2  
Total superfície útil habitatge reformat: 71,30m2  
Superfície total construïda d’actuació de reforma: 123,16 m2  
Habitatge 83,35 / Porxo 5,84 / Annex baixa 4,69 / Cobert pati 29,28  
Antecedents  
El projecte presentat consisteix en la reforma de la distribució de l’habitatge de 
la planta primera, d’acord amb el grup J del Decret d’habitabilitat i en la 
substitució funcional amb un mètode normalitzat de les biguetes de ciment 
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aluminós existents en el sostre. El balcó existent al carrer que fou construït els 
anys 60 anteriorment al vigent Pla general i que es disconforme pel que fa al 
vol i separació a mitgera, simplement es repara. Es reforma també la façana al 
pati de la planta baixa. Es renova el sostre del cobert de fons de pati ajustant la 
seva alçada màxima als 3 metres normatius a tocar límits.  
Característiques del projecte.  
1. El projecte s'ajusta al que disposa la normativa urbanística vigent.  
2. L’immoble té la consideració de solar i no està inclòs en cap unitat d'actuació 
urbanística.  
3. L'estimació del cost real i efectiu de les obres, vist que el projecte no 
l’acredita amb preus unitaris justificats sobre estat d’amidaments es calcula 
proporcionadament en 56.046,86 euros segons el detall: reforma habitatge 
83,35 m2 x 521,36 euros / m2 + reforma porxo 5,84 m2 x 260,68 euros / m2 + 
reforma annex baixa 4,69 m2 x 325,85 euros / m2 + reforma cobert 29,28 m2 x 
325,85 euros / m2 
4. La fiança a dipositar per garantir la reposició de l’espai públic que pugui 
resultar afectat s’estima en el mínim de 500 euros d’acord amb l’ordenança (> 8 
x 1 x 30)  
Condicions.  
1. Abans de l’inici de les obres, a càrrec del promotor, i mitjançant les mesures 
detallades que indiqui la Guàrdia Urbana es senyalitzaran i protegiran 
adequadament els recorreguts alternatius dels vianants interceptats per tanca 
d’obra. En el cas que s'hagi d'instal·lar al carrer un contenidor per a la recollida 
de les runes produïdes, s'haurà de demanar el corresponent permís d'ocupació 
de la via pública a la mateixa Guàrdia Urbana.  
2. La promotora, la direcció de l’obra, i la coordinació de seguretat haurà de 
vetllar en tot moment perquè la implantació de mitjans auxiliars i el mateix 
desenvolupament dels treballs no suposi cap risc per les persones que 
continuïn utilitzant els nivells inferiors de l’immoble.  
Conclusions.  
Es pot concedir la llicència d'obra major sol·licitada, en els termes en que se 
sol·licita i amb les condicions particulars exposades i les generals annexes.”  
En data 26 de febrer de 2019, mitjançant Decret de l’Alcaldia, es requereix a la 
senyora Montserrat Pibernat Valls, representada pel senyor Antoni Paltré Porta, 
perquè presenti documentació en relació a la llicència sol·licitada. Aquest 
requeriment ha estat notificat a l’interessat en data 26 de febrer de 2019.  
En data 6 de març de 2019, amb Registre d’Entrada número E2019005373, la 
senyora Montserrat Pibernat Valls, representada pel senyor Antoni Paltré Porta, 
presenta documentació complementària en relació a la sol·licitud de llicència 
d'obra major a reforma d’habitatge unifamiliar al carrer Sant Roc, número 25 de 
Figueres.  
En data 25 de març de 2019, mitjançant Decret de l’Alcaldia, es requereix 
novament a la senyora Montserrat Pibernat Valls, representada pel senyor 
Antoni Paltré Porta, perquè presenti documentació en relació a la llicència 
sol·licitada. Aquest requeriment ha estat notificat a l’interessat en data 27 de 
març de 2019.  
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En data 2 de maig de 2019, amb Registre d’Entrada número E2019009956, la 
senyora Montserrat Pibernat Valls, representada pel senyor Antoni Paltré Porta, 
presenta nova documentació complementària en relació a la sol·licitud de 
llicència d'obra major a reforma d’habitatge unifamiliar al carrer Sant Roc, 
número 25 de Figueres.  
Consta a l’expedient administratiu informe favorable de la Cap dels Serveis 
jurídics i administratius de l’àrea de llicències urbanístiques i mediambientals, 
en relació a la llicència sol·licitada.  
Atès el que disposa l'article 89 i concordants del Decret 179/1995, de 13 de 
juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, 
i l’article 187 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, modificat per la Llei 
16/2015, de 21 de juliol, de simplificació administrativa de l’Administració de la 
Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat 
econòmica, l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres, l'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 la senyora 
Montserrat Pibernat Valls, representada pel senyor Antoni Paltré Porta, per a 
reforma d’habitatge unifamiliar al carrer Sant Roc, número 25 de Figueres, 
d'acord amb les condicions generals que s'adjunten en el full annex i amb les 
particulars següents:  
a) Abans de l’inici de les obres, a càrrec del promotor, i mitjançant les mesures 
detallades que indiqui la Guàrdia Urbana es senyalitzaran i protegiran 
adequadament els recorreguts alternatius dels vianants interceptats per tanca 
d’obra. En el cas que s'hagi d'instal·lar al carrer un contenidor per a la recollida 
de les runes produïdes, s'haurà de demanar el corresponent permís d'ocupació 
de la via pública a la mateixa Guàrdia Urbana.  

b) 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 inferiors de l’immoble.  

c) S’haurà de presentar a l’Ajuntament de Figueres, el certificat acreditatiu de la 
gestió dels residus referents a la quantitat i tipus de residus lliurats, en el 
termini d’un mes a comptar des de la finalització de les obres.  

d) Abans de l’inici de les obres s’haurà d’aportar els fulls d’assumeix dels 
tècnics i el programa de control de qualitat.  

e) Un cop iniciades les obres, caldrà lliurar a l’Ajuntament una còpia de l’acta 
d’inici d’obres estesa per la direcció facultativa d’aquestes.  

f) Només es podrà utilitzar i ocupar l’edifici o construcció de que es tracti 
després que hagi transcorregut el termini d’un mes des de la presentació de la 
comunicació i certificat final d’obra expedit per la direcció facultativa de les 
obres o, si s’escau, de l’esmena de la comunicació o l’aportació dels 
documents requerits, sense que l’administració atorgant hagi manifestat la 
disconformitat de les obres executades amb el projecte tècnic autoritzat i les 
condicions de la llicència urbanística atorgada.  

g) Quan als serveis municipals, s'hauran de complir el condicionants que 
estableixi Figueres de Serveis SA: 
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Enllumenat: 
- Malgrat no hi ha previsió de modificar la façana principal, si que és 

previst arrebossar i pintar-la però es contempla cap millora visual de les 
instal·lacions existents. Per tant caldria preveure una millora acordada 
amb els Serveis Tècnics Municipals. 

Segon.- Comunicar a la senyora Montserrat Pibernat Valls, representada pel 
senyor Antoni Paltré Porta, 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 del 3,87% 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 de 56.046,86 euros. A més, també s'haurà 
d'ingressar la taxa municipal per l'atorgament d'aquesta llicència urbanística per 
l'import del 0,75% del cost real i efectiu de l'obra amb un mínim de 406,80 
euros. 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.” 
 
7.- Assumptes urgents. Prèvia la necessària declaració d'urgència, aprovada 
per unanimitat, es passa a deliberar sobre els assumptes que l'han motivada 
amb el resultat següent:  
 
7.1.- Serveis municipals: S’aprova l’expedient de contractació relatiu al 
manteniment de l'enllumenat municipal. Després de llegir-la i debatre-la 
s’ACORDA, per unanimitat dels membres presents amb dret a vot, d’aprovar la 
proposta següent: 
“Vist que cal procedir a la contractació del servei de manteniment de 
l'enllumenat municipal de la ciutat de Figueres.  
Vist l'informe de data 13 de maig de 2019 que consta a l'expedient, sobre la 
necessitat convocar el procediment de licitació del servei. 
Vist l'informe jurídic que consta a l'expedient. 
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.- Aprovar l’expedient de contractació relatiu al manteniment de 
l'enllumenat municipal. 
SEGON.- Determinar que la licitació es dugui a terme mitjançant procediment 
obert i amb diversos criteris d’adjudicació, sotmès a regulació harmonitzada.  
TERCER.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars del "servei 
de manteniment de l'enllumenat municipal" que es transcriu a continuació: 
" DISPOSICIONS GENERALS  

Primera. Antecedents i objecte del contracte  

1.1 El servei de l’enllumenat municipal forma part del conjunt de serveis bàsics i essencials que 
l’Ajuntament ha de prestar a la ciutadania per tal de garantir condicions de seguretat i facilitar la 
possibilitat de perllongar les activitats humanes fora de l’horari diürn. 



 
   

 
 

 
Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem 
per verificar aquest document 

 

Codi Segur de 
Validació 

 

URL de validació https://carpeta.figueres.org:8095/OAC/ValidarDoc.jsp 

 
 

L’Ajuntament de Figueres ve prestant aquest servei mitjançant empreses d'economia mixta (gestió 
indirecta) des de fa molts anys i amb aquesta licitació opta per un canvi de model passant a contractar el 
servei a una empresa externa (també gestió indirecta). 
El contracte té com a objecte la prestació del servei de les tasques de conservació, manteniment i control 
del conjunt d’instal·lacions d’enllumenat públic municipal de Figueres que es relacionen a l’annex núm. 1 
del PPT, les inversions associades per la millora de les instal·lacions, tant pel que fa a l’estalvi energètic 
com la posada en normativa i finalment tots els treballs relacionats com són: desplaçaments de punts, 
reposicions, reparacions de danys causats per tercers, modificacions i altres que es descriuen al PPT , i 
que fan referència a les següents:  
P.1 Prestacions Generals 

P.1.1 Serveis generals i control energètic 
P.1.2 Oficina tècnica 
P.1.3. Gestió energètica 

P.2. Control de funcionament i manteniment correctiu 
P.3 Treballs preventius i programats 
P.4 Altres treballs 

P.4.1. Danys causats per tercers. 
P.4.2. Treballs relacionats amb les instal.lacions a mantenir. 
P.4.3. Llums de Nadal 

P.5. Activitats en el Parc d’atraccions de fires per les festes de la Santa Creu. 
P.6. Inversions de reposició, renovació, ampliació i millora.  
1.2 L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de Contractes 
(CPV) és: 
 CPV: 50232100-1 Serveis de manteniment de l’enllumenat públic de carrers. 
 CPV: 45316100-6  Instal·lació d’equips d’enllumenat exterior 
1.3. Tal i com consta acreditat l'informe sobre la necessitat i idoneïtat de contractar el servei de 
manteniment de l'enllumenat de data 13 de maig de 2019, que consta a l’expedient i de conformitat amb el 
que disposa l’article 99.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic, en 
endavant LLCSP, no resulta oportú la divisió en lots de l’objecte del present contracte.  
Segona. Necessitats administratives que cal satisfer i idoneïtat del contracte  

La idoneïtat del contracte es justifica en l’informe de necessitat de data 13 de maig de 2019, inclòs a 
l'expedient. Aquest servei està inclòs dintre de la competència municipal obligatòria sobre l'enllumenat 
públic (art. 26.1.a) de la LRBRL).  
Tercera. Dades econòmiques del contracte i existència de crèdit 

3.1 Pressupost base de licitació  
El pressupost base de licitació del contracte és de 2.305.878,72 euros (IVA inclòs), dels quals 
1.905.684,89 euros corresponen a la base i 400.193,83 euros corresponen a l’IVA. Aquest pressupost 
base de licitació comprèn la durada inicial del contracte (2 anys). 
 

Concepte Import (en euros) 

Execució material 437.241,86 

Despeses de personal 863.511,36 

Altres despeses 300.662,66 

Despeses generals d'estructura (13%) 208.184,06 

Benefici industrial (6%) 96.084,95 

Subtotal 1.905.684,89 

IVA (21%) 400.193,83 

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 2.305.878,72 

 
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.  
 
Amb caràcter general, s’entén que dins les propostes econòmiques que formulin els licitadors estan 
incloses totes les despeses necessàries per a dur a terme l’objecte del contracte, i especialment:  
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Les despeses generals, despeses financeres, benefici industrial, impostos, taxes, assegurances, 
materials, instal·lacions, honoraris del personal a càrrec seu, i comprovació i assaig.  
 
Totes les despeses que s’originin com a conseqüència de les obligacions establertes en aquest plec que 
s'han de complir durant l’execució del contracte. 
 
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.  
 
3.2 Valor estimat del contracte 
El valor estimat del contracte ascendeix a l'import de 3.882.989,63 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 737.904,52 

Desp. derivades de l'aplicació de normatives laborals 863.511,36 

Despeses generals d'estructura (13%) 208.184,06 

Benefici industrial (6%) 96.084,95 

Modificacions a l'alça previstes al plec 0,00 

Possibles pròrrogues 1.977.304,74 

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE 3.882.989,63 

 
D'acord amb la clàusula 32, no es preveuen modificacions a l'alça. Tampoc es preveuen pròrrogues.  
Pel que fa al detall dels conceptes que integren el cost d'execució material, es troba recollit als quadres de 
preus que consten a l'annex 3 del PPT.  
3.2 Aplicació pressupostària 
Les despeses relatives a l'exercici 2019 es faran efectives amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 
següents:  

19 502 16500 22100 NOU SERVEI ENLLUMENAT PUBLIC 361.804,75€ 
19 502 16500 62300 INVERSIÓ NOU ENLLUMENAT PUBLIC 120.000,00€ 

Es fa constar que al pressupost de l'exercici 2019 s'ha consignat aquest crèdit i que es troba en situació 
de disponible. 
Quarta. Termini de durada del contracte  

El termini de durada inicial del contracte és de DOS (2) ANYS a comptar des de la data d’inici de la 
prestació del servei que es fixarà en el contracte  
El contracte podrà ser prorrogat per períodes anuals fins a un total de dos anys (1 + 1). En aquest cas, la 
pròrroga s’acordarà per l’òrgan de contractació i serà obligatòria per a l’empresa contractista. La pròrroga 
no es produirà, en cap cas, per acord tàcit de les parts.  
Cinquena. Naturalesa i règim jurídic del contracte  

5.1 Tal i com recull l'informe de necessitat de data 13 de maig de 2019, inclòs a l'expedient, el contracte 
objecte de licitació és un contracte administratiu mixt de serveis (conservació i manteniment), i una part 
d’obra de reposició i reforma. D'acord amb l'article 18.1.a) de la LCSP, a aquest contracte s'aplicaran les 
normes relatives al contracte de serveis, ja que els treballs del servei de manteniment constitueixen la 
prestació principal del contracte. 

L’àmbit, les característiques i la forma de prestació del servei, es realitzarà d’acord amb les condicions i 
en els termes establers en el plec de prescripcions tècniques (PPT) que consta a l’expedient. 

Aquest contracte té caràcter administratiu i es regeix per aquest plec de clàusules administratives 
particulars i pel plec de prescripcions tècniques. Tots aquests documents revestiran caràcter contractual. 
Els licitadors, en presentar l'oferta, els accepten totalment. 

Igualment serà d’aplicació la normativa següent: 

1. Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant LCSP). 

2. 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 (d’ara endavant, RD 817/2009). 
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3. Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei 
de contractes de les administracions públiques, en tot allò no modificat ni derogat (d’ara 
endavant, RGLCAP). 

4. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques; Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del 
registre comptable de factures en el sector públic; Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels 
mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, i la seva normativa de desplegament; Decret 
96/2004, de 20 de gener, pel qual es regula la utilització dels mitjans electrònics, informàtics i 
telemàtics en la contractació de l’Administració de la Generalitat; Decret 107/2005, de 31 de 
maig, de creació del Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de 
Catalunya; i Decret 56/2009, de 7 d'abril, per a l'impuls i el desenvolupament dels mitjans 
electrònics a l'Administració de la Generalitat. 

5. Supletòriament s’apliquen les restants normes de dret administratiu i, en el seu defecte, les 
normes de dret privat. 

6. La normativa establerta en el punt 1.6 del plec de prescripcions tècniques (en endavant 
PPT).  

7. La normativa sectorial aplicable. 

5.2 El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres 
documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que resultin 
d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix l'adjudicatari de l'obligació de complir-les.  

Sisena. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació  

Forma de tramitació: Ordinària i subjecte a regulació harmonitzada (art. 22 i ss. de la LCSP). 
Procediment d’adjudicació: Obert i utilitzant una pluralitat de criteris d’adjudicació basats en el principi de 
millor qualitat-preu essent el sistema de presentació d’ofertes el del Sobre Digital. 
Setena. Mitjans de comunicació electrònics  

7.1 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.  
No obstant això, es podrà utilitzar la comunicació oral per a comunicacions diferents de les relatives als 
elements essencials, això és, els plecs i les ofertes, deixant-ne el contingut de la comunicació oral 
documentat degudament, per exemple, mitjançant els arxius o resums escrits o sonors dels principals 
elements de la comunicació.  
7.2 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 les empreses 
hagin facilitat a aquest efecte en el DEUC, d’acord amb el que s’indica en la clàusula desena d’aquest 
plec. Un cop rebuts el/s correu/s electrònic/s i, en el cas que s’hagin facilitat també telèfons mòbils, els 
SMS, 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. En l’espai virtual on hi ha 
dipositada la notificació, es permet accedir a dita notificació amb certificat digital o amb contrasenya.  
Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament de l’avís de 
notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en el perfil de contractant de l’òrgan 
de contractació. En cas contrari, els terminis es computaran des de la recepció de la notificació per part de 
l’empresa a qui s’adreça. No obstant això, els terminis de les notificacions practicades amb motiu del 
procediment de recurs especial pel Tribunal Català de Contractes computen en tot cas des de la data 
d’enviament de l’avís de notificació.  
7.3 D’altra banda, per tal de rebre tota la informació relativa a aquesta licitació, les empreses que ho 
vulguin i, en tot cas, les empreses licitadores 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 web del perfil de contractant de l’òrgan de contractació, accessible a través de la web 
www.figueres.cat, entrant al perfil del contractant i clicant l’enllaç següent:  
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=5&keyword=figueres&reqCod
e=viewDetail&idCap=9328325 
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.  
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Així mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasió o com a conseqüència del 
procediment de licitació i d’adjudicació del present contracte es realitzaran mitjançant el tauler d’anuncis 
associat a l’espai virtual de licitació de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública.  
7.4 Certificats digitals:  
D’acord amb la disposició addicional primera del DL 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 
en el 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 del DEUC i 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”.  
Vuitena. Aptitud per contractar  

8.1 Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si s'escau, el contracte corresponent, 
les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que reuneixin les condicions següents:  

 Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu l’article 65 de la LCSP; 

 No estar incurses en alguna de les circumstàncies de prohibició de contractar recollides en l’article 71 
de la LCSP, la qual cosa poden acreditar per qualsevol dels mitjans establerts en l’article 85 de la 
LCSP 

 Acreditar la solvència requerida, en els termes establerts en la clàusula novena d’aquest plec;  

 Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Figueres. 
Les prestacions objecte d’aquest contracte han d’estar compreses dins de les finalitats, objecte o àmbit 
d’activitat de les empreses licitadores, segons resulti dels seus estatuts o de les seves regles 

fundacionals.   
Les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i absència de prohibicions de contractar han de 

concórrer en la data de presentació d’ofertes i subsistir en el moment de perfecció del contracte.   
8.2 La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones jurídiques s’acredita mitjançant l’escriptura 
de constitució o modificació inscrita en el Registre Mercantil, quan sigui exigible conforme a la legislació 
mercantil. Quan no ho sigui, s’acredita mitjançant l’escriptura o document de constitució, estatuts o acta 
fundacional, en què constin les normes que regulen la seva activitat, inscrits, si s’escau, en el 
corresponent registre oficial. També cal aportar el CIF de l’empresa.  
La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones físiques s’acredita amb la presentació del NIF.  
La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea o signataris de 
l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’ha d’acreditar mitjançant la inscripció en els registres 
professionals o mercantils adients del seu Estat membre d’establiment o la presentació d’una declaració 
jurada o una de les certificacions que s’indiquen en l’annex XI de la Directiva 2014/24/UE.  
La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres d’Estats no membres de la Unió Europea ni signataris 
de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’acredita amb l’aportació d’un informe emès per la missió 
diplomàtica permanent o per l’oficina consular d’Espanya del lloc del domicili de l’empresa, en el qual 
consti, prèvia acreditació per l’empresa, que figuren inscrites en el registre local professional, comercial o 
anàleg, o, en el seu defecte, que actuen habitualment en el tràfic local dins l’àmbit de les activitats que 
abasta l’objecte del contracte. També han d’aportar un informe de la missió diplomàtica permanent 
d’Espanya o de la Secretaria General de Comerç Exterior, que acrediti que l’Estat del qual són nacionals 
ha signat l’Acord sobre contractació pública de l’Organització Mundial del Comerç (OMC), sempre que es 
tracti de contractes subjectes a regulació harmonitzada –de valor estimat igual o superior a 221.000 
euros– o, en cas contrari, l’informe de reciprocitat al que fa referència l’article 80 de la LCSP.  
8.3 També poden participar en aquesta licitació les unions d’empreses que es constitueixin temporalment 
a aquest efecte (UTE), sense que sigui necessària formalitzar-les en escriptura pública fins que no se’ls 
hagi adjudicat el contracte. Aquestes empreses queden obligades solidàriament davant l’Administració i 
han de nomenar una persona representant o apoderada única amb poders suficients per exercir els drets i 
complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció, sense perjudici que les 
empreses atorguin poders mancomunats per a cobraments i pagaments d’una quantia significativa.  
8.4 La durada de la UTE ha de coincidir, almenys, amb la del contracte fins a la seva extinció.  
8.5 Les empreses que vulguin constituir unions temporals d’empreses per participar en licitacions 
públiques es poden trobar mitjançant la utilització de la funcionalitat punt de trobada de la Plataforma de 
Serveis de Contractació Pública de la Generalitat, que es troba dins l’apartat “Perfil del licitador”.  
Novena. Solvència 

9.1 Els licitadors han d’acreditar que compleixen els requisits mínims de solvència següents: 
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a) Solvència econòmica i financera: 

Caldrà acreditar un volum anual de negocis en l'àmbit a que es refereix el contracte referit al millor exercici 

dels darreres tres últims exercicis disponibles en funció de la data de creació o d'inici d'activitats de 

l'empresari per import igual o superior a 600.000 €. 

b) Solvència professional o tècnica:  

Relació dels principats serveis o treballs similars realitzats en els últims 3 anys, que inclogui import, data i 
destinatari. Els serveis o treballs efectuats s'acrediten mitjançant un certificat, contracte o adjudicació.  
Caldrà acreditar els treballs següents:  

1. Mínim de solvència per P1,P2,P3 ,P4 i P5: 3 contractes de manteniment per a un mínim de 2 
clients diferents que superin els 3.000 punts de llum en total. 

2. Mínim de solvència per la P6: Cal haver realitzat reformes d’enllumenat exterior per a 2 clients 
diferents en que la suma dels 2 superi els 1.000 punts. S’entén com a reforma més petita 
computable el canvi de llumenera, o canvi de punt sencer i no computen les instal·lacions d’obra 
nova perquè no és especialitat preponderant en el present contracte (una obra de substitució de 
l’enllumenat en un carrer, vial o plaça on ja hi havia enllumenat computa. Una instal·lació de 
punts en un espai on no hi havia enllumenat, no computa.). 

S’entenen per contractes similars aquells en que les prestacions siguin coincidents almenys en un 75% a 
les que són objecte d’aquesta contractació. 
9.2 Alternativament, els licitadors podran acreditar la seva solvència econòmica i financera mitjançant 
certificat del RELI/ROLECE de posseir la classificació següent: 

Categoria: I  
Grup:  1 
Subgrup: 4 

9.3 Els licitadors s’han de comprometre a dedicar o adscriure a l’execució del contracte, en cas de resultar 
adjudicataris, els mitjans materials següents:  

- Local: En el terme municipal de figueres  o en un radi màxim de 20 km del terme municipal i de 
superfície mínima 400m2 

- Vehicles:  
o Vehicle cistella  15m  
o Furgonetes:  2 
o Vehicle lleuger:  1 

L’adscripció d’aquests mitjans té el caràcter d’obligació essencial als efectes previstos en l’article 211 de 
la LCSP.  
9.4 Els licitadors poden recórrer per a l’execució del contracte a les capacitats d'altres entitats, amb 
independència de la naturalesa jurídica dels vincles que tinguin amb elles, per tal d’acreditar la seva 
solvència econòmica i financera i tècnica i professional, sempre que aquestes entitats no estiguin incurses 
en prohibició de contractar i que les empreses licitadores demostrin que durant tota la durada de 
l’execució del contracte disposaran efectivament dels recursos necessaris mitjançant la presentació a tal 
efecte del compromís per escrit de les entitats esmentades.  
En les mateixes condicions, les UTE poden recórrer a les capacitats dels participants en la unió o d'altres 
entitats. Si una empresa recorre a les capacitats d'altres entitats respecte als requisits de solvència 
econòmica i financera, respondran de l’execució del contracte de manera solidària davant l’Ajuntament. 
9.5 Els certificats comunitaris d’empresaris autoritzats per contractar als que fa referència l’article 97 de la 
LCSP constitueixen una presumpció d’aptitud en relació als requisits de selecció qualitativa que figurin en 
aquests.  
9.6 En les UTE, totes les empreses que en formen part han d’acreditar la seva solvència, en els termes 
indicats en la present clàusula. Per tal de determinar la solvència de la unió temporal, s’acumula 
l’acreditada per cadascuna de les seves integrants.  
II. DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIÓ, L‘ADJUDICACIÓ I LA FORMALITZACIÓ DEL 
CONTRACTE  

Desena. Presentació de documentació i de proposicions 

10.1 Els licitadors han de presentar la documentació que conformi les seves ofertes en TRES sobres 
digitals en el termini màxim de 35 dies naturals, a comptar des de la data d’enviament de l’anunci de 
licitació a l’Oficina de Publicacions de la Unió Europea, mitjançant l’eina de Sobre Digital accessible a 
l’adreça web www.figueres.cat, entrant al perfil del contractant i clicant l’enllaç següent:  
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https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=5&keyword=figueres&reqCod
e=viewDetail&idCap=9328325 
Un cop accedeixin a través d’aquest enllaç a l’eina web de sobre Digital, les empreses licitadores hauran 
d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a continuació, rebran un missatge, al/s correu/s 
electrònic/s indicat/s en aquest formulari d’alta, d’activació de l’oferta.  
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 el seu DEUC per a rebre els avisos de 
notificacions i comunicacions mitjançant l’e-NOTUM. 
Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta, 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 d’aquest enllaç tramès, les empreses licitadores 
hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la en format electrònic en els sobres 
corresponents. Les empreses licitadores 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 a les empreses licitadores que 
introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació xifrada que formi part de la licitació (pel 
sobre A no es requereix paraula clau, atès que la documentació no està xifrada). 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 ja que només les empreses licitadores la/les tenen doncs 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.  
L’Administració demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic assenyalat en el 
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 les empreses licitadores 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 a les empreses licitadores que introdueixin la paraula clau 24 hores després de 
finalitzat el 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.  
10.2 En cas que alguna empresa licitadora 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 de les empreses licitadores 
de la/les paraula/es clau, que només elles 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. Es podrà sol·licitar la introducció de les paraules 
clau tantes vegades com sigui necessari.  
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 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 i 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.  
Assenyalar que els licitadors poden 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 
La presentació de les ofertes comporta, en tot cas, l'autorització al personal de l'àrea de contractació de 
l'Ajuntament a consultar l'estat de les obligacions amb la Seguretat Social. 
10.3 D’acord amb el que disposa l’apartat 1.h de la Disposició addicional setzena de la LCSP, l’enviament 
de les ofertes mitjançant l’eina de sobre Digital es podrà fer en dues fases, transmetent primer l’empremta 
electrònica de la documentació de l’oferta, dins del termini de presentació d’ofertes, amb la recepció de la 
qual es considerarà efectuada la seva presentació a tots els efectes, i després fent l’enviament de la 
documentació de l’oferta pròpiament dita, en un termini màxim de 24 hores. En cas de no efectuar-se 
aquesta segona remissió en el termini de 24 hores, es considerarà que l’oferta ha estat retirada.  
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Si es fa ús d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació tramesa en aquesta segona 
fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha enviat l’empremta digital prèviament, 
de manera que no es pot produir cap modificació dels fitxers electrònics que configuren la documentació 
de l’oferta. En aquest sentit, cal assenyalar la importància de no manipular aquests arxius (ni, per 
exemple, fer-ne còpies, encara que siguin de contingut idèntic) per tal de no variar-ne l’empremta 
electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la coincidència de documents en les ofertes 
trameses en dues fases.  
Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.  
10.4 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 de les empreses contractistes passar els 
documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents de les seves ofertes amb virus, serà 
responsabilitat d’elles que l’Administració no pugui accedir al contingut d’aquests.  
En cas que algun document presentat per les empreses licitadores 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.  
Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat dels documents electrònics presentats 
en suport físic electrònic, que serà sol·licitada a les empreses licitadores en cas de necessitat, per tal de 
poder accedir al contingut dels documents en cas que estiguin malmesos. 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.  
10.5 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/index.xhtml 
10.6 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.  
10.7 Les persones interessades en el procediment de licitació podran sol·licitar a l’òrgan de contractació 
informació addicional sobre els plecs i demés documentació complementària, el qual la facilitarà almenys 
sis dies abans de què finalitzi el termini fixat per a la presentació d’ofertes, sempre que l'hagin demanat 
almenys 12 dies abans del transcurs del termini de presentació de les proposicions.  
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: 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml 
Les respostes a les sol·licituds d’aclariments tindran caràcter vinculant. 
10.8 Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada per part de 
l’empresa licitadora del contingut del present plec, així com del plec de prescripcions tècniques, així com 
l’autorització a la mesa i a l’òrgan de contractació per consultar les dades que recullen el Registre 
Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya o el Registre oficial de l icitadors i 
empreses classificades del sector públic, o les llistes oficials d’operadors econòmics d’un Estat membre 
de la Unió Europea.  
10.9 Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposició. Tampoc pot subscriure cap proposta 
en UTE amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar en més d’una unió temporal. La infracció 
d’aquestes normes dona lloc a la no-admissió de cap de les propostes que hagi subscrit.  
10.10 Contingut dels sobres  
CONTINGUT DEL SOBRE A (DOCUMENTACIÓ GENERAL)  

a) Document europeu únic de contractació (DEUC)  

Les empreses licitadores han de presentar el Document europeu únic de contractació (DEUC), l'enllaç al 
qual consta a l'Annex 1 d'aquest plec, mitjançant el qual declaren el següent:  
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 Que la societat està constituïda vàlidament i que de conformitat amb el seu objecte social es pot 
presentar a la licitació, així com que la persona signatària del DEUC té la deguda representació 

per presentar la proposició i el DEUC;   

 Que té aptitud per contractar i compleix els requisits de solvència econòmica i financera, i tècnica 

i professional, de conformitat amb els requisits mínims exigits en aquest plec;   

 Que no està incursa en prohibició de contractar;   

 Que compleix amb la resta de requisits que s’estableixen en aquest plec i que es poden acreditar 

mitjançant el DEUC.   

 Així mateix, s’ha d’incloure la designació del nom, cognom i NIF de la persona o les persones 
autoritzades per accedir a les notificacions electròniques, així com les adreces de correu 
electròniques i, addicionalment, els números de telèfon mòbil on rebre els avisos de les 
notificacions, d’acord amb la clàusula setena d’aquest plec.  

 Per tal de garantir la recepció de les notificacions electròniques, es recomana designar més 
d’una persona autoritzada a rebre-les, així com diverses adreces de correu electrònic i telèfons 
mòbils on rebre els avisos de les posades a disposició. Aquestes dades s’han d’incloure en 

l’apartat relatiu a “persona o persones de contacte” de la Part II.A del DEUC.   

 Les empreses licitadores indicaran en el DEUC, si escau, la informació relativa a la persona o les 
persones habilitades per representar-les en aquesta licitació. El DEUC s’ha de presentar signat 
electrònicament per la persona o les persones que tenen la deguda representació de l’empresa 

per presentar la proposició.   

 En el cas d’empreses que concorrin a la licitació amb el compromís d’agrupar-se en una unió 
temporal si resulten adjudicatàries del contracte, cadascuna ha d’acreditar la seva personalitat, 
capacitat i solvència, i presentar un DEUC separat. A més del DEUC, han d’aportar el document 
on consti el compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar 
adjudicatàries del contracte. Aquest document consta a l’eina Sobre Digital com a model 

declaració UTE plantilla.  En el cas que l’empresa licitadora recorri a la solvència i mitjans d’altres 

empreses de conformitat amb el que preveu l’article 75 de la LCSP, o tingui la intenció de 
subscriure subcontractes, ha d’indicar aquesta circumstància al DEUC i s’ha de presentar altre 
DEUC separat per cadascuna de les empreses a la solvència de les quals recorri o que tingui 
intenció de subcontractar.  

 Les empreses licitadores que figurin en una base de dades nacional d’un Estat membre de la 
Unió Europea, com un expedient virtual de l’empresa, un sistema d’emmagatzematge electrònic 
de documents o un sistema de prequalificació, d’accés gratuït, només han de facilitar en cada 
part del DEUC la informació que no figuri en aquestes bases.  

 Les empreses inscrites al Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) de la Generalitat de 
Catalunya, regulat en el Decret 107/2005, de 31 de maig, i gestionat per la Secretaria Tècnica de 
la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, o al Registre oficial de licitadors i empreses 
classificades del sector públic, només estan obligades a indicar al DEUC la informació que no 
figuri inscrita en aquests registres, o que no hi consti vigent o actualitzada. En tot cas, aquestes 
empreses han d’indicar en el DEUC la informació necessària que permeti a l’òrgan de 
contractació, si escau, accedir als documents o certificats justificatius corresponents. Amb la 
presentació del DEUC la Mesa de contractació queda autoritzada a consultar la veracitat de les 
dades contingudes al RELI o al ROLECE de les empreses inscrites en els mateixos. 

L’aportació de la documentació justificativa del compliment dels requisits exigits en aquest plec el 
compliment dels quals s’ha indicat al DEUC, l’haurà d’efectuar l’empresa licitadora en qui recaigui la 
proposta d’adjudicació per haver presentat l’oferta més avantatjosa econòmicament, amb caràcter previ a 
l’adjudicació.  
Tanmateix, l’òrgan de contractació o la mesa de contractació podrà demanar a les empreses licitadores 
que presentin la totalitat o una part de la documentació justificativa del compliment dels requisits previs, 
quan considerin que hi ha dubtes raonables sobre la vigència o fiabilitat del DEUC o quan sigui necessari 
per al bon desenvolupament del procediment. No obstant això, l’empresa licitadora que estigui inscrita al 
RELI o al Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic o que figuri en una base 
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de dades nacional d’un Estat membre de la Unió Europea d’accés gratuït, no està obligada a presentar els 
documents justificatius o altra prova documental de les dades inscrites en aquests registres.  

b) Declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols  

Les empreses estrangeres han d’aportar una declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols de 
qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin sorgir del contracte, amb renúncia expressa al seu 
fur propi. A l’eina de Sobre Digital consta el model de declaració de submissió als jutjats i tribunals 
espanyols. 

c) Compromís d’adscripció de mitjans materials i/o personals  

Declaració de l’empresa de comprometre’s a adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals i 
materials establerts a l’apartat 3 de la clàusula novena. A l’eina de Sobre Digital consta el model 
d’adscripció de mitjans personals i materials. 
CONTINGUT DEL SOBRE B  

Les empreses licitadores han d’incloure en el sobre B de l'eina Sobre Digital tota la documentació 
relacionada amb els criteris d’adjudicació sotmesos a judici de valor. L'annex 2 estableix l'estructura i els 
requisits que han de complir les ofertes. 
En aquest cas, la inclusió en el Sobre B de l’oferta econòmica, així com de qualsevol informació de l’oferta 
de caràcter rellevant avaluable de forma automàtica i que, per tant, s’ha d’incloure en el sobre C, 
comportarà l’exclusió de l’empresa licitadora, quan es vulneri el secret de les ofertes o el deure de no tenir 
coneixement del contingut de la documentació relativa als criteris de valoració objectiva abans de la 
relativa als criteris de valoració subjectiva. 
CONTINGUT DEL SOBRE C  

Els licitadors hauran d’incloure en el Sobre C l'oferta econòmica. Aquesta oferta es presentarà d'acord 
amb els quadres de preus de l’annex 3 del PPT.  
Les ofertes hauran d’incloure els següents apartats pel que fa al capítol econòmic: 

- Preu anual de l’anomenada quota de manteniment, que inclou les prestacions de la P1 P2 i P3.  

- Preu mitjà anual dels dos anys de durada inicial del contracte del total de les prestacions P4, P5 i 
P6. 

En ambdós casos caldrà indicar el preu total i fer constar l'import que correspon a la base imposable i a 
l'IVA.  
No s’acceptaran les proposicions econòmiques que tinguin omissions, errades o esmenes que no 
permetin conèixer clarament allò que es considera fonamental per valorar-les.  
A través de l’eina de Sobre Digital les empreses hauran de signar el document “resum” de les seves 
ofertes, amb signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut, amb la 
signatura del qual s’entén signada la totalitat de l’oferta, atès que aquest document conté les empremtes 
electròniques de tots els documents que la composen.  
Les proposicions s’han de signar pels representants legals de les empreses licitadores i, en cas de tractar-
se d’empreses que concorrin amb el compromís de constituir-se en UTE si resulten adjudicatàries, s’han 
de signar pels representants de totes les empreses que la composen. La persona o les persones que 
signin l’oferta ha o han de ser la persona o una de les persones signants del DEUC.  
Les empreses licitadores podran assenyalar, de cada document respecte del qual s’hagi assenyalat en 
l’eina de Sobre Digital que poden declarar que conté informació confidencial, si conté informació d’aquest 
tipus.  
Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre C, es poden considerar 
de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat 
intel·lectual i la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials 
legítims, perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui 
ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Així 
mateix, el caràcter confidencial afecta a qualsevol altres informacions amb un contingut que es pugui 
utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors. 
No tenen en cap cas caràcter confidencial l’oferta econòmica de l’empresa, ni les dades incloses al 
DEUC.  
La declaració de confidencialitat de les empreses ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès 
que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades 
facilitades que considerin confidencials. No s’admeten declaracions genèriques o no justificades del 
caràcter confidencial.  
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En tot cas, correspon a l’òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial de determinada 
documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre la possibilitat d’accés o de vista de dita 
documentació, prèvia audiència de l’empresa o les empreses licitadores afectades.  
Onzena. Mesa de contractació  

11.1 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, (suplents: Laia Oliver Pastoret i Laura Vilanova Muñoz). 

- Martí Pou Molinet (suplent: Joan Falgueras Font). 

- Isidre Joher Sala (suplent: Josep Navarro Tavera). 

 Secretària: Maria Geli i Anglada (suplent: Mar Vila Romagosa).  

11.2 La Mesa de contractació, qualificarà la documentació continguda en el Sobre A i, en cas d’observar 
defectes esmenables, ho comunicarà a les empreses licitadores afectades perquè els esmenin en el 
termini de tres dies.  
Amb l’eina de Sobre Digital es pot accedir a la documentació del sobre A 24h després de finalitzat el 
termini de presentació d’ofertes.  
11.3.La resta de sobres s’han d’obrir en la data i hora assenyalada en l’anunci i configurades en l’eina de 
sobre digital, i es podrà fer un cop les persones que permeten l’obertura dels sobres, anomenades 
custodis, hagin aplicat, amb el quòrum mínim i en l’interval de temps que s’hagin definit prèviament, les 
seves credencials i hagi arribat la data i hora assenyalades.  
Una vegada esmenats, si s’escau, els defectes en la documentació continguda en el Sobre A, la mesa 
l’avaluarà i determinarà les empreses admeses a la licitació i les excloses, així com, en el seu cas, les 
causes de l’exclusió.  
Sense perjudici de la comunicació a les persones interessades, es faran públiques aquestes 

circumstàncies mitjançant el perfil de contractant.  Així mateix, d’acord amb l’article 95 de la LCSP la Mesa 

podrà sol·licitar a les empreses licitadores els aclariments que li calguin sobre els certificats i documents 
presentats o requerir-les perquè en presentin de complementaris, les quals, de conformitat amb l’article 22 
del RGLCAP, disposaran d’un termini de cinc dies naturals sense que puguin presentar-se després de 
declarades admeses les ofertes.  
11.4 Els actes d’exclusió adoptats per la Mesa en relació amb l’obertura del sobre A seran susceptibles 
d’impugnació en els termes establerts a la clàusula quarantena.  
Dotzena. Determinació de l’oferta econòmicament més avantatjosa  

12.1 Criteris d’adjudicació del contracte  

Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s’ha d’atendre als criteris 
d’adjudicació següents:  

Criteris subjectes a un judici de valor (35%, màxim 35 punts) 

DESCRIPCIÓ DELS ÍTEMS A PUNTUAR PUNTS 

Justificació de recursos per a les prestacions P2 i P3 9 

Metodologia i organització general  7 

Coherència global de tots els punts d'aquesta taula (*)  5 

Sistema de telegestió proposat 4 
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Calendari de les actuacions anuals de les prestacions P2, P3, P4.3 i P5 4 

Sistema proposat per a la generació de models de consum 3 

Estudi per a la ubicació a Figueres de diversos sensors fixos amb connexió 
telemàtica. 

3 

 
(*) Aquest punt no s’avaluarà en aquelles ofertes que no hagin seguit escrupolosament l’índex de capítols, 
i apartats que marca la Guia (capítol 12 del PPT).  
A l'annex 2 del present plec es detalla el format en què s'han de presentar les proposicions relatives als 
criteris d'adjudicació subjectes a un judici de valor.  

Criteris avaluables de forma automàtica (65%, màxim 65 punts) 

 
DESCRIPCIÓ DELS ÍTEMS A PUNTUAR PUNTS 

a) 
Preu de les prestacions P4,P5 i P6   20 

b) 
Preu de les prestacions P1,P2 i P3   18 

c) Per l’aportació de sensor, tipus Sky Quality Meter o de funcions i 
característiques equiparables i similars, fixes amb connexió 
telemàtica 

8 

d) 
Per la subcontractació d’empreses de reinserció 6 

e) Per a la transformació a tecnologia LED dels 44 motius 
nadalencs  

6 

f) 
Per la contractació de personal amb risc d’exclusió 5 

g) Disposar del certificat que analitzi la conformitat del servei 
detallada mitjançant referència a determinades normes 
específiques, UNE-EN ISO 9001 o certificació equivalent dels 
sistema de gestió de qualitat. 

1 

h) Disposar del certificat que acrediti el compliment de les normes 
de gestió mediambiental, en concret el certificat UNE-EN ISO 
14001, EMAS o altres certificats equivalents del sistema de 
gestió mediambiental. 

1 

 

a) Oferta econòmica de les prestacions P4, P5 i P6 (puntuació màxima 20 punts). Els licitadors 
oferiran un preu total de les prestacions P4, P5 i P6, que serà el preu mitjà anual dels dos anys 
de durada inicial del contracte. La puntuació d’aquest criteri s’obtindrà a través de l’aplicació de 
la fórmula següent:  

Pi = 20 x [1 – (Oi – Om)/Pl] 
On: 
 Pi  = Puntuació del licitador “i” 
        Oi  = Oferta econòmica mitjana dels dos primers anys presentada licitador “i” 
        Om = Oferta econòmica mitjana dels dos primers anys més barata d'entre les presentades 
 Pl  = Pressupost licitació (mitjana dels dos primers anys) 

Pel càlcul del preu mitjà anual dels dos anys de durada inicial del contracte, s’utilitzarà el full de 
càlcul que consta com annex III en el Plec de Prescripcions Tècniques i que es posarà a 
disposició dels licitadors a través del Perfil del contractant.  

b) Oferta econòmica de les prestacions P1, P2 i P3 (puntuació màxima 18 punts). Atès que 
aquest contracte es troba sotmès a subrogació obligada i que el conveni que serà d’aplicació per 
a nous treballadors també haurà de ser el mateix, l’import de la massa salarial (cost empresa) de 
la mà d’obra estimada a l’hora de fer els costos d’aquesta licitació, no poden ser reduïts, el volum 
econòmic de la massa salarial aplicada a les prestacions P1-P2-P3, no pot ser sotmès a baixa.  
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El tipus de licitació d’aquestes prestacions és de 553.559,74€. D’aquest import la part de mà 
d'obra no sotmesa a baixa és de 408.487,71€ i per tant la part efectivament sotmesa a baixa és 
de 145.072,03€. Tots aquests imports són anuals i abans d’IVA. 
Els licitadors oferiran un preu total de les prestacions P1, P2 i P3, que serà el preu anual dels 
dos anys de durada inicial del contracte. La puntuació d’aquest criteri s’obtindrà a través de 
l’aplicació de la fórmula següent:  

Pi = 18 x [1 – (Oi – Om)/Pl] 
On: 
 Pi  = Puntuació del licitador “i” 
 Oi = Oferta presentada licitador “i” 
 Om = Oferta anual presentada més econòmica 
 Pl  = Pressupost licitació   

Amb el preu ofert (Oi), es calcularà la baixa efectuada respecte el preu de licitació (Pl) i aquesta 
s’aplicarà per igual a tots els preus del Quadre de preus número 1 adjunt al projecte. 

c) Compromís d'aportació de sensor, tipus Sky Quality Meter o de funcions i característiques 
equiparables i similars, fixes amb connexió telemàtica (puntuació màxima 8 punts). Per 
poder mesurar el nivell de la brillantor del cel nocturn en punts determinats de la ciutat de forma 
permanent, es valorarà en 2 punts cada instal·lació completa que s'ofereixi, connectada i en 
funcionament d’un sensor, incloent el suport, alimentació, el cost d’instal·lar el maquinari i 
programari necessari del centre de control que ha de rebre les dades per ser avaluades, etc.  

d) Compromís de subcontractació d'empreses de reinserció (puntuació màxima 6 punts). Per 
optar a aquest puntuació les ofertes han d’indicar el percentatge de l'import total del contracte 
que es comprometen a subcontractar amb empreses de reinserció. 

Aquest import s’haurà d’acreditar anualment amb la presentació de factures oficials per feines 
fetes dins del contracte que es licita. La no presentació d’aquestes acreditacions, o 
l’incompliment d’aquesta exigència comportarà la imposició de penalitats per incompliment de 
l'oferta. La puntuació s'obtindrà d'acord amb la fórmula següent:  

Pi = 6 x [1 – (Om- Oi)/Om] 
On: 
 Pi  = Puntuació del licitador “i”.  
 Oi  = Oferta presentada licitador “i”. 
 Om = Oferta que presenta més import. 

e) Compromís de transformació a tecnologia LED dels 44 motius nadalencs que encara 
funcionen amb fonts de llum poc eficients (puntuació màxima 6 punts). S'obtindrà una 
puntuació de 6 punts en cas de comprometre's a transformar la totalitat dels motius nadalencs 
(44 figures) sense cost addicional per l'Ajuntament. En cas contrari, s'obtindran 0 punts.  

f) Compromís de contractar personal en risc d'exclusió social en cas de necessitar mà 
d’obra addicional a la plantilla (puntuació màxima 5 punts). Les ofertes han d'indicar el número 
d’hores de mà d’obra directe per a totes les prestacions, comptant una facturació mínima anual  
de 250.000€ per a la P6. En cas de resultar adjudicatari, caldrà justificar el compliment d'aquest 
criteri mitjançant la presentació de la documentació que acrediti la contractació i el risc d'exclusió 
social. La no presentació d’aquestes acreditacions, o l’incompliment d’aquesta exigència 
comportarà la imposició de penalitats per incompliment de l'oferta. La formula per distribuir 
aquesta puntuació entre les pliques acceptades serà: 

  Pi = 5 x [1 – (Om- Oi)/Om] 
On: 
 Pi  = Puntuació del licitador “i” 
 Oi  = Hores proposades pel licitador “i” 
 Om = Oferta que presenta més hores. 

g) Disposar del certificat que analitzi la conformitat del servei detallada mitjançant referència 
a determinades normes específiques, UNE-EN ISO 9001 o certificació equivalent dels 
sistema de gestió de qualitat (puntuació màxima 1 punt). En cas de disposar d'aquest certificat, 
s'obtindrà 1 punt. En cas contrari, 0 punts. En cas de resultar adjudicatari, caldrà acreditar estar 
en possessió d'aquest certificat. L’incompliment d’aquesta exigència comportarà la imposició de 
penalitats per incompliment de l'oferta. 

h) Disposar del certificat que acrediti el compliment de les normes de gestió mediambiental, 
en concret el certificat UNE-EN ISO 14001, EMAS o altres certificats equivalents del 
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sistema de gestió mediambiental (puntuació màxima 1 punt). En cas de disposar d'aquest 
certificat, s'obtindrà 1 punt. En cas contrari, 0 punts. En cas de resultar adjudicatari, caldrà 
acreditar estar en possessió d'aquest certificat. L’incompliment d’aquesta exigència comportarà 
la imposició de penalitats per incompliment de l'oferta. 

12.2 Pràctica de la valoració de les ofertes  

Les proposicions s’han d’obrir en el termini màxim de vint dies comptat des de la data de finalització del 
termini per presentar-les; aquest termini s’entendrà complert quan s’hagi obert el Sobre A. La celebració 
de l’acte d’obertura del Sobre B ha de tenir lloc en un termini no superior a set dies a comptar des de 
l’obertura del sobre A.  
Posteriorment, es celebrarà un nou acte en el qual s’obriran els sobres C presentats per les empreses.  
La Mesa de contractació podrà sol·licitar i admetre l’aclariment o l’esmena d’errors en les ofertes quan 
siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin conèixer el sentit de l’oferta. Únicament 
es permetrà l’aclariment o l’esmena d’errors en les ofertes sempre que no comportin una modificació o 
concreció de l’oferta, amb la finalitat de garantir el principi d’igualtat de tracte entre empreses licitadores.  
Aquestes peticions d’esmena o aclariment es comunicaran a l’empresa mitjançant comunicació 
electrònica a través de l’e-NOTUM.  
Seran excloses de la licitació, mitjançant resolució motivada, les empreses les proposicions de les quals 
no concordin amb la documentació examinada i admesa, les que excedeixin del pressupost base de 
licitació, modifiquin substancialment els models de proposició establerts en aquest plec, comportin un 
error manifest en l’import de la proposició i aquelles en les quals l’empresa licitadora reconegui l’existència 
d’error o inconsistència que la fa inviable.  
L’existència d’errors en les proposicions econòmiques de les empreses licitadores implicarà l’exclusió 
d’aquestes del procediment de contractació, quan pugui resultar afectat el principi d’igualtat, en els casos 
d’errors que impedeixen determinar amb caràcter cert quin és el preu realment ofert per les empreses i, 
per tant, impedeixin realitzar la valoració de les ofertes.  
La Mesa podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris abans de formular la seva proposta 
d’adjudicació. També podrà sol·licitar aquests informes quan consideri necessari verificar que les ofertes 
compleixen amb les especificacions tècniques dels plecs. Les proposicions que no compleixin dites 
prescripcions no seran objecte de valoració.  
També podrà requerir informes a les organitzacions socials d’usuaris destinataris de la prestació, a les 
organitzacions representatives de l’àmbit d’activitat al qual correspongui l’objecte del contracte, a les 
organitzacions sindicals, a les organitzacions que defensin la igualtat de gènere i a altres organitzacions 
per verificar les consideracions socials i ambientals.  
Es publicarà en el perfil de contractant i a la plataforma de contractació pública (article 159, apartat 1.5 de 
la Llei 5/2017) totes les actes de la mesa de contractació relatives al procediment d’adjudicació, així com 
l’informe de valoració dels criteris d’adjudicació quantificables mitjançant un judici de valor de cadascuna 
de les ofertes.  
Els actes d’exclusió de les empreses licitadores adoptats en relació amb l’obertura dels sobres B i C, 
seran susceptibles d’impugnació en els termes establerts en la clàusula quarantena. 
12.3 En casos d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses licitadores, tindrà 
preferència en l’adjudicació del contracte les empreses:  

a) Major percentatge de treballadors amb discapacitat o en situació d’exclusió social a la plantilla de 
cadascuna de les empreses, primant en cas d’igualtat, el major nombre de treballadors fixes amb 
discapacitat a la plantilla. 

b) Menor percentatge de contractes temporals a la plantilla de cadascuna de les empreses. 

c) Major percentatge de dones empleades a la plantilla en cadascuna de les empreses. 

d) Sorteig en el supòsit de que l’aplicació dels anteriors criteris no hagi donat lloc a desempat.   

12.4 Ofertes amb valors anormals o desproporcionats  

Es considerarà que les ofertes presenten valors anormals o desproporcionats si l'oferta presentada supera 
en deu punts la mitjana de les ofertes presentades valorades en el seu conjunt tenint en compte la 
puntuació obtinguda pel global de criteris d'adjudicació. 
En el supòsit que una o diverses de les ofertes presentades incorrin en presumpció d'anormalitat, la Mesa 
de contractació requerirà al/s licitador/s que l’/les hagi/n presentat perquè les justifiquin i desglossin 
raonadament i detalladament el baix nivell dels preus, o de costos, o qualsevol altre paràmetre sobre la 
base del qual s’hagi definit la anormalitat de l’oferta. Per aquest motiu, la Mesa requerirà al/s licitador/s, 
les precisions que consideri oportunes sobre la viabilitat de l’oferta i les pertinents justificacions. 
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L’empresa licitadora disposarà d’un termini de 5 dies hàbils per presentar la informació i els documents 
que siguin pertinents a aquests efectes.  
Aquest requeriment es comunicarà a l’empresa mitjançant comunicació electrònica a través de l’e-
NOTUM. 
Transcorregut aquest termini, si la Mesa de contractació no rep la informació i la documentació justificativa 
sol·licitada, ho posarà en coneixement de l’òrgan de contractació i es considerarà que la proposició no 
podrà ser complerta, quedant l’empresa licitadora exclosa del procediment i havent de satisfer una 
penalitat del 3% del pressupost base de licitació per retirada d'oferta.   
Si la Mesa de contractació rep la informació i la documentació justificativa sol·licitada dins de termini, 
l’avaluarà i elevarà la corresponent proposta d’acceptació o rebuig de la proposició, degudament 
motivada, a l’òrgan de contractació, per tal que aquest decideixi, previ l’assessorament tècnic del servei 
corresponent, o bé l’acceptació de l’oferta, perquè considera acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas 
contrari, el seu rebuig.  
L’òrgan de contractació rebutjarà les ofertes incurses en presumpció d’anormalitat si es basen en 
hipòtesis o pràctiques inadequades des d’una perspectiva tècnica, econòmica o jurídica. Així mateix, 
rebutjarà les ofertes si 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, inclòs l’incompliment dels convenis col·lectiu s sectorials vigents, en aplicació del 
que estableix l’article 201 de la LCSP.  
Tretzena. Classificació de les ofertes i requeriment de documentació previ a l’adjudicació  

13.1 Un cop valorades les ofertes, la mesa de contractació les classificarà per ordre decreixent i, 
posteriorment, remetrà a l’òrgan de contractació la corresponent proposta d’adjudicació.  
Per realitzar aquesta classificació, la mesa tindrà en compte els criteris d’adjudicació fixats al present plec.  
La proposta d’adjudicació de la mesa no crea cap dret a favor de l’empresa licitadora proposada com a 
adjudicatària, ja que l’òrgan de contractació podrà apartar-se’n sempre que motivi la seva decisió.  
13.2 Un cop acceptada la proposta de la mesa per l’òrgan de contractació, els serveis corresponents 
requeriran a l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta per a què, dins del termini de deu dies 
hàbils a comptar des del següent a aquell en què hagués rebut el requeriment, presenti la documentació 
justificativa a què es fa esment a continuació.  
Aquest requeriment s’efectuarà mitjançant notificació electrònica a través de l’e- NOTUM,. 

A.1 Empreses no inscrites al Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) o al Registre 
Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic (ROLECE) o que no figurin 
en una base de dades nacional d’un Estat membre de la Unió Europea  

L’empresa licitadora i, si s’escau, les empreses a les capacitats de les quals es recorri, que hagi presentat 
la millor oferta haurà d’aportar la documentació següent:  
1.Documentació corresponent acreditativa de la capacitat d’obrar i de la personalitat jurídica d’acord amb 
les previsions de la clàusula vuitena. 
2. Documents acreditatius de la representació i personalitat jurídica de les persones signant de les ofertes: 
poder per comparèixer o signar proposicions en nom d’un altre i una fotocòpia del document nacional 
d’identitat o del passaport legitimada notarialment o compulsada per l’òrgan administratiu competent. 
Aquest poder ha de reunir els requisits formals següents: ser escriptura pública, ser còpia autèntica i estar 
inscrit en el Registre Mercantil o en el registre oficial corresponent. No s’admetran testimoniatges de 

còpies d’escriptures d’apoderament.   
3. Documentació acreditativa del compliment dels requisits específics de solvència previst a la clàusula 
novena o del certificat de classificació corresponent.  
4. Documents acreditatius de l’efectiva disposició dels mitjans materials exigits a l’apartat 3 de la clàusula 

novena a adscriure per a l’execució del contracte.   
5. Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb el que s’estableix a la 
clàusula catorzena excepte en el cas que la garantia es constitueixi mitjançant la retenció sobre el preu. 

En aquest cas caldrà el document sol·licitant la retenció en el preu.   
6. Acreditació de disposar de la pòlissa d’assegurances de responsabilitat civil segons en els termes 
descrits a la clàusula trentena. 
7. Declaració d’obligar-se a donar compliment a la obligació essencial de caràcter social de mantenir 
l’estabilitat laboral i les condicions laborals del personal subrogat prevista a la clàusula vint-i-vuitena. 
8. Certificats d'estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.  
9. Certificat d’instal·lador autoritzat especialista en baixa tensió de la persona  que desenvoluparà 
aquestes tasques, i el currículum d’aquesta persona en el que es reflecteixi la seva experiència 
professional. L’ajuntament de Figueres, podrà comprovar les dades consignades en aquest currículum.  
10. Si s’escau, escriptura pública de constitució de la unió temporal (UTE). 

A.2. Empreses inscrites al Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) o al Registre 
Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic (ROLECE) o que figurin en 
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una base de dades nacional d’un Estat membre de la Unió Europea  

L’empresa que hagi presentat la millor oferta ha d’aportar la documentació següent, només si no figura 
inscrita en aquests registres, o no consta vigent o actualitzada:  
1.Documentació corresponent acreditativa de la capacitat d’obrar i de la personalitat jurídica d’acord amb 
les previsions de la clàusula vuitena. 
2. Documents acreditatius de la representació i personalitat jurídica de les persones signant de les ofertes: 
poder per comparèixer o signar proposicions en nom d’un altre i una fotocòpia del document nacional 
d’identitat o del passaport legitimada notarialment o compulsada per l’òrgan administratiu competent. 
Aquest poder ha de reunir els requisits formals següents: ser escriptura pública, ser còpia autèntica i estar 
inscrit en el Registre Mercantil o en el registre oficial corresponent. No s’admetran testimoniatges de 

còpies d’escriptures d’apoderament.   
3. Documentació acreditativa del compliment dels requisits específics de solvència previst a la clàusula 
novena o del certificat de classificació corresponent.  
4. Documents acreditatiu de l’efectiva disposició dels mitjans materials exigits a l’apartat 3 de la c làusula 

novena a adscriure per a l’execució del contracte.   
5. Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb el que s’estableix a la 
clàusula catorzena excepte en el cas que la garantia es constitueixi mitjançant la retenció sobre el preu. 
En aquest cas caldrà el document sol·licitant la retenció en el preu. 
6. Acreditació de la Pòlissa d’assegurances de responsabilitat civil en els termes descrits a la clàusula 
trentena. 
7. Declaració d’obligar-se a donar compliment a la obligació essencial de caràcter social de mantenir 
l’estabilitat laboral i les condicions laborals del personal subrogat prevista a la clàusula vint-i-vuitena. 
8. Si s’escau, escriptura pública de constitució de la unió temporal (UTE).  
9. Certificats d'estar al corrent de les obligacions tributàries.  
10. Certificat d’instal·lador autoritzat especialista en baixa tensió de la persona  que desenvoluparà 
aquestes tasques, i el currículum d’aquesta persona en el que es reflecteixi la seva experiència 
professional. L’ajuntament de Figueres, podrà comprovar les dades consignades en aquest currículum. 
11. Certificat conforme les dades que consten al RELI o al ROLECE no han sofert variacions. 
13.3 Un cop aportada per l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta la documentació 
requerida, aquesta es qualificarà.  
En el cas que no es complimenti adequadament el requeriment de documentació en el termini de 10 dies 
hàbils s’entendrà que l’empresa licitadora ha retirat la seva oferta i es procedirà a requerir la mateixa 
documentació a l’empresa licitadora següent, per l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes. 
Aquest fet comporta l’exigència de l’import del 3 per cent del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en 
concepte de penalitat, a més, pot donar lloc a declarar a l’empresa en prohibició de contractar per la 
causa prevista en l’article 71.2.a de la LCSP.  
Així mateix, l’eventual falsedat en allò declarat per les empreses licitadores en el DEUC o en altres 
declaracions pot donar lloc a la causa de prohibició de contractar amb el sector públic prevista en l’article 
71.1.e de la LCSP.  
Catorzena. Garantia definitiva 

14.1 La garantia definitiva a constituir pel licitador que hagi presentat l’oferta més avantatjosa serà la 
corresponent al 5% del preu final ofert, IVA exclòs. 
14.2 Les garanties es poden prestar en alguna de les formes següents:  

a) En efectiu o en valors de deute públic amb subjecció, en cada cas, a les condicions establertes 
reglamentàriament. L’efectiu i els certificats d’immobilització en els valors anotats s’han de 
dipositar a la Caixa General de Dipòsits de la Tresoreria General de la Generalitat de Catalunya 

o a les caixes de dipòsits de les tresoreries territorials.   

b) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions establertes reglamentàriament, per algun dels 
bancs, caixes d’estalvi, cooperatives de crèdit, establiments financers de crèdit o societats de 
garantia recíproca autoritzats per operar a Espanya, que s’han de dipositar en algun dels 

establiments esmentats en l’apartat a).   

c) Mitjançant contracte d’assegurança de caució amb una entitat asseguradora autoritzada per a 
operar en la forma i condicions establertes reglamentàriament. El certificat de l’assegurança s’ha 
de lliurar en els establiments assenyalats en l’apartat a). 

d) Mitjançant retenció en el preu. Si el licitador que ha resultat millor classificat vol fer ús d’aquesta 
facultat ha de presentar la sol·licitud corresponent en el termini establert a la clàusula tretzena. 
La retenció es farà en la primera factura que es presenti. Si el primer abonament no és suficient 
per cobrir la totalitat de la garantia definitiva el que resti pendent de la garantia es retindrà del 
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preu en el següent abonament i així successivament fins cobrir la totalitat de la garantia 
definitiva. 

14.3 En el cas d’unió temporal d’empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o vàries de les 
empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida i garanteixi solidàriament a 
totes les empreses integrants de la unió temporal.  
14.4 La garantia definitiva respon dels conceptes definits en l’article 110 de la LCSP.  
14.5 En cas d’amortització o substitució total o parcial dels valors que constitueixen la garantia, l’empresa 
adjudicatària està obligada a reposar-los en la quantia necessària per tal que l’import de la garantia no 
minvi per aquest motiu, havent de quedar constància documentada de l’esmentada reposició.  
14.6 Quan a conseqüència de la modificació del contracte, el seu valor total experimenti variació, la 
garantia constituïda s’haurà d’ajustar a la quantia necessària perquè es mantingui la deguda proporció 
entre la garantia i el pressupost del contracte vigent en cada moment, en el termini de quinze dies a 
comptar des de la data en què es notifiqui a l’empresa l’acord de modificació. A aquests efectes, no es 
consideraran les variacions de preu que es produeixin com a una conseqüència d’una revisió d’aquest de 
conformitat amb el que assenyala el capítol relatiu a la revisió de preus en els contractes del sector públic 
de la LCSP.  
14.7 Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a l’empresa 
adjudicatària, aquesta haurà de reposar o ampliar la garantia, en la quantia que correspongui, en el 
termini de quinze dies des de l’execució.  
14.8 En el cas que la garantia no es reposi en els supòsits esmentats en l’apartat anterior, l’Administració 
pot resoldre el contracte.  
14.9 En cas que l’oferta de l’empresa adjudicatària hagués estat incursa en presumpció d’anormalitat, 
aquesta haurà de presentar garantia complementària que podrà oscil·lar de fins un 5% del preu, a criteri 
de l'òrgan de contractació.  
Quinzena. Decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i desistiment  

L’òrgan de contractació podrà decidir no adjudicar o subscriure el contracte, per raons d’interès públic 
degudament justificades i amb la corresponent notificació als licitadors, abans de la formalització del 
contracte.  
També podrà desistir del procediment, abans de la formalització del contracte, notificant-ho als licitadors, 
quan apreciï una infracció no esmenable de les normes de preparació del contracte o de les reguladores 
del procediment d’adjudicació.  
En ambdós supòsits es compensarà a les empreses licitadores per les despeses en què hagin incorregut 
amb un import de 50€.  
La decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del procediment d’adjudicació es 

publicarà al perfil de contractant.   
Setzena. Adjudicació del contracte  

16.1 Un cop presentada la documentació a què fa referència la clàusula tretzena, l’òrgan de contractació 
acordarà l’adjudicació del contracte a l’empresa o les empreses proposades com a adjudicatàries, dins del 
termini de cinc dies hàbils següents a la recepció d'aquesta documentació.  
La licitació no es declararà deserta si hi ha alguna proposició que sigui admissible d’acord amb els criteris 
que figuren en aquest plec. La declaració, en el seu cas, que aquest procediment ha quedat desert es 
publicarà en el perfil de contractant.  
16.2 La resolució d’adjudicació del contracte es notificarà a les empreses licitadores mitjançant notificació 
electrònica a través de l’e-NOTUM, d’acord amb la clàusula setena d’aquest plec, i es publicarà al perfil de 
contractant de l’òrgan de contractació dins del termini de 15 dies, indicant el termini en què s’haurà de 
procedir a la formalització del contracte.  
A aquest efecte, s’enviarà, a l’adreça de correu electrònic –i, en cas que s’hagi informat, al telèfon mòbil– 
que les empreses licitadores hagin designat en presentar les seves proposicions, un avís de la posada a 
disposició de la notificació. Així mateix, el correu electrònic contindrà l’enllaç per accedir-hi.  
Dissetena. Formalització i perfecció del contracte  

17.1 El contracte es formalitzarà en document administratiu, mitjançant signatura electrònica avançada 
basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica.  
L’empresa o les empreses adjudicatàries podran sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública, 
essent al seu càrrec les despeses corresponents.  
17.2 La formalització del contracte s’efectuarà un cop transcorregut el termini mínim de quinze dies hàbils 
des que es remeti a les empreses licitadores la notificació de l’adjudicació a què es refereix la clàusula 
anterior.  
Els serveis dependents de l’òrgan de contractació requeriran a l’empresa o les empreses adjudicatàries 
perquè formalitzin el contracte en un termini no superior a cinc dies a comptar del següent a aquell en què 
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hagi rebut el requeriment, una vegada transcorregut el termini previst en el paràgraf anterior sense que 
s’hagi interposat recurs especial en matèria de contractació que porti aparellada la suspensió de la 
formalització o que l’òrgan competent per a la resolució del recurs hagi aixecat la suspensió.  
17.3 Si el contracte no es formalitza en el termini indicat en l’apartat anterior per causes imputables a 
l’empresa adjudicatària, se li exigirà l’import del 3 per cent del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en 
concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia definitiva, si s’ha constituït. A 
més, aquest fet pot donar lloc a declarar l’empresa en prohibició de contractar, d’acord amb l’article 71.2 b 
de la LCSP.  
Si el contracte no es formalitza en el termini indicat per causes imputables a l’Administració, s’haurà 
d’indemnitzar a l’empresa adjudicatària pels danys i perjudicis que la demora li pugui ocasionar.  
En el supòsit que el contracte no es pugui formalitzar amb l’empresa adjudicatària, s’adjudicarà a 
l’empresa següent que hagi presentat la millor oferta d’acord amb l’ordre en què hagin quedat 
classificades les ofertes, amb la presentació prèvia de la documentació a què es refereix la clàusula 
tretzena, essent aplicables els terminis previstos als apartats anteriors.  
17.4 Les empreses que hagin concorregut amb el compromís de constituir-se en UTE hauran de 
presentar, un cop s’hagi efectuat l’adjudicació del contracte al seu favor, l’escriptura pública de constitució 
de la unió temporal (UTE) en la qual consti el nomenament de la persona representant o de la persona 
apoderada única de la unió amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es 
derivin del contracte fins a la seva extinció.  
17.5 El contingut del contracte serà el que estableixen els articles 35 de la LCSP i 71 del RGLCAP i no 
inclourà cap clàusula que impliqui alteració dels termes de l’adjudicació.  
17.6 El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit imprescindible per 
poder iniciar-ne l’execució.  
17.7 La formalització d’aquest contracte, juntament amb el contracte, es publicarà en un termini no 
superior a quinze dies després del seu perfeccionament al perfil de contractant i al Diari Oficial de la Unió 
Europea.  
17.8 Un cop formalitzat el contracte, es comunicarà al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de 
Catalunya, per a la seva inscripció, les dades bàsiques, entre les quals figuraran la identitat de l’empresa 
adjudicatària, l’import d’adjudicació del contracte, juntament amb el desglossament corresponent de l’IVA; 
i posteriorment, si s’escau, les modificacions, les pròrrogues, les variacions de terminis o de preus, l’import 
final i l’extinció del contracte.  
Les dades contractuals comunicades al registre públic de contractes seran d’accés públic, amb les 
limitacions que imposen les normes sobre protecció de dades, sempre que no tinguin caràcter de 
confidencials.  
III. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE  

Divuitena. Condicions especials d’execució  

18.1 En relació als mitjans materials 

Les condicions especials d’execució del contracte de conformitat amb els articles 122.2 i 202 de la LCSP , 
d’obligat compliment per part de l’empresa o les empreses contractistes són les següents: 

a) El contractista haurà de preveure que els vehicles bàsics del servei hauran de ser aptes per als 
treballs del servei del present servei. 

b) Tot el material mòbil (vehicles bàsics, maquinària lleugera i maquinària pesada) del servei haurà 
de ser nou en el moment d’inici del servei, i haurà d’estar en bon estat en tot moment.  

c) Les condicions que haurà de complir el material adscrit a la present contracta seran: 

a. Haurà de ser nou en el moment de l’inici del servei  

b. Haurà de ser apte  

c. Haver estat acceptat per part dels serveis tècnics municipals. 

d. Complir les normes generals i específiques en ús, dispositius de seguretat i 
senyalització. 

e. Diagnòstic favorable per part de la inspecció tècnica de vehicles. 

f. Seguir les normes de pintura i disseny que dicti l’Ajuntament. 

g. No portar altres indicacions o símbols que els previstos.  
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h. Disposar de motoritzacions elèctriques o no contaminants per als vehicles habituals del 
servei. I si està disponible la tecnologia per a altres maquinàries o vehicles puntuals. 

i. Respectar el nivell de contaminació acústica i atmosfèrica regulats en les ordenances 
municipals i legislació aplicable.  

18.2 De caràcter social 

En base als articles 122.2 i 202 de la LCSP, les persones que es contractin per tal de substituir 
treballadors en situació de baixa temporal o que estiguin de vacances, hauran de ser persones d'edat 
superior a 50 anys.   

18.3 En relació a la subcontractació 

D'acord amb l'article 217 de la LCSP, l'Ajuntament podrà comprovar l'estricte compliment dels pagaments 
que els contractistes han de fer a tots els subcontractistes o subministradors que participin del contracte.  
A aquests efectes, els contractistes remetran a l'Ajuntament, quan aquest ho sol·liciti, una relació 
detallada dels contractistes o subministradors que participen al contracte quan es perfeccioni la seva 
participació, juntament amb les condicions de subcontractació o subministrament de cadascun d'ells que 
guardin una relació directa amb el termini de pagament. Així mateix, hauran d'aportar, a sol·licitud de 
l'Ajuntament, justificant de compliment dels pagaments als subcontractistes i/o subministradors un cop 
acabada la prestació dins dels terminis de pagament legalment establerts a l'article 216 de la LCSP i a la 
Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials, en allò que sigui d'aplicació.  
L'incompliment d'aquestes obligacions suposarà la imposició de les penalitats que es preveuen a la 
clàusula vint-i-unena del present plec per les faltes molt greus.  
Dinovena. Execució i supervisió dels serveis  

El contracte s’executarà amb subjecció al que estableixin les seves clàusules i els plecs i conforme amb 
les instruccions que en la seva interpretació doni a l’empresa o empreses contractistes la persona 
responsable del contracte a la qual es refereix la clàusula vint-i-dosena d’aquest plec.  
Vintena. Compliment de terminis i correcta execució del contracte 

20.1 L’empresa contractista està obligada a complir el termini total d’execució del contracte i els terminis 
parcials fixats, si s’escau, al programa de treball.  
20.2 Si l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis total o 
parcials, per causes que li siguin imputables, l’Administració podrà optar, ateses les circumstàncies del 
cas, per la resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o per la imposició de les penalitats, en la 
forma i condicions establertes en els articles 193 i 194 de la LCSP.  
L’Administració tindrà la mateixa facultat si l’empresa contractista incompleix parcialment, per causes 
imputables que li siguin imputables, l’execució de les prestacions definides en el contracte.  
Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produït per motius no imputables a l’empresa 
contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial d’execució, se li concedirà un termini, 
almenys, igual al temps perdut, a menys que el contractista en demani un altre de més curt.  
En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requerirà intimació prèvia per part de 
l’Administració.  
20.3 Si l'Administració opta per la imposició de penalitzacions, els imports d'aquestes es faran efectius 
mitjançant la deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s'hagin d'abonar a 
l'empresa contractista o sobre la garantia que, si s'escau, s'hagués constituït, d'acord amb el següent 
procediment: 

Ir. El responsable del contracte emetrà un informe indicant els fets imputats, la infracció comesa i 
la penalització aplicable. 
2n. Es donarà tràmit d’audiència al contractista per un termini de 10 dies, perquè formuli 
al·legacions i aporti els documents que consideri convenients. 
3r. A la vista de les al·legacions realitzades pel contractista, el responsable del contracte emetrà 
un nou informe indicant si concorre la responsabilitat del contractista en relació als fets imputats i, 
si s'escau, la infracció comesa i la penalització a imposar. 
4t. Vist l'informe emes pel responsable del contracte, l’òrgan de contractació dictarà resolució, 
que haurà de ser motivada i decidirà totes les qüestions que plantegi el contractista, així com les 
que es derivin de l'expedient. 

20.4.En cas que el contractista incomplís en més d'un dels supòsits previstos, les penalitats seran 
acumulatives tenint en compte que aquestes no poden superar el 10% del preu del contracte. 
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L'import de la penalització no exclou la indemnització de danys i perjudicis a què pugui tenir dret 
l’Administració originats per la demora, incompliments o execució deficient de la prestació del servei per 
part de l'empresa contractista.  
En cas d’incompliment o execució deficient també tindrà dret l’Administració encara que no estigui 
prevista la penalitat o estant prevista no cobreixi els danys causats. 
Si el retard fos produït per motius no imputables a l'empresa contractista, s'estarà al que disposa l'article 
195.2 de la LLCSP. 
20.5 Per al cobrament de penalitzacions, sancions i indemnitzacions, s'aplicarà el procediment previst en 
el Reglament general de recaptació. 
Vint-i-unena. Infraccions del contracte. Sancions 

21.1 Infraccions 

Es consideraran infraccions del contracte les actuacions i omissions del contractista tipificades com 
segueix i que comportin un perjudici o una pèrdua en relació amb les exigències especificades en aquest 
plec i en el plec de prescripcions tècniques. 
El contractista resta subjecte a les responsabilitats i sancions establertes en aquest Plec i l'ordenament 
jurídic en matèria de contractació en el moment de la infracció. 

21.2 Faltes molt greus 

1. Incompliment molt greu, a valoració del responsable del contracte, de les obligacions derivades 
de la normativa sobre prevenció de riscos laborals i, en especial, de les del pla de seguretat i 
salut en les prestacions. 

2. L'incompliment de les obligacions contractuals essencials que estiguin previstes en aquest plec i 
de les condicions especials d’execució.  

3. Paralitzacions i interrupcions de la prestació dels serveis, considerats com urgents en el plec de 
prescripcions tècniques per més de vint-i-quatre hores, excepte causa de força major. 

4. La demora a l'inici del contracte, de la prestació dels serveis superior a 10 dies, sempre que no 
existeixi causa de força major. 

5. La prestació manifestament defectuosa o irregular dels serveis amb incompliment de les 
condicions establertes. 

6. Retard sistemàtic comprovat en els horaris (més de tres retards en sis mesos), frau en la forma 
de la prestació del servei, no utilització dels mitjans materials exigits o mal estat de conservació o 
decòrum d'aquests. 

7. Desobediència reiterada a les ordres escrites del servei gestor municipal relatives a la prestació 
dels serveis. 

8. Incompliment molt greu de les obligacions laborals i de seguretat social amb el personal adscrit 
als serveis. 

9. Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre les persones, les coses i el 
medi ambient, d'acord amb la legislació vigent. 

10. Manca d'equips necessaris (com per exemple eines i aparells de mesura, màquines i aparells 
sofisticats o vehicles) durant un termini superior a 30 dies des de que va sorgir la necessitat.  

11. Avaria/anomalia no detectada dins de termini establert o detectada i no reparada dins el termini 
establert quan això suposi conseqüències molt greus a valoració del responsable del contracte. 
En tot cas es consideraran conseqüències molt greus totes aquelles que puguin comportar un 
risc per a les persones o béns, com per exemple, la possibilitat de contactes directes o indirectes, 
un punt o element mal fixat amb possibilitat de despreniment, punts apagats en carrers, zones o 
racons de nit que puguin ser perillosos sense llum artificial, etc.  

12. La manca d'intervenció immediata davant el coneixement d'una situació que exigeixi una actuació 
extraordinària o urgent. 

13. La manca de qualificació i/o experiència del personal adscrit al contracte. 
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14. La reiteració en la comissió de faltes greus. 

21.3 Faltes greus 

1. Incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de la normativa 
sobre prevenció de riscos laborals i, en especial, de les del pla de seguretat i salut en les 
prestacions. 

2. La demora a l'inici del contracte, de la prestació dels serveis superior a 5 dies, sempre que no 
existeixi causa de força major. 

3. Incompliment d'acords o decisions de l'Ajuntament sobre les variacions de detall dels serveis que 
no impliquin increment de despeses per al contractista. 

4. Irregularitats en la prestació dels serveis, que de conformitat amb el Plec tècnic ó de clàusules 
administratives no mereixen la qualificació de molt greus. 

5. La no realització en el moment adequat i amb la freqüència prevista al plec tècnic, d'alguna de 
les operacions o tasques de manteniment considerades importants i de repercussió a curt o llarg 
termini i l'incompliment de les ordres rebudes pel servei gestor municipal. 

6. L'incompliment de la normativa vigent tant en l'àmbit tècnic i mediambiental. 

7. Posada en  marxa de  l'enllumenat en  horaris diferents als establerts en  el  plec de 
prescripcions tècniques. 

8. No executar un pressupost acceptat en el termini acordat. 

9. Manca d'equips necessaris (com per exemple eines i aparells de mesura, màquines i aparells 
sofisticats o vehicles) durant un termini d'entre 15 i 30 dies des de que va sorgir la necessitat.  

10. Avaria/anomalia no detectada dins de termini establert o detectada i no reparada dins el termini 
establert quan això suposi conseqüències greus a valoració del responsable del contracte.  

11. Incompliment en més de 2 dies pel lliurament d'informes. 

12. La reiteració en la comissió de faltes lleus. 

21.4 Faltes lleus 

1. L'incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides en la normativa de 
prevenció de riscos laborals i que no estiguin tipificades com a greus o molt greus. 

2. La demora en l'inici del servei superior a 3 dies de la data establerta  

3. L'ús de mitjans materials en mal estat de conservació, decor o manteniment. 

4. Manca d'equips necessaris (com per exemple eines i aparells de mesura, màquines i aparells 
sofisticats o vehicles) durant un termini inferior a 15 dies des de que va sorgir la necessitat.  

5. Avaria/anomalia no detectada dins de termini establert o detectada i no reparada dins el termini 
establert quan això suposi conseqüències lleus. Es consideren conseqüències lleus, per 
exemple, punts apagats de forma saltejada, petits retards o avançament d'horaris o anomalies 
molt puntuals que afectin la imatge del servei.  

6. I totes aquelles que infringeixin les condicions, terminis i obligacions establertes en els plecs de 
condicions administratives o tècniques, sempre que siguin en perjudici lleu del servei. 

21.5 Import de les sancions: 

Si l'organisme opta per la imposició de sanció, s'imposarà al contractista les sancions que s'especifiquen a 
continuació, amb independència del rescabalament que per danys i perjudicis procedeixi: 
a) Per faltes molt greus: sanció de fins a un 10 per 100 del preu del contracte. 
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b) Per faltes greus: sanció de fins a un 5 per 100 del preu del contracte. 

c) Per faltes lleus: sanció de fins a un 1 per cent del preu del contracte. 

Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant la deducció de les quantitats que, 
en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar a l’empresa contractista o sobre la garantia 
que, si s’escau, s’hagués constituït, quan no es puguin deduir dels pagaments esmentats.  
Vint-i-dosena. Persona responsable del contracte  

El responsable del contracte serà el Cap de Servei d'Enginyeria i Medi Ambient de l’Ajuntament de 
Figueres a qui li correspondrà: 

a) Realitzar el seguiment material de l'execució del contracte, per a constatar que el contractista 
compleix les seves obligacions d'execució en els termes acordats en el contracte. 

b) 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. 

c) 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. 

d) Donar al contractista les instruccions oportunes per assegurar l'efectiu compliment del contracte 
en els termes pactats, que seran immediatament executives quan puguin afectar a 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 de mostrar la seva disconformitat l'adjudicatari, resoldrà sobre la mesura a adoptar l'òrgan de 
contractació, sense perjudici de les possibles indemnitzacions que puguin procedir. 

e) Proposar la imposició de penalitats per incompliments contractuals. 

f) Informar als expedients de reclamació de danys i perjudicis que hagi suscitat l'execució del 
contracte. 

g) Emetre un informe on determini si el retard en l’execució és produït per motius imputables al 

contractista.   

Vint-i-tresena. Resolució d’incidències  

Les incidències que puguin sorgir entre l’Administració i l’empresa contractista en l’execució del contracte, 
per diferències en la interpretació del que s’ha convingut o bé per la necessitat de modificar les condicions 
contractuals, es tramitaran mitjançant expedient contradictori que inclourà necessàriament les actuacions 
descrites a l’article 97 del RGLCAP. Llevat que motius d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les 
incidències ho requereixi, la seva tramitació no determinarà la paralització del contracte.  
Vint-i-quatrena. Resolució de dubtes tècnics interpretatius  

Per a la resolució de dubtes tècnics interpretatius que puguin sorgir durant l’execució del contracte l’òrgan 
de contractació és qui haurà de resoldre, podent sol·licitar informes tècnics corresponents.  
IV. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS  

Vint-i-cinquena. Abonaments a l’empresa contractista  

Al tractar-se d’un servei de tracte successiu, el contractista presentarà factura amb caràcter mensual. El 
contractista haurà de presentar la factura en el termini màxim de 10 dies des de la realització de la 
prestació en el període de què es tracti. A la factura es diferenciaran els conceptes que caldrà imputar al 
capítol 2 (béns i serveis corrents) de les que caldrà imputar al capítol 6 (inversions).  
La factura haurà de presentar-se 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. 
El format de la factura electrònica i signatura s’han d’ajustar al que disposa l’annex 1 de l’Ordre 
ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de tramitació i anotació de les 



 
   

 
 

 
Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem 
per verificar aquest document 

 

Codi Segur de 
Validació 

 

URL de validació https://carpeta.figueres.org:8095/OAC/ValidarDoc.jsp 

 
 

factures en el Registre comptable de factures en l’àmbit de l’administració de la Generalitat de Catalunya i 
el sector públic que en depèn 
Les factures hauran 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 02. 

f) Que l’òrgan gestor és l’oficina de contractació. 

g) Que la unitat tramitadora és contractació. 

D’acord amb el que estableix l’article 198 de la LCSP, l’Administració tindrà l’obligació d’abonar el preu 
dins dels 30 dies següents a la data d’aprovació dels documents que acreditin la conformitat dels serveis 
prestats amb el que es disposa en el contracte, sense perjudici del que preveu l’apartat 4 de l’article 210, 
i, si es demorés, haurà d’abonar al contractista, a partir del compliment d’aquest termini de 30 dies els 
interessos de demora i la indemnització pels costos de cobrament en els termes previstos a la Llei 3/2004, 
de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials. 
Perquè pertoqui a l’inici del còmput de termini per a la meritació d’interessos, el contractista haurà d’haver 
complert l’obligació de presentar la factura davant el registre administratiu corresponent en els termes 
establerts en la normativa vigent sobre factura electrònica, dins del termini i en la forma escaient, en el 
termini de 30 dies des de la data de lliurament efectiu de les mercaderies o la prestació del servei. 
D’altra banda, l’Administració haurà d’aprovar els documents que acreditin la conformitat amb el que es 
disposa en el contracte dels serveis prestats, dins dels 30 dies següents a la prestació del servei. 
L’empresa contractista podrà transmetre els drets de cobrament en els termes i condicions establerts en 
l’article 200 de la LCSP.  
Vint-i-sisena. Responsabilitat de l’empresa contractista  

L’empresa contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que dugui a terme i de les 
prestacions i serveis realitzats, així com també de les conseqüències que es dedueixin per a 
l’Administració o per a terceres persones de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions 
incorrectes en l’execució del contracte.  
L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a indemnitzar els danys i 
perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqüència de l’execució del contracte, excepte en 
el cas que els danys siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una ordre de 
l’Administració.  
Vint-i-setena. Subrogació de personal 

L’empresa adjudicatària haurà de contractar per subrogació, el personal que s’indica l’annex 6 del PPT. 
Aquest personal es regeix actualment pel Conveni de l’empresa FISERSA ECOSERVEIS, S.A. 2016-2020 
S’incorpora al mateix annex 6 del PPT el conveni col·lectiu de FISERSA ECOSERVEIS, S.A. A fi de que 
els licitadors puguin fer les seves ofertes amb coneixement de tota la informació que pot afectar als 
recursos humans del contracte, tot seguit s’indica que 

a) Tots els preus de les actuacions a que obliga el present contracte han estat calculades en base 
als preus, les hores anuals de feina i altres pactes d’aquest conveni que s’acompanya. Pels 
càlculs salarials dels anys 2021 i 2022, s'ha previst un IPC del 1,5% anual. 

b) A fi i efecte de garantir l'estabilitat de la plantilla de personal objecte de subrogació que 
actualment presta el servei al terme municipal de Figueres, l'adjudicatari en cap cas podrà 
desplaçar o traslladar el personal a un altre contracte ja sigui públic o privat amb caràcter 
temporal o permanent. 

A mode indicatiu, s'inclou com a Annex 6 del plec de prescripcions tècniques un llistat de la plantilla a data 
31 de gener de 2019, on consta el nombre de treballadors, edat, categoria professional, antiguitat, 
tipologia de contracte i salari brut. 
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Vint-i-vuitena. Obligacions essencials del contracte 

28.1 Constitueix una obligació essencial del contracte a tots els efectes, l’obligació especial de caràcter 
social de mantenir l’estabilitat laboral i les condicions laborals del personal subrogat. Atès el seu caràcter 
social durant tot el període d’execució del contracte s’haurà de mantenir la plantilla objecte de subrogació 
en qualsevol de les seves modalitats, sense que procedeixi extinció dels contractes de treball de la 
plantilla tret de les suspensions o extincions conseqüència de la voluntat de la persona treballadora o les 
que resultin per acomiadament disciplinari. 
28.2 Durant tot el procés d’execució del contracte, l’empresa contractista està obligada a no minorar 
unilateralment les condicions de treball, en matèria de jornada i salari, en termes actualitzats, que 
correspongui en cada moment als treballadors adscrits al contracte en funció del conveni col·lectiu que 
resulti d’aplicació al presentar-se l’oferta. En tot cas, serà obligació del contractista incorporar qualsevol 
millora laboral pactada de forma expressa entre l’empresa i els representants dels treballadors. 
L’adjudicatari haurà de presentar declaració responsable del compliment d’aquesta obligació.  
El contractista vindrà obligat a facilitar al responsable del contracte qualsevol informació o documentació 
que li sigui requerida per acreditar el compliment d’aquesta condició. De no respectar aquesta obligació, 
s’imposarà una penalitat l’import de la qual es calcularà aplicant al preu del contracte de forma 
proporcional el percentatge en què hagi minorat el salari/hora conveni del treballador adscrit al contracte 
la reducció del qual s’hagi operat en major mesura fins el límit del 10% del preu del contracte. 
En cas que la reducció salari/hora conveni del treballador que experimenti una major reducció superi el 
10% del preu del contracte, o si el contractista no facilita la informació requerida per acreditar el 
compliment de l’obligació establerta en aquesta clàusula, es considerarà incomplerta una obligació 
essencial del contracte incorrent el contractista en una causa de resolució. 
Vint-i-novena. Altres obligacions de l’empresa contractista  

Seran obligacions del contractista durant l'execució del contracte:  
a) Disposar de l’organització tècnica, econòmica i personal suficient per a l’adequada prestació del 

servei segons les especificacions del plec de prescripcions tècniques, i per poder donar 
compliment a totes les condicions d’execució del contracte que s’hi descriuen i en la forma que 
es requereix. 

b) Informar al responsable del contracte de manera prèvia i amb la suficient antelació, de totes les 
variacions que es plantegi introduir en el contracte quan a dotació de personal, material, 
organitzatives i de prestació del servei. En tot cas, l’Ajuntament podrà o no acceptar aquestes 
variacions. 

c) Prestar l’assistència necessària al personal municipal que dugui a terme l’actuació inspectora per 
tal de facilitar el desenvolupament de les seves tasques. 

d) Fer constar en cada factura el número d'AD que li facilitarà el responsable del contracte. 

e) Cas que a la finalització del termini de vigència inicial o de les possibles pròrrogues no s’hagués 
formalitzat un nou contracte, el contractista s’obliga a continuar la prestació del servei fins a la 
nova contractació d’acord amb l’article 235.a) del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels 
ens locals aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny. 

f) Facilitar a l’Ajuntament la informació establerta a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, sense perjudici del compliment de 
totes les obligacions de transparència que s’hi preveuen. 

g) Contractar i mantenir vigent durant tota l’execució del contracte la una pòlissa de responsabilitat 
civil a què es refereix la clàusula següent:  

h) En general qualsevol altre obligació que es derivi del present plec o del plec de prescripcions 
tècniques. 

i) El contractista haurà de mantenir ets estàndards de qualitat i les prestacions equivalents als 
criteris econòmics que han servit de base per a l'adjudicació del contracte i el personal que 
adscrigui a la prestació del servei haurà d'observar els nivells mínims de comportament i les 
regles de decòrum adients a la prestació contractada; quan alguna de les persones no observi 
aquests nivells i regles, el tècnic municipal responsable n'informarà al contractista i aquell haurà 
de substituir-la en el termini més breu possible. 
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El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi, dels materials 
utilitzats i de tes prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que se'n derivin 
per a l'Administració o per a tercers o per errors o omissions, mètodes inadequats o conclusions 
incorrectes de l'execució del contracte. 
Correran íntegrament a compte del contractista les despeses derivades dels controls que calgui 
realitzar com a conseqüència de defectes de qualitat, material defectuós o mesures correctores a 
aplicar en el manteniment i en execució de la prestació contractada. Aquesta despesa es podrà 
deduir directament de les certificacions i/o factures corresponents. 

Trentena. Assegurança de responsabilitat civil 

A més de disposar de les assegurances obligatòries que corresponguin, l'adjudicatari haurà de disposar 
d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil específica que cobreixi els riscos derivats de l’activitat 
contractada per un import mínim de 600.000€ sinistre/any que haurà de presentar abans de la 
formalització del contracte. En qualsevol cas la responsabilitat del contractista mai quedarà limitada al 
capital assegurat en la pòlissa de responsabilitat civil exigida. Aquesta assegurança haurà de complir els 
requisits següents: 

a) L'assegurança haurà de cobrir els riscos derivats dels treballs que requereixi la prestació de tots 
els serveis objecte del contracte i, molt especialment, els dels accidents que puguin tenir els 
usuaris a conseqüència de la prestació del contracte. 

b) La pòlissa haurà de contenir una clàusula de renúncia del dret de repetició, per la qual 
l'assegurador renuncia als possibles drets de repetició que eventualment pogués exercir contra 
l'Ajuntament per raó d'un sinistre en el qual hagués hagut d'indemnitzar. 

En tot cas seran a càrrec del contractista els danys i perjudicis en la quantia de la franquícia, si n'hi ha, i 
els que superin els límits establerts en les pòlisses, així com en els béns i riscos no coberts amb aquesta 
en cas de que el dany el sigui imputable 
Podrà complir-se aquesta obligació mitjançant l'extensió d'aquest contracte en les assegurances que 
tingui subscrites el contractista sempre que es cobreixi específicament aquest i així s'acrediti mitjançant la 
corresponent certificació de la companyia asseguradora. 
Anualment el contractista haurà de presentar al responsable del contracte el rebut acreditatiu d’haver 
satisfet l’import de la corresponent prima. 
Trenta-u-nena. Prerrogatives de l’Administració  

Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en la LCSP, l’òrgan de contractació 
ostenta les prerrogatives d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, 
modificar-lo per raons d’interès públic, declarar la responsabilitat imputable a l’empresa contractista arran 
de la seva execució, suspendre’n l’execució, acordar la seva resolució i determinar-ne els efectes.  
Així mateix, l’òrgan de contractació té les facultats d’inspecció de les activitats desenvolupades per 
l’empresa contractista durant l’execució del contracte, en els termes i amb els límits que estableix la 
LCSP.  
Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives esmentades exhaureixen la 
via administrativa i són immediatament executius.  
L’exercici de les prerrogatives de l’Administració es durà a terme mitjançant el procediment establert en 
l’article 191 de la LCSP.  
Trenta-dosena. Modificació del contracte  

32.1 Modificacions previstes  

No s'estableixen modificacions previstes al plec.  
32.2 Modificacions no previstes  

Les modificacions del contracte no previstes en aquesta clàusula només podran efectuar-se quan es 
compleixin els requisits i concorrin els supòsits previstos en l’article 205 de la LCSP, de conformitat amb el 
procediment regulat en l’article 191 de la LCSP i amb les particularitats previstes en l’article 207 de la 
LCSP.  
Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista, llevat que impliquin, aïlladament o 
conjuntament, una alteració en la seva quantia que excedeixi el 20% del preu inicial del contracte, IVA 
exclòs. En aquest cas, la modificació s’acordarà per l’òrgan de contractació amb la conformitat prèvia per 
escrit de l’empresa contractista; en cas contrari, el contracte es resoldrà d’acord amb la causa prevista en 
l’article 211.1.g) de la LCSP.  
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32.3 Tramitació 

La tramitació d’una modificació del contracte que suposi increment de despesa requerirà un informe 
justificatiu servei gestor, així com l’aprovació de l’òrgan de contractació.  
L'expedient de modificació a tramitar incorporarà les actuacions següents: 

• Proposta tècnica motivada del servei, on constarà l'import de la modificació, així com la 
descripció i concreció dels aspectes a modificar. 

• Audiència al contractista. 

• Informe de la secretaria i la intervenció 

• Conformitat de l'òrgan de contractació 

• Anunci al perfil del contractant 

• Reajustament de la garantia 

• Formalització del contracte modificat 

En cap cas la modificació del contracte podrà suposar l’establiment de nous preus unitaris no previstos en 
el contracte.  
En cas de produir-se la modificació del contracte, s’ha de publicar a la Plataforma de serveis de 
contractació pública, tal com es preveu en l’article 159, apartat 1.1, de la Llei 5/2017. 
L’anunci de modificació del contracte, juntament amb les al·legacions de l’empresa contractista i de tots 
els informes que, si s’escau, es sol·licitin amb caràcter previ a l’aprovació de la modificació, tant els que 
aporti l’empresa adjudicatària com els que emeti l’òrgan de contractació, es publicaran en el perfil de 
contractant.  
Trenta-tresena. Suspensió del contracte  

El contracte podrà ser suspès per acord de l’Administració o perquè el contractista opti per suspendre el 
seu compliment, en cas de demora en el pagament del preu superior a 4 mesos, comunicant-ho a 
l’Administració amb un mes d’antelació.  
En tot cas, l’Administració ha d’estendre l’acta de suspensió corresponent, d’ofici o a sol·licitud de 
l’empresa contractista, de conformitat amb el que disposa l’article 208.1 de la LCSP.  
L’acta de suspensió, d’acord amb l’article 103 del RGLCAP, l’hauran de signar una persona en 
representació de l’òrgan de contractació i l’empresa contractista i s’ha d’estendre en el termini màxim de 
dos dies hàbils, a comptar de l’endemà del dia en què s’acordi la suspensió.  
L’Administració ha d’abonar a l’empresa contractista els danys i perjudicis que efectivament se li causin de 
conformitat amb el previst en l’article 208.2 de la LCSP. L’abonament dels danys i perjudicis a l’empresa 
contractista només comprendrà els conceptes que s’indiquen en aquest precepte.  
V. DISPOSICIONS RELATIVES A LA SUCCESSIÓ, CESSIÓ, LA SUBCONTRACTACIÓ I LA REVISIÓ 
DE PREUS DEL CONTRACTE  

Trenta-quatrena. Successió i Cessió del contracte  

34.1 Successió en la persona del contractista:  
En el supòsit de d'absorció o fusió d’empreses en què participi la societat contractista, el contracte 
continuarà vigent amb l’entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, que quedarà subrogada en tots els 
drets i obligacions que en dimanen.  
En supòsits d’escissió, aportació o transmissió d’empreses o branques d’activitat, el contracte continuarà 
amb l’entitat a la qual s’atribueixi el contracte, que quedarà subrogada en els drets i les obligacions que en 
dimanen, sempre que reuneixi les condicions de capacitat, absència de prohibició de contractar i la 
solvència exigida en acordar-se l’adjudicació del contracte o que les societats beneficiàries d’aquestes 
operacions i, en cas de subsistir, la societat de la qual provinguin el patrimoni, empreses o branques 
segregades, es responsabilitzin solidàriament de l’execució del contracte.  
L’empresa contractista ha de comunicar a l’òrgan de contractació la circumstància que s’hagi produït.  
En cas que l’empresa contractista sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna o algunes empreses 
integrants de la unió temporal operacions de fusió, escissió o transmissió de branca d’activitat, continuarà 
l’execució del contracte amb la unió temporal adjudicatària. En cas que la societat absorbent, la resultant 
de la fusió, la beneficiària de l’escissió o l’adquirent de la branca d’activitat, no siguin empreses integrants 
de la unió temporal, serà necessari que tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin incurses en prohibició 
de contractar i que es mantingui la solvència, la capacitat o classificació exigida.  
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Si el contracte s’atribueix a una entitat diferent, la garantia definitiva es pot renovar o reemplaçar, a criteri 
de l’entitat atorgant, per una nova garantia que subscrigui la nova entitat, atenent al risc que suposi 
aquesta última entitat. En tot cas, l’antiga garantia definitiva conserva la seva vigència fins que estigui 
constituïda la nova garantia.  
Si la subrogació no es pot produir perquè l’entitat a la qual s’hauria d’atribuir el contracte no reuneix  les 
condicions de solvència necessàries, el contracte es resoldrà, considerant-se a tots els efectes com un 
supòsit de resolució per culpa de l’empresa contractista.  
34.2 Cessió del contracte:  
No es permet la cessió dels drets i obligacions del contracte.  
Trenta-cinquena. Subcontractació  

L’empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realització parcial de la prestació objecte 
d’aquest contracte. 
Les empreses licitadores han d’indicar en les seves ofertes la part del contracte que tinguin previst 
subcontractar amb empreses de reinserció, assenyalant el seu import i el nom o el perfil professional, 
definit per referència a les condicions de solvència professional o tècnica, dels subcontractistes a qui 
vagin a encomanar la seva realització.  
En el cas que les empreses contractistes vulguin subscriure contractes que no s’ajustin a allò indicat en 
l’oferta, aquests no es podran subscriure fins que transcorrin vint dies des que s’hagi cursat la notificació a 
l’òrgan de contractació i s’hagin aportat les justificacions a què es refereix el paràgraf següent, llevat que 
autoritzés expressament amb anterioritat o que es donés una situació justificada d’emergència o que 
exigís l’adopció de mesures urgents, excepte si l’Administració notifica dins d’aquest termini la seva 
oposició.  
L’empresa contractista ha de comunicar per escrit, després de l’adjudicació del contracte i, com a molt 
tard, quan iniciï la seva execució, a l’òrgan de contractació el contracte subscrit amb el o els 
subcontractistes, indicant la part de la prestació que pretén subcontractar i la identitat, les dades de 
contacte i el representant o representants legals de l’empresa subcontractista, justificant suficientment 
l’aptitud d’aquesta per executar-la per referència als elements tècnics i humans de què disposa i a la seva 
experiència, i acreditant que no es troba incursa en prohibició de contractar.  
Si el subcontractista té la classificació adequada per realitzar la part del contracte objecte de la 
subcontractació, la comunicació d’aquesta circumstància és suficient per acreditar la seva aptitud.  
L’empresa contractista ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol modificació que pateixi 
aquesta informació durant l’execució del contracte, i tota la informació necessària sobre els nous 
subcontractes.  
La subscripció de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i circumstàncies regulades en 
l’article 215 de la LCSP.  
La infracció de les condicions establertes en aquesta clàusula i en l’article 215 de la LCSP per procedir a 
la subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud de l’empresa subcontractista o de les 
circumstàncies determinants de la situació d’emergència o de les que fan urgent la subcontractació, té, en 
funció de la repercussió en l’execució del contracte, podrà donar lloc a la resolució del contracte.  
Les empreses subcontractistes queden obligades només davant l’empresa contractista principal qui 
assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del contracte front a l’Administració, de conformitat 
amb aquest plec i amb els termes del contracte, inclòs el compliment de les obligacions en matèria 
mediambiental, social o laboral a què es refereix aquest plec. El coneixement que l’Administració tingui 
dels contractes subscrits o l’autorització que atorgui no alteren la responsabilitat exclusiva del contractista 
principal.  
Les empreses subcontractistes no tenen acció directa davant de l’Administració contractant per les 
obligacions contretes amb elles per l’empresa contractista, com a conseqüència de l’execució del 
contracte principal i dels subcontractes.  
En cap cas l’empresa o les empreses contractistes poden concertar l’execució parcial del contracte amb 
persones inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic o incurses en alguna de les causes 
de prohibició de contractar previstes en l’article 71 de la LCSP.  
L’empresa contractista ha d’informar a qui exerceix la representació de les persones treballadores de la 
subcontractació, d’acord amb la legislació laboral.  

Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada.   
El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es regeix pel que 
disposen els articles 216 i 217 de la LCSP. A aquests efectes, s'ha establert, a l'apartat 3 de la clàusula 
divuitena del present plec, la facultat de comprovació dels pagaments a subcontracistes o subministradors 
i l'obligació d'aportació de documentació al respecte per part del contractista, establerta com a clàusula 
especial d'execució. 
Trenta-sisena. Revisió de preus  

No s’aplica la revisió de preus.  
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VI. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE  

Trenta-setena. Recepció i liquidació  

La recepció i la liquidació del contracte es realitzarà conforme al que disposen els articles 210 i 311 de la 
LCSP i l’article 204 del RGLCAP.  
L’Administració determinarà si la prestació realitzada per l’empresa contractista s’ajusta a les 
prescripcions establertes per a la seva execució i compliment i, si s’escau, requerirà la realització de les 
prestacions contractades i l’esmena dels defectes observats amb ocasió de la seva recepció.  
Si els treballs efectuats no s’adeqüen a la prestació contractada, com a conseqüència de vicis o defectes 
imputables a l’empresa contractista, podrà rebutjar-la de manera que quedarà exempta de l’obligació de 
pagament o tindrà dret, si s’escau, a la recuperació del preu satisfet.  
Trenta-vuitena. Termini de garantia i devolució o cancel·lació de la garantia definitiva  

El termini de garantia és d’un any i començarà a computar a partir de la recepció dels serveis.  
Si durant el termini de garantia s’acredita l’existència de vicis o defectes en els treballs efectuats, es 

reclamarà a l’empresa contractista que els esmeni.  Un cop s’hagin acomplert per l’empresa contractista les 

obligacions derivades del contracte, si no hi ha responsabilitats que hagin d’exercitar-se sobre la garantia 
definitiva i transcorregut el termini de garantia, es procedirà d’ofici a dictar l’acord de devolució o 
cancel·lació de la garantia definitiva, d’acord amb el que estableix l’article 111 de la LCSP.  
Trenta-novena. Resolució del contracte  

Són causes de resolució del contracte les següents:  

• La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l’extinció de la personalitat 
jurídica de la societat contractista, sense perjudici del que preveu l’article 98 relatiu a la successió 

del contractista.   

• La declaració de concurs o la declaració d’insolvència en qualsevol altre procediment. 

• El mutu acord entre l’Administració i el contractista.   

• La demora en el compliment dels terminis per part del contractista.   

• La demora en el pagament per part de l’Administració per un termini superior a sis mesos. 

• L’incompliment de l’obligació principal del contracte, així com l’incompliment de les obligacions 

essencials qualificades com a tals en aquest plec.   

• L’impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats, quan no sigui possible 
modificar el contracte d’acord amb els articles 204 i 205 de la LCSP; o quan, donant-se les 
circumstàncies establertes en l’article 205 de la LCSP, les modificacions impliquin, aïllada o 
conjuntament, alteracions del preu del mateix, en quantia superior, en més o menys, al 20% del 

preu inicial del contracte, amb exclusió de l’IVA.   

• El desistiment abans d’iniciar la prestació del servei o la suspensió per causa imputable a l’òrgan 
de contractació de la iniciació del contracte per termini superior a quatre mesos a partir de la data 
assenyalada en el mateix per al seu començament.  

• El desistiment una vegada iniciada la prestació del servei o la suspensió del contracte per termini 
superior a vuit mesos acordada per l’òrgan de contractació.  

• L’impagament, durant l’execució del contracte, dels salaris per part del contractista als 
treballadors que estiguessin participant en la mateixa, o l’incompliment de les condicions 
establertes en els Convenis col·lectius en vigor per a aquests treballadors durant l’execució del 
contracte.  

L’aplicació i els efectes d’aquestes causes de resolució són les que s’estableixin en els articles 212, 213 i 
313 de la LCSP.  
En tots els casos, la resolució del contracte es durà a terme seguint el procediment establert en l’article 
191 de la LCSP i en l’article 109 del RGLCAP.  
VII. RECURSOS, MESURES PROVISIONALS I SUPÒSITS ESPECIALS DE NUL·LITAT 
CONTRACTUAL  



 
   

 
 

 
Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem 
per verificar aquest document 

 

Codi Segur de 
Validació 

 

URL de validació https://carpeta.figueres.org:8095/OAC/ValidarDoc.jsp 

 
 

Quarantena. Règim de recursos.  

40.1 Són susceptibles de recurs especial en matèria de contractació, d’acord amb l’article 44 de la LCSP, 
els anuncis de licitació, els plecs i els documents contractuals que estableixin les condicions que han de 
regir la contractació; els actes de tràmit que decideixin directament o indirectament sobre l’adjudicació, 
determinin la impossibilitat de continuar el procediment o produeixin indefensió o perjudici irreparable a 
drets o interessos legítims (en tot cas, es considerarà que concorren aquestes circumstàncies en els actes 
pels quals s’acordi l'admissió o inadmissió de licitadors, o l’admissió o exclusió d’ofertes, incloses les 
ofertes que s’excloguin per resultar anormalment baixes); els acords d’adjudicació del contracte; i les 
modificacions del contracte basades en l’incompliment de l’establert en els articles 204 i 205 de la LCSP, 
per entendre que la modificació hauria d’haver estat objecte d’una nova adjudicació. Aquest recurs té 
caràcter potestatiu, és gratuït per als recurrents, es podrà interposar davant el Tribunal Català de 
Contractes del Sector Públic, prèviament o alternativament, a la interposició del recurs contenciós 
administratiu, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juny, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa, i es regirà pel que disposen els articles 44 i següents de la LCSP i el Reial decret 
814/2015, d’11 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament dels procediments especials de revisió de 
decisions en matèria contractual i d’organització del Tribunal Administratiu Central de Recursos 
Contractuals.  
Contra els actes susceptibles de recurs especial no procedeix la interposició de recursos administratius 
ordinaris.  
40.2 Contra els actes que adopti l’òrgan de contractació en relació amb la preparació, els efectes, la 
modificació i l’extinció d’aquest contracte que no siguin susceptibles de recurs especial en matèria de 
contractació, procedirà la interposició del recurs administratiu potestatiu de reposició ordinari d’acord amb 
el que estableix la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques; o del recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.  
40.3 Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives de l’Administració són 
susceptibles de recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb el que disposa la Llei 26/2010, del 3 
d’agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la legislació 
bàsica del procediment administratiu comú, o de recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el 
que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.  
Quaranta-u-nena. Arbitratge  

Sens perjudici del que estableix la clàusula quarantena, es podrà acordar el sotmetiment a arbitratge de la 
solució de totes o alguna de les controvèrsies que puguin sorgir entre l’administració contractant i el 
contractista, sempre que es tracti de matèries de lliure disposició conforme a dret i, específicament, sobre 
els efectes, el compliment i l’extinció d’aquest contracte, de conformitat amb el que disposa la Llei 
60/2003, de 23 de desembre, d’Arbitratge.  
Quaranta-dosena. Mesures cautelars  

Abans d’interposar el recurs especial en matèria de contractació les persones legitimades per interposar-
lo podran sol·licitar davant l’òrgan competent per a la seva resolució l’adopció de mesures cautelars, de 
conformitat amb el que estableix l’article 49 de la LCSP i el Reial decret 814/2015, d’11 de setembre, ja 
esmentat.  
Quaranta-tresena. Règim d’invalidesa  

Aquest contracte està sotmès al règim d’invalidesa previst en els articles 38 a 43 de la LCSP.  
Quaranta-quatrena. Jurisdicció competent  

L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de les qüestions litigioses 
que es plantegin en relació amb la preparació, l’adjudicació, els efectes, la modificació i l’extinció d’aquest 
contracte, sense perjudici del que s'estableix a la clàusula quarantena del present plec.  
ANNEX 1. ENLLAÇ AL 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'adjunta l’enllaç en versió catalana.  
http://economia.gencat.cat/web/.content/70_contractacio_jcca/documents/contractacio_electronica/DEUC-
cat.pdf 
Abans d'omplir-lo cal descarregar-lo i guardar-lo a l'ordinador. 
ANNEX 2. GUIA PER LA PRESENTACIÓ D'OFERTES 
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Les ofertes hauran de contenir la documentació que es demana en aquest annex seguint el mateix ordre i 
respectant les limitacions d’espais per a cada capítol o punt concret.  
En relació al dimensionat de les ofertes, és important no malgastar espai repetint allò que els plecs 
indiquen que és obligatori. 
L’aportació documental de les ofertes pel que fa a cada apartat serà com a màxim el que s’indica en cada 
definició d’aquest plec. Tot seguit es donen les pautes generals que poden semblar molt limitatives, però 
que persegueixen exclusivament l’objectiu descrit en l’inici d’aquest punt en cursiva. Es considera que 
l’espai donat és suficient i no es puntuaran els apartats que excedeixin de l’espai assignat. 
La definició de les dimensions màximes ve donada en caràcters sense espais i quan s’acompanyin 
quadres o imatges que continguin text, aquestes restaran l’espai equivalent als caràcters que haurien 
ocupat aquell espai. Les imatges no compten si no tenen text. Per facilitar aquesta comprovació als 
avaluadors les memòries tècniques, s’han de presentar en documents editables o en pdfs generats no 
procedent d’escàner. L’equivalència utilitzada és de 2.000 caràcters sense espais per full Din A4.  
No respectar la limitació de l’espai pot comportar no puntuar en el punt corresponent. 
Els fulls poden indicar enllaços on trobar referències o informació complementària que el licitador 
consideri d’interès. La seva lectura serà optativa pels avaluadors de les ofertes que es regiran 
fonamentalment pel contingut de la memòria tècnica específica per puntuar els criteris de valoració.   
Els documents que ha de contenir l'oferta són els següents:  
 
Portada de l’oferta  
La portada ha d’indicar que es refereix a la Memòria específica referida als criteris de valoració per judici 
de valor. 
Índex 
Relació de capítols i sots-capítols que conté l’oferta. 
Introducció o criteris generals 
Aquest primer punt no té  valoració assignada. 
Els licitadors poden en una primera pàgina (2.000 caràcters) fer una exposició sobre el que considerin 
més rellevant de l’oferta que presenten. 
Metodologia i organització general (7 punts) 
Els licitadors disposen de 8 pàgines (16.000 caràcters) per exposar el més rellevant de la seva oferta.  
La informació mínima a contenir és:  

1) Relació de persones i equips previstos (comandament, administració i camp), indicant-ne la 
composició i previsió de dedicació (completa o parcial). Cal indicar a mode de repartiment de 
funcions, les tasques que s’encomanen a cada u.  Espai màxim 2 fulls o 4.000 caràcters) 

2) Estructura del servei. S’ha de presentar en forma d’organigrama o diagrama de blocs referit a les 
responsabilitats i dependència de cada persona o equip. Espai màxim 1 full per una cara DIN A4 
o DINA3 

3) Un full (2.000 caràcters) com a màxim per exposar de forma sintètica tot el que es refereix a 
disposició de recursos segons el punt 2.3 

4) Dos fulls (4.000 caràcters) per exposar de forma sintètica els programaris específics que el 
licitador ofereix. Es dona per suposat que s’utilitzaran processadors de text, fulls de càlcul, 
editors de fotografia, bases de dades, etc. Aquests per ser habituals no cal esmentar-los. Cal 
exposar fonamentalment els que guardin dades de l’inventari i del Servei. S’ha d’indicar quin 
contingut es preveu per cada paquet d’informació i de quina forma l’ajuntament podrà veure i/o 
descarregar les dades. 

5) Dos fulls de marge per si el licitador vol excedir-se en algun del punts anteriors o vol fer una 
exposició complementària. 

Nota: El disseny del servei ha previst les periodicitats necessàries per cada tipus d’actuació. La reducció 
de periodicitats no ajudarà a puntuar millor les ofertes a no ser que algun cas puntual i molt ben justificat 
faci veure als avaluadors que el valor afegit que aporta es considerable. Amb aquest comentari es pretén 
evitar un aspecte molt recorrent en les ofertes: “La nostra oferta, com a millora, proposa passar de 2 a 4 el 
nombre de...). 
Justificació de recursos per a les prestacions P2 i P3 (9 punts) 
Les actuacions a que es refereix aquest apartat, són els que indiquen els punts: 

- 5.3 fins al punt 5.8 del PPT,  

- 6.2 fins el 6.5.2 del PPT. 
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Es disposa de 6 fulls (12.000 caràcters) per descriure i justificar el mètode a utilitzar per cada punt, els 
recursos necessaris, el temps que precisa i les vegades que es repeteix la operació/actuació dins d’una 
setmana, més o any. Dit d’un altre manera cal respondre  cada punt, el que farà, qui ho farà, com ho farà, 
quan ho farà i cada quan ho farà. 
S’ha d’acabar aquesta exposició amb un quadre resum (no es comptabilitza dins dels 6 fulls esmentats) 
que pot ser amb DIN A4 o DIN A3 que conclogui amb la quantitat d’hores/operari o ajudant que es 
precisen per complir amb tot el servei. En aquest resum no es tindrà en compte el servei de guàrdia de 
disponibilitat i presencia. 
Nota: Abundant en la nota del punt anterior, en el cas de que el licitador acabi oferint i justificant una 
millora en les freqüències que el plec proposa, en aquest punt ha de comptabilitzar l’increment de 
recursos corresponent. 
Calendari de les actuacions anuals de les prestacions P2, P3, P4.3 i P5 (4 punts) 
Cal presentar tres calendaris d’una pàgina per una cara, que poden ser DIN A4 o DIN A3 
Calendari setmanal.- Ha d’incloure totes les operacions/actuacions que tenen una cadència setmanal. Tot 
el que es repetirà cada setmana. 
Calendari anual per setmanes (52).- Ha d’incloure aquelles operacions/actuacions que al llarg de l’any el 
licitador preveu ubicar en setmanes concretes  
Calendari anual per mesos (12).- Ha d’incloure aquelles operacions/actuacions que s’esdevindran dins 
d’uns mesos concrets durant l’any. 
Si al licitador li sembla que la seva proposta queda més clara fusionant els dos anuals, pot fer-ho.  
Sistema proposat per a la generació de models de consum (3 punts) 
En dues pàgines (4.000 caràcters) els licitadors ha de fer la seva proposta concreta per donar compliment 
al que sobre aquesta qüestió descriu el punt 4 del PPT, sobre com es generaran els patrons de consum 
de cada quadre, perquè siguin comparables amb els consums reals. 
Poden afegir una tercera pàgina amb imatges o diagrames  que ajudin a la comprensió de les dues 
primeres.  Aquesta tercera pàgina no es pot utilitzar per ampliar descripcions i/o funcions que s’ha de 
resumir en les dues primeres pàgines esmentades.  
Sistema de telegestió proposat (4 punts) 
En  tres pàgines (6000 caràcters), els licitadors han d’explicar quin és el sistema que proposen per donar 
compliment a les necessitats descrites en general al punt 4 del PPT i més concretament al punt 4.4 
Poden afegir una quarta pàgina amb imatges, diagrames o reculls de característiques del elements o 
maquinari proposat. Aquest quarta pàgina no es pot utilitzar per ampliar descripcions i/o funcions que s’ha 
de resumir en les tres primeres pàgines esmentades.  
Estudi per a la ubicació a Figueres de diversos sensors fixos amb connexió telemàtica (3 punts) 
L’ajuntament de Figueres porta mots anys preocupat pels danys que l’enllumenat artificial pot causar a la 
biodiversitat. Per tal de seguir aprofundint en disposar d’un enllumenat públic que aporti el mínim de 
contaminació possible, es vol instal·lar dins dels primers mesos d’aquest contracte que es licita, una xarxa 
de punts de mesura permanents amb connexió telemàtica que permetin avaluar l’evolució de la 
contaminació a la ciutat.  
Es demana als licitadors que presentin un estudi de com a màxim 5 pàgines per una cara indicant el tipus 
d’aparell recomanat, les seves característiques, possibilitats i sistema de connexió telemàtica que 
disposa, dades que recull, sistema d’ancoratge i/o suport, etc. També ha de contenir les característiques 
que ha de reunir el centre de control o recepció de la informació incloent maquinari, programari i 
comunicacions necessàries.  
L’estudi ha de contenir una proposta que indiqui el nombre d’aparells que el redactor consideri idoni per 
una ciutat com Figueres. 
En un full a banda dels 5 esmentats, es pot acompanyar un plànol de la ciutat amb la ubicació física 
proposada de cada un dels aparells. 
L’avaluació d’aquest punt es farà classificant els estudis amb les seves propostes i justificacions de millor 
a pitjor, repartint així els punts que es poden atorgar. 
Coherència global dels punts anteriors (5 punts) 
Aquest es un punt en que els oferents no ha de fer cap aportació. Els avaluadors de les ofertes, el 
puntuaran en base a la coherència dels punts anteriors. 
Notes aclaridores 
Es puntuarà el que en els punts anteriors es demana. No cal esmentar el que no es demana encara que 
als redactors de les ofertes els hi pugui donar la sensació que queden aspectes que no tenen lloc per a 
ser exposats en la plica. En aquests casos el contractista haurà de complir amb el que esmenten els plecs 
i això serà suficient. Com exemple podem esmentar que no es demana cap exposició sobre la forma 
d’actuar en les Fires de la Santa Creu. Els licitadors poden demanar informació per poder fer els seus 
costos però al tractar-se d’actuacions molt pautades no es considera que les ofertes puguin exposar 
mètodes que millorin la forma de participar en aquesta fira, entre altres coses perquè no poden tenir més 
coneixement sobre les mateixes que els propis redactors dels plecs.  
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Tal com indica el punt 1.3,  a banda d’aquest volum referit a als criteris de valoració per judici de valor, els 
licitadors poden presentar un segon volum amb documentació que amplií la informació exposada en el 
primer. Tanmateix, si algun licitador ho fa, ha de saber que aquest segon volum no és de lectura obligada 
pels avaluadors de les ofertes, però que pot ser interessant si resulta adjudicatari pel desenvolupament 

contractual." 
 

QUART.- Aprovar el plec de prescripcions tècniques que es transcriu a 
continuació, així com els seus annexos que consten a l’expedient: 
 
" Disposicions  generals 

0.1 Objecte 

És objecte d’aquest plec l’establiment de les condicions a les que s’han de regir les tasques de conservació, 
manteniment i control del conjunt d’instal·lacions d’enllumenat públic municipal de Figueres que es relacionen 
a l’annex núm. 1, les inversions associades per la millora de les instal·lacions, tant pel que fa a l’estalvi 
energètic com la posada en normes i finalment tots els treballs relacionats com són: desplaçaments de punts, 
reposicions, reparacions de danys causats per tercers, modificacions i altres que es descriuen en aquestes 
definicions tècniques. De forma provisional fins que l’ajuntament tingui un contractista específic, s’inclou dins 
d’aquesta definició tècnica del contracte el suport a les Fires i festes de la Santa Creu. Totes aquestes 
tasques seran contractuals d’acceptació obligada per part  del contractista en les condicions que marquen els 
plecs i potestatius per part de l’ajuntament.  
Concretant les prestacions que s’han de donar en compliment del contracte que es licita són: 
Treballs de capítol 2 
Quota de manteniment 

- Prestació 1 (P1)  Prestacions generals 
(P1.1) Serveis generals i control energètic 
(P1.2) Oficina tècnica 
(P1.3) Gestió energètica 

- Prestació 2 (P2) Control de funcionament i manteniment correctiu 
- Prestació 3 (P3) Treballs preventius i programats 

 
Per llista de preus 
 

- Prestació 4 (P4)  Altres treballs  
(P4.1) Danys causats per tercers 
(P4.2) Treballs relacionats amb les instal·lacions a mantenir. 
(P4.3) Llums de Nadal 

- Prestació 5 (P5) Activitats en el parc d’atraccions de fires per les festes de  
la Santa Creu segons defineix en el capítol corresponent. 
 

Treballs de capítol 6 (Inversions per reposició i renovació) 
 

- Prestació 6 (P6)  Inversions de reposició, renovació, ampliació i millora. 
 
Treballs de capítol 2.- Agrupa tots els treballs que no són d’inversió i que per tant la procedència del seu 
abonament és el CAPITOL 2 dels pressupostos municipals. Consta de les 5 prestacions detallades, que 
estaran dotades econòmicament de les quantitats que esmenta l’apartat “Estructura econòmica del servei. 
D’aquestes 5 prestacions, les tres primeres són les que s’abonen com a quota de manteniment, a base de 12 
mensualitats que van directament relacionades amb el nombre de punts de llum a mantenir i les seves 
característiques. Té per tant un format d’assegurança, de manera que el preu que s’abonarà per aquestes 
prestacions inclou tasques, operacions, accions i treballs que cal fer independentment dels amidaments 
resultants. La seva reparació o esmena és d’obligat compliment per part del contractista. 
Les prestacions P4 i P5 és facturaran en funció de les unitats fetes segons la tarifa o quadre de preus que 
inclouen aquest mateixos plecs. La valoració s’inclourà en la certificació mensual de la forma que indica el 
capítol econòmic 
La prestació 4 (P4) s’ha dotat econòmicament d’una quantitat fixa, considerada suficient, calculada a partir 
dels històrics estadístics coneguts.  
La prestació 5 (P5) correspon una actuació molt específica. La valoració dels treballs es farà en base al 
nombre de parades i al preu per parada que indica la tarifa de l’annex 3.  
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El contractista amb la seva presentació d’oferta accepta que aquesta prestació pot restar-se del contracte si 
en algun moment l’ajuntament decideix fer un tipus de contractació fora de l’àmbit d’aquests plecs.  
Treballs de capítol 6 (Inversions per reposició i manteniment).- A diferència dels treballs del capítol  2, 
aquests queden agrupats tots en una sola prestació: la prestació 6 (P6). Aquests treballs corresponen a les 
inversions necessàries de reposició, renovació i millora de les instal·lacions per evitar la pèrdua de valor 
patrimonial, i millorar els aspectes de seguretat, d’eficiència energètica i de prevenció de la contaminació 
lumínica que provoquen aquest tipus d’instal·lacions. La seva valoració i facturació queda fora de la quota de 
manteniment, i es farà en base a la tarifa oferta segons preus de l’annex 3. 
La certificació serà mensual i inclourà els treballs realitzats durant aquest període. 
Aquesta prestació inclou l’obligació per part del contractista, d’assumir la redacció de projectes executius i de 
legalització, amb els estudis i plans de seguretat i salut que siguin preceptius, la tramitació i acompanyament 
dels Organismes de Control Autoritzats  (OCA) i l’elaboració dels estudis lumínics que puguin ser considerats 
necessaris pels serveis tècnics municipals. 
0.2 Obligacions generals 

La intenció dels serveis tècnics municipals al redactar les condicions que consten en aquest plec és que 
existeixi un equilibri entre les obligacions i l’import econòmic que s’aboni pel seu compliment.  
En aquest sentit, el plec remarca la voluntat de l’ajuntament d’exigir de forma estricta el compliment, 
tant de les condicions que aquí es descriuen, com aquelles que ofereixi el licitador que resulti 
adjudicatari.  
Per aquesta raó l’ajuntament disposarà d’un servei de seguiment i control de qualitat en endavant SiCQ que 
en cada cas determinarà si és amb mitjans propis o prefereix fer una contractació externa d’algun professional 
o empresa amb experiència en aquest camp.  
La valoració del servei es farà mitjançant els indicadors que en el seu moment es decideixin. 
Els resultats obtinguts en aquests controls han de facilitar l’avaluació del servei per determinar si aquest 
compleix amb les expectatives definides per aquest contracte, està per sobre o si per contra té dèficits. 
L’adjudicatari, per l’acceptació d’aquest plec queda obligat a notificar a l’ajuntament qualsevol variació que 
afecti al compliment de les exigències d’aquest plec i les obligacions a les que s’hagi compromès el licitador 
en la seva oferta.  
La prestació del servei té com a principal finalitat, assegurar el correcte funcionament en condicions de 
seguretat i servei, de les instal·lacions de l’enllumenat públic municipal, mantenir el nivell tècnic de les 
instal·lacions i el control del seu consum energètic,  la gestió de les inspeccions periòdiques, la prevenció i 
reparació de les avaries, fer les intervencions programades previstes  i executar els treballs d’adequació i 
renovació de la xarxa d’enllumenat d’acord amb les especificacions del present plec de prescripcions 
tècniques. 
0.3 Presentació de l’oferta tècnica 

L’oferta tècnica (sobre 2) s’haurà de presentar en format paper i en arxius informàtics emmagatzemats en 
un continent tipus CD, o qualsevol altre tipus de memòria que sigui llegible des d’un ordinador 
convencional. Tots els continguts de text podran ser arxius pdf, mentre que els que es demanin en full de 
càlcul, hauran de ser en arxius oberts per tal de facilitar l’elaboració de l’informe tècnic i el comparatiu 
d’ofertes presentades 
Aquests continents d’informació necessàriament hauran de ser 2, per tal que es respecti el principi legal 
de no posar informació del sobre 3 en el sobre 2 . 
El present plec compleix dues funcions: La primera és marcar tots els requisits obligatoris que haurà de 
complir el contractista i la segona sol·licitar dels oferents informació necessària per l’avaluació de les 
pliques presentades. 
La primera part del PPT explica el que haurà de complir el contractista obligatòriament i que no precisa 
confirmació en les pliques que es presentin. 
Al final de les prescripcions i abans dels annexes s’inclou un capítol anomenat “Guia per la presentació 
de les ofertes” (d’aquí en endavant l’anomenarem Guia) que segueix l’ordre i dimensionat que han de 
complir escrupolosament les ofertes que es presentin. Aquest ha de ser un document separat de la resta i 
per tant és el primer volum que s’ha d’incloure obligatòriament en el SOBRE 2. Per sota del títol genèric 
que indica el PCAP, s’ha de titular “Memòria tècnica – Volum 1 - Oferta específica”. Aquest serà el 
document base per fer la puntuació segons els criteris de valoració per judici de valor. La resta de 
documents que es citen a continuació podran ser consultats potestativament pels avaluadors si creuen 
interessant cercar algun aclariment. 
Un segon volum opcional titulat “Memòria tècnica – Volum 2 Documentació complementaria”, és el que 
pot contenir tota la informació que els licitadors considerin d’interès per complementar l’oferta específica. 
La informació d’aquest segon volum ha d’estar referenciada en el primer. S’aconsella que les referències 
generals de l’empresa o empreses si es tracta de UTEs, vagin separades en un tercer volum. 
0.4 Àmbit del contracte 
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0.4.1 Extensió territorial 

El present contracte inclou la conservació de les instal·lacions de l’enllumenat públic i algunes altres de 
caràcter ornamental , abalisament, etc.  existents en el terme municipal de Figueres. Totes elles són 
gestionades per l’ajuntament i es relacionen en l’inventari de l’annex núm. 1, resumit a l’annex núm. 2 d’aquest 
plec. Inclouen els preus de la “Quota de manteniment” que formen les prestacions P1-P2 i P3 del present 
concurs. 

0.4.2 Instal·lacions actuals 

El contractista haurà d’acceptar les instal·lacions existents, fent-se càrrec de les mateixes en les condicions 
actuals de cadascun dels seus elements. Aquesta acceptació l’obliga a mantenir els elements de tota classe 
instal·lats, sense que puguin ser substituïts per altres de diferent tipus, llevat que es disposi d’una autorització 
prèvia de l’ajuntament, la qual haurà de ser sol·licitada pel contractista de forma raonada i per escrit. 
Al finalitzar el contracte les instal·lacions s’han de retornar a l’ajuntament en l’estat que dimana de les 
obligacions que preveuen els plecs d’aquesta licitació. L’ajuntament podrà fer una inspecció per detectar si 
existeixen avaries, anomalies o defectes que la seva reparació o correcció sigui responsabilitat del contractista 
sortint. El contractista haurà de fer-se càrrec de totes les reparacions i/o esmenes que resultin de l’esmentada 
inspecció. 
El compliment d’aquesta clàusula queda garantit per l’aval que el contractista diposita per poder prestar el 
servei.  
En el cas d’instal·lacions en període de garantia, les obligacions del contractista seran les que especifica 
el present plec. En el cas de que no existeixin prescripcions concretes, les obligacions seran les que per 
la seva semblança siguin determinades pels serveis tècnics municipals. 

0.4.3 Inventari base  

El contractista mantindrà l’inventari actualitzat de forma permanent, i actualitzarà les mateixes dades en els 
arxius digitals dels Serveis Tècnics de l’ajuntament. Per fer-ho s’haurà adaptar al “Protocol de GIS municipal” 
que s’inclou al capítol d’oficina tècnica. Al iniciar el contracte, s’establiran els detalls, que sense disminuir les 
exigències dels plecs, millor s’adaptin a les formes de treballar, programaris i sistemes de comunicació i 
emmagatzament de dades que tingui cada una de les parts. 
Inicialment es preveu com a obligatòria l’actualització del GIS municipal com a mínim una vegada cada 
trimestre. El contractista queda obligat, però, a fer-ho cada vegada que li demani l’ajuntament, encara que no 
s’hagin complert els tres mesos des de l’última actualització. 
El contractista ha d’oferir un sistema de comunicació on line que permeti a l’ajuntament veure que l’inventari 
està actualitzat i li permeti descarregar-se totes les dades que puguin ser del seu interès. 
Si per les necessitats que sigui, l’ajuntament precisa de planimetria o llistats impresos el contractista resta 
obligat a facilitar-la sense cost addicional. El responsable de mantenir totes les dades actualitzades serà la 
persona que ocupi el lloc de responsable de l’oficina tècnica del contractista. 
El responsable de mantenir totes les dades actualitzades serà la persona que ocupi el lloc de responsable de 
l’oficina tècnica del contractista.  

0.4.4 Instal·lacions futures 

El contractista, durant la vigència del contracte, es farà càrrec de totes les instal·lacions que l’ajuntament 
realitzi o rebi de tercers, relacionades amb l’objecte d’aquest plec. 
Abans de que una instal·lació passi a formar part del conjunt de instal·lacions a mantenir, el contractista farà 
una revisió i emetrà un informe en que indicarà si existeixen anomalies, a fi de que els Serveis Tècnics puguin 
prendre la decisió que consideri oportuna. 
Totes les modificacions o noves instal·lacions hauran d’estar legalitzades si així ho indica preceptivament la 
normativa aplicable. 
Durant el termini de garantia de les noves instal·lacions, serà l’empresa instal·ladora que les hagi portat a 
terme qui haurà de respondre de la reparació d'avaries i de la substitució del possible material defectuós. En 
qualsevol cas, el concessionari queda obligat a intervenir amb dret a ser indemnitzat  segons les tarifes de 
l’annex 3, per l’import dels treballs efectuats, quan l’empresa instal·ladora no doni solució a les possibles 
avaries dins dels terminis màxims que per cada cas estableix aquest plec. 

0.4.5 Modificacions d’inventari 

L’inventari s’haurà de mantenir actualitzat de forma permanent, però pel que fa a la seva repercussió en la 
facturació, l’actualització es farà anualment i coincidirà amb la revisió de preus si n’hi ha. L’inventari a 
certificar s’actualitzarà en funció de les altes i baixes  
L’annex 2 inclou el resum de l’inventari que disposa l’ajuntament. Com que no es pot garantir la seva fiabilitat 
al 100%, el contractista queda obligat a verificar-lo i actualitzar-lo en un termini de 4 mesos a partir de l’inici de 
la prestació.  
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La facturació durant el 1er any serà feta en base a la taula de l’annex 2 tant pel que fa a preus com a unitats. 
Els preus es facturaran amb la baixa oferta pel licitador que resulti adjudicatari.  
Abans de l’inici del segon any de contracte, es presentarà per la seva aprovació el nou inventari resultant, de 
la realitat verificada sobre terreny.  
A partir d’aquest moment (13a certificació), cada mes el contractista elaborarà la factura amb les mateixes 
unitats aprovades, però al mateix temps farà la valoració de la factura que resultaria d’aplicar la realitat de 
l’inventari. La valoració s’haurà de lliurar conjuntament amb la factura que dona peu a la certificació. Sense la 
seva presentació, la certificació no podrà ser aprovada. Les diferencies s’aniran guardant mes a mes fins que 
en el moment de fer la revisió anual s’aprovin els moviments inventarials produïts durant l’any anterior. Un cop 
aprovats es podran facturar els imports corresponents o restar-los de futures facturacions si la diferència es 
favorable a l’ajuntament.  
Totes les modificacions inventarials s’incorporaran a la valoració, el dia 1 del mes següent al del mes en que 
s’hagi produït la modificació.  
Per tant ni les altes ni les baixes ni les modificacions d’estat (baixes provisionals, altes de baixes provisionals o 
punts que canviïn de situació quan passin a ser alta en l’inventari de punts amb manteniment atenuat o a 
l’inrevés), produiran cap variació a la valoració durant el període que vagi des del moment de la incorporació o 
baixa al contracte fins al final del mateix mes. Les modificacions d’un més qualsevol seran efectives a partir 
del dia 1 del mes següent. 
El quadre de preus i la forma de valorar el servei de conservació i manteniment va directament lligat a les 
làmpades instal·lades pel que fa a les prestacions P1-P2 i P3. Les altes i baixes dels punts a mantenir es 
faran sobre les bases de dades de la forma que s’especifica a l’apartat d’oficina tècnica.  
La resta de treballs que es valoraran per unitats segons llistes de preus. Dins del mes de gener de cada 
anualitat el contractista estarà obligat a facilitar en full de càlcul un resum de tot el que s’hagi facturat amb 
preus de l’annex núm. 3. El contingut i format d’aquest informe anual del servei, es pactarà prèviament amb 
els serveis tècnics municipals. 

0.4.6 Manteniment atenuat en l’enllumenat exterior 

Des de la posada en marxa de les noves instal·lacions fins a la data en que finalitzi el seu període de garantia, 
el contractista adjudicatari de la conservació queda obligat a realitzar el control de l’encesa, l’apagada i les 
altres actuacions que hagin de fer els mecanismes de control segons sigui el règim horari i de funcionament 
que s’hagi establert. També quedaran afectades pel servei d’emergències o de guàrdia. 
Per aquest servei el contractista tindrà dret a percebre un 25% de l’import que tenen els punts que es troben 
d’alta en el servei. En el cas de punts apagats per qüestions d’estalvi energètic, el contractista també percebrà 
el 25% en concepte de manteniment dels elements que han de trobar-se apunt si en qualsevol moment 
l’ajuntament decideix tornar-los a posar en marxa. Anàlogament als moviments inventarials de l’apartat 
anterior, el primer any no es podran fer canvis en les unitats de l’annex 2 i a partir del 13è mes de contracte la 
dinàmica d’altes, baixes i modificacions serà la descrita a les “Revisions d’inventari”. 

0.4.7 Modificacions de les característiques dels elements o sistemes 

Si durant la vigència del contracte l’ajuntament considera oportú modificar els elements de les instal·lacions o 
s’adopten altres sistemes, el contractista quedarà obligat a acceptar la conservació dels mateixos, prèvia 
elaboració, i acceptació per ambdues parts, dels preus contradictoris que corresponguin, i que seran elaborats 
tenint com a referència els que consten en l’oferta presentada pel contractista. 
Si el contractista creies oportú portar a terme modificacions en les instal·lacions, haurà de comunicar la seva 
petició a l’ajuntament, sense el consentiment del qual no es podran realitzar els esmentats canvis. 
0.5 Normativa tècnica. 

Amb independència i complementàriament a la llei del contracte especificada en el Plec de 

Clàusules Administratives Particulars, totes les operacions de manteniment objecte d'aquest 

contracte estaran subjectes a totes les normes i recomanacions tècniques vigents, de les que es citen 

les següents com a més específiques: 
 Reglament electrotècnic de baixa tensió, RD 842/2002 de 2 d’agost. 

 RD 1890/2008 de 14 de novembre pel que s’aprova el reglament d’eficiència energètica en les 
instal·lacions de l’enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques complementaries EA-01 a 
EA-07 que desenvolupa la ITC 09 del REBT de 2002 

 Normes UNE d’obligat compliment. 

 Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi 
nocturn sobre contaminació lluminosa i reglament que la desenvolupa 190/2015 

 Normes de la Direcció General de Seguretat i Qualitat industrial del Departament d’Indústria i 
Energia de la Generalitat de Catalunya. 
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 Llei 32/2006, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció, de 18 d’octubre. 

 Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost, mitjançant el qual es desenvolupa la Llei 32/2006, 
anteriorment esmentada. 

 POUM de Figueres. 

 Tota la normativa vigent referida a Seguretat i Salit 

 L’empresa adjudicatària haurà de disposar de tots els llibres oficials de manteniment que calguin 
en l’àmbit del seu contracte, i serà responsable de la seva permanent actualització. 

 Etc. 

També es considerarà com a normativa a aplicar les obligacions que es puguin despendre del Pla director 
que s’adjunta com annex al present plec i que quedarà aprovat amb la pròpia aprovació dels plecs 
d’aquesta licitació 

P1.1   Organització i serveis generals 

0.6 Organització del servei 

Els concursants indicaran a la seva oferta l’estructura que preveuen donar al servei  segons model proposat a 
la “Guia per a la presentació de les ofertes”. 
0.7 Disposició de personal 

Aquest contracte està sotmès a la subrogació del personal que en l’actualitat presta el servei.  
Tant les condicions d’aquests treballadors com dels nous que s’incorporin al contracte, tant si es de 
forma definitiva com si ho son de forma temporal per cobrir puntes de treball, baixes o vacances, 
queden regulades per la clàusula referida a “Subrogació i RRHH del contracte” del PCAP i al conveni 
que s’adjunta com annex al propi PCAP. 
Pel desenvolupament del servei en qualsevol de les 6 prestacions definides, el contractista disposarà del 
personal necessari per cobrir totes les exigències del contracte i complirà amb els seus empleats la legislació i 
els convenis vigents que els afectin.  
Les funcions mínimes a cobrir pel comandament del servei serà el següent: 

- Responsable del contracte o gestor: Enginyer Tècnic o superior amb experiència acreditada en les 

tasques objecte del contracte. L’adjudicatari haurà d’acreditar la titulació de la persona que destini 

a aquesta funció, en el cas de que la persona que desenvolupi aquesta tasca no sigui l’actual 

subrogada. 

- Encarregat/inspector del servei de conservació de l’enllumenat. L’adjudicatari haurà  d’acreditar 

mitjançant experiència curricular contrastable  i/o  titulació en el cas de que la persona que 

desenvolupi aquesta tasca no sigui l’actual subrogada. 

-   Un responsable d’oficina tècnica i serveis administratius, L’adjudicatari haurà d’acreditar mitjançant 

experiència curricular contrastable  i/o  titulació en el cas de que la persona que desenvolupi 

aquesta tasca no sigui l’actual subrogada i haurà de tenir els coneixements necessaris per 

desenvolupar totes les tasques informàtiques, ofimàtiques i tècniques que aquest plec defineix com 

a responsabilitat seva.   

Algunes de les funcions descrites, podran ser desenvolupades per la mateixa persona o persones diferents 
segons l’oferiment que el licitador faci seguint els criteris fixats a la Guia 
En cas de períodes de vacances o malaltia el servei s’haurà de mantenir i és responsabilitat del contractista 
preveure la forma de cobrir els diversos serveis que s’exigeixen i ofereixen. Aquesta despesa, sempre es 
considerarà inclosa en la quota de manteniment. 
Tant per l’inici del contracte com si hi ha alguna substitució durant el període de desenvolupament contractual, 
aquestes hauran de ser comunicades a l’ajuntament i el seu ingrés haurà de tenir obligatòriament un període 
de prova que permeti avaluar conjuntament (Contractista i Ajuntament) la idoneïtat de la incorporació per les 
tasques inherents al lloc que ha d’ocupar.    
Substitucions: Al considerar-se fonamental pel servei el coneixement de la població i de les instal·lacions, les 
persones noves que es puguin incorporar, al servei, hauran d’estar donades d’alta en la nòmina de la societat 
contractada i només podran ser substituïdes per baixes laborals transitòries o definitives o per acord amb els 
responsables municipals.  

0.7.1 Funcions del comandament del servei  
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Els licitadors podran en la seva oferta, seguint els criteris fixats a la Guia, proposar el repartiment de funcions 
del seu equip directiu que estimi oportú, sempre que contempli totes les funcions descrites i les que hagi 
volgut oferir a la seva plica.  
Responsable del servei.- El contractista nomenarà un responsable o gestor del Servei, que haurà de ser 
un tècnic especialista en aquest tipus d’instal·lacions, tenint en compte que l’evolució actual fa necessaris 
coneixements d’electrotècnia, electrònica, mecànica, telecomunicacions i informàtica. Aquesta persona no 
necessàriament ha de ser especialista en totes aquestes disciplines, però ha de tenir especialistes dins del 
seu equip i/o possibilitat de contractar especialistes externs, en moments o etapes determinades 
Les seves funcions seran les d’exercir el control total de les actuacions que es facin en cada prestació i serà el 
màxim responsable davant l’ajuntament. En compliment d’aquesta funció acudirà a les reunions amb 
l’ajuntament que s’acordin. 
El responsable del contracte disposarà d’un telèfon mòbil per a poder ser localitzat en tot moment, les 24h del 
dia i els 365 dies de l’any. Aquest no ha de ser necessàriament el telèfon de l’equip de guàrdia i només serà 
utilitzat fora del horaris de treball per casos excepcionals. 
Encarregat/Inspector.- Aquesta és una figura clau dins del servei. És la persona que fa de pont entre el 
que passa al carrer i les necessitats administratives, d’enginyeria i d’oficina en general. La seves funcions 
inclouen parts directives i parts de treball de camp. 
Ha de tenir el control absolut dels equips de treball, essent el seu responsable jeràrquic directe pel que fa 
als recursos humans, la gestió correcte dels materials, maquinària i equips de mesura. 
Dins de les seves funcions s’inclou l’aportació de tota la informació necessària al responsable d’oficina 
tècnica perquè pugui actualitzar les dades inventarials i posar-la a disposició municipal. 
També farà funcions d’inspector, verificacions de les instal·lacions, mesuraments ja siguin lumínics o 
elèctrics, acompanyament d’inspectors oficials quan aquests siguin contractats per a les inspeccions 
inicials o periòdiques de les instal·lacions i acompanyament si s’escau de revisors o inspectors de la 
companyia elèctrica o altres que precisin visitar les instal·lacions. 
L’encarregat també haurà de ser localitzable a qualsevol hora, tots els dies de l’any, tot i que si el seu no és el 
telèfon de guàrdia, fora del horaris de treball només s’utilitzarà per a casos excepcionals. 
L’encarregat també haurà de ser localitzable a qualsevol hora, tots els dies de l’any, si be només en casos 
excepcionals, l’ajuntament farà ús d’aquests possibilitat.  
Cap de l’oficina tècnica i serveis administratiu.- Les funcions principals d’aquest servei són: 

 L’elaboració de pressupostos en aplicació dels preus vigents i la facturació dels treballs que li indiqui 
l’encarregat o el responsable del servei. 

 El control d’estocs a nivell informàtic, la compra de materials i el seu seguiment. 

 Control i gestió de les assegurances. 

 Control i gestió del parc mòbil i les seves inspeccions periòdiques. 

 Control i gestió dels calibratges dels aparells de mesura. 
 
El repartiment de funcions podrà ser variat durant el desenvolupament contractual de comú acord amb els 
responsables municipals, amb l’objectiu primordial de la millora del servei, la qualitat de la prestació i/o les 
millores en l’eficiència energètica, la reducció de qualsevol tipus de contaminació o la reducció de costos. 

0.7.2 Equips de treball 

Els licitadors hauran de fer constar en la seva oferta i  tal com indica la Guia, dins l’apartat “Estructura del 
servei” i  “Resum de recursos humans i dedicació” els recursos humans que considerin necessaris per a la 
prestació del servei segons la metodologia que proposin per donar compliment a totes les exigències 
contractuals. 
Dins de les persones que composin la plantilla sempre hi haurà d’haver, al menys, un operari que tingui 
coneixements suficients per poder fer petites obres  de paleta, de tal forma que treballs com substitució de 
punts de llum, col·locació d’armaris, reparació d’avaries de línies soterrades, etc, no precisin d’ajudes 
externes que puguin endarrerir la finalització dels treballs.  
El contractista haurà de facilitar, sempre que li sigui requerida per l’ajuntament, tota la informació que permeti 
comprovar la plantilla i identificar els responsables de cada treball. 
El contractista haurà de respectar i fer respectar als seus empleats, els següents punts: 

- Tota la normativa referent a seguretat i salut i prevenció de riscos laborals. 

-  Senyalització i altres mesures accessòries de protecció dels seus operaris i de tot el públic en 

general, sempre que els treballs a realitzar puguin representar un perill. 

- Tots els operaris que estiguin realitzant treballs a la xarxa d'enllumenat públic han d'anar amb 

uniformes que permetin una ràpida i clara identificació. 
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- El contractista serà responsable de la cortesia dels seus operaris, solucionant qualsevol problema 

que es plantegi al respecte. 

- Estricta neteja de tots els equips, vehicles i materials emprats en la concessió, així com també 

garantir el bon estat de la xapa i pintura.. 

0.8 Recursos a disposició del contracte 

Tot seguit es detallen de forma indicativa, una sèrie de recursos que hauran d’estar a disposició del servei 
sempre que siguin necessaris. La manca d’algun d’aquest recursos o altres que puguin ser necessaris, no 
eximirà al contractista del compliment de les seves obligacions dins dels terminis establerts. En cas de 
que algun recurs no estigui disponible quan sigui necessari es considerarà una manca de servei i els 
responsables del contracte podran aplicar els criteris indicats a la clàusula 45 del PCA. 

0.8.1 Disposició d’eines i aparells de mesura 

S’entén com a eines aquells estris que els operaris o equips de treball porten habitualment pel 
desenvolupament de les seves funcions. Inclouen les anomenades eines de mà i les màquines petites 
habituals com trepans, moles petites, etc. També els comprovadors de mà habituals com testers, 
discriminadors, amperímetres de pinça, etc. 
Les eines necessàries pel compliment del present plec i els treballs associats que comporta, han d’estar a 
disposició del contracte sempre que siguin necessaries, hauran d’estar en bones condicions d‘ús, seran 
les adequades per a cada funció i compliran amb tots els requisits que siguin exigibles per a la seguretat i 
salut en el treball.  
El contractista haurà de disposar de totes les necessàries per desenvolupar correctament el servei que es 
licita. La manca d’algun tipus d’eina o mesurador no eximirà al contractista de la seves responsabilitats en 
el compliment del servei. Per la seva  singularitat es considera necessari poder disposar, en correcte estat 
de calibratge i marcatge CE quan sigui exigible, de: 

- Luxímetre de mà de qualitat 
- Analitzador de xarxes 
- Meguer 
- Tel·luròmetre 
- Miliamperímetre 

 
La disposició d’aquests equips ha de ser possible des del primer dia dels contracte.  

0.8.2 Disposició maquines i aparells sofisticats 

Entenem com equips, totes les màquines grans com són els martells trencadors, grups electrògens, màquines 
de neteja a pressió, equips de soldadura, etc. També les escales de mà i  tot l’aparellatge de mesura no inclòs 
en l’apartat anterior, com analitzadors de xarxa, traçadors de línies i comprovadors d’avaries soterrades, etc.  
El contractista haurà de disposar de tots els equips necessaris per desenvolupar correctament el servei 
que es licita. La manca d’algun tipus d’equip no eximirà al contractista de la seves responsabilitats en el 
compliment del servei. Per la seva  singularitat es considera necessari i es fixa com a obligació que el 
contractista tingui a disponibilitat del contracte i en qualsevol moment un localitzador d’avaries en cables 
soterrats que pugui fer també la funció de traçador i mesurador de profunditats.  
També haurà de tenir a disposició del servei un mesurador d’il·luminàncies sobre vehicle. Aquest no 
haurà d’estar necessàriament a les dependències des d’on es faci la prestació però haurà d’estar 
disponible cada cop que la direcció del contracte ho consideri necessari en el termini màxim d’una 
setmana. Per mesurar el nivell de la brillantor del cel nocturn també haurà de poder aportar un sensor 
tipus Sky Quality Meter les vegades que es consideri necessari. 
La disposició d’aquests equips ha de ser possible des del primer dia dels contracte. 

0.8.3 Disposició de vehicles 

El contractista haurà de disposar com a mínim del següent parc mòbil de vehicles que es posaran al 
servei del contracte. 
La dotació mínima exigida de vehicles o màquines amb dedicació exclusiva: 
 - 1 Camió cistella que arribi a una alçada de 15 metres 
 - 2 Furgonetes per trasllat de materials. 
 - 1 Vehicle al servei dels encarregats o inspectors 
 
Vehicles o màquines de dedicació no exclusiva: 
 -  1 Camió cistella que arribi a una alçada suficient per arribar als punts més alts del municipi. 

No s’exigeix que estigui a disposició de forma permanent però haurà de estar en disposició del 
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Servei en el termini d’una setmana quan se’l consideri necessari. Si es donés una situació 
d’urgència l’aportació haurà de fer-se en un temps inferior en funció de les necessitats de 
l’emergència. L’ajuntament però, podrà permetre l’agrupament de varies incidències que precisin 
d’aquest mitjà per abaratir-ne el cost en favor del contractista i pactar-ne els terminis. 

 - Camió grua per a l’aixecament de suports i transports diversos. Tampoc s’exigeix que 
estigui en disposició permanent però si sempre que sigui necessari. El mateix cas que s’aplicarà a 
la maquinària d’obra com retroexcavadores o altres que poden ser necessàries en moments 
puntuals si l’obra civil no es subcontracta. 

 
 
Tots els vehicles emprats es trobaran en perfecte estat de manteniment i conservació, hauran d’haver 
passat la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) i en cap moment podran tenir antiguitats superiors a 8 
anys. En cas de vehicles que per la seva poca utilització o cura permanent que s’hagi tingut dels 
mateixos es consideri que no estan obsolets malgrat tenir l’antiguitat fixada, es podrà demanar 
autorització a la direcció del contracte per poder-lo seguir utilitzant. Aquesta autorització s’haurà de 
renovar anualment.  
 
Els vehicles que prestin servei hauran de complir tots els requisits que assenyali el Codi de Circulació 
vigent, i hauran de donar una imatge de molt bona conservació.  En aquest sentit no s’acceptarà que els 
vehicles tinguin cops, ratllades, o es trobin en un estat de deteriorament de la pintura.  Els serveis tècnics 
municipals o les persones en què deleguin tindran la possibilitat d’inspeccionar els vehicles tant per fora 
com per dins i exigir-ne les reparacions o condicionaments que creguin necessaris. Quan això succeeixi, 
la notificació es donarà a l’empresa per escrit que  incorporarà un termini màxim d’esmena. Passat aquest 
termini, els responsables del contracte podran aplicar els criteris indicats a la clàusula 45 del PCA. 
En cap cas la reparació o revisió d’un vehicle pot afectar el correcte funcionament del servei. El temps 
màxim que un vehicle podrà trobar-se fora de servei serà de 24h. A l’inici del contracte s’establirà la 
forma en què el contractista haurà de comunicar aquests moviments.  
 
Els vehicles assignats al contracte amb dedicació exclusiva s’hauran de pintar de la forma que indiquin 
els STM i hauran d’anar retolats amb el logotip corporatiu de l’ajuntament i/o del servei.  
 
Les ofertes dels licitadors poden indicar més vehicles de dedicació exclusiva que els esmentats al 
principi d’aquest punt. 
 
Els vehicles hauran de complir amb tots els requeriments que marqui el contractista en la seva oferta i 
s’hauran de mantenir equipats durant tota la vigència del contracte per donar el servei ofert. 
 
La disposició dels vehicles ha de ser possible des del primer dia dels contracte. Si no es disposa dels 
definitius, l’inici s’haurà de fer amb mitjans substitutoris. A partir dels 90 dies el contractista ha de disposar 
dels vehicles definitius proposats.  
Els vehicles destinats al servei hauran d’incorporar un sistema de seguiment per GPS que permeti als 
Serveis tècnics municipals, saber en tot moment on es troben els vehicles i mantingui un històric de 6 
mesos com a mínim de dades emmagatzemades. Les ofertes hauran de proposar el seguiment que 
considerin més adequat i coherent amb el tipus d’organització del servei que ofereixin.  

0.8.4 Stock de recanvis 

Per assegurar el bon servei de conservació, el contractista estarà obligat a tenir als seus magatzems 
l’estoc de materials suficient per poder atendre qualsevol avaria, anomalia o accident que es produeixi en 
els terminis que marca aquest plec. La no disposició de recanvis no serà eximent per la no reparació de 
les avaries o anomalies en els temps exigits. Només en casos de materials amb poques unitats 
instal·lades a Figueres i/o de poc ús o esporàdic, prèvia autorització municipal, el contractista podrà 
allargar els esmentats terminis. 
Si al moment d’iniciar la prestació del servei l’ajuntament disposes d’un estoc de materials nous o usats 
en bon estat en els seus magatzems que puguin ser utilitzables pel manteniment, altres treballs o dins de 
la P6, el contractista estarà obligat a utilitzar-los i/o muntar-los. 
En els seus locals, el contractista haurà d’habilitar un espai suficient per tenir emmagatzemats aquests 
materials cedits de forma clarament identificada i controlada. 
La disposició de recanvis no és obligatòria però si el compliment dels terminis de reparació o esmena 
d’anomalies. Les reparacions fetes fora de termini seran penalitzades independentment de la causa, 
excepte si aquesta es justificada i autoritzada pels serveis tècnics municipals 

0.8.5 Disposició de superfície 
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El servei que es licita te una forta component de presencia a tots els espai públics del municipi, atès que 
l’enllumenat es una xarxa que abasta tots els racons urbanitzats. Per aquesta raó és molt important la 
proximitat dels equips de treball als punts d’actuació. També es tracta d’un servei que pot tenir 
emergències duran les 24h i que aquestes poden comportar perills elèctrics i/o mecànics a l’espai públic. 
Per totes aquestes raons el contractista haurà de disposar d’un local, dins del terme municipal de 
Figueres, que tingui l’extensió suficient per encabir les següents dependències: oficines administratives, 
magatzem de materials, dependències pel personal, aparcament per a vehicles i magatzem per la 
maquinària i equips destinats al servei. La superfície mínima del local serà de 400m

2
 útils. 

Aquest espai podria ser insuficient en funció del volum de la P6. En aquest sentit el contractista haurà de 
cercar alternatives, encara que sigui en locals separats i podrà utilitzar espais no coberts pel 
emmagatzematge de materials que puguin guardar-se al descobert. El material sempre haurà d’estar en 
recintes tancats i amb la possibilitat de ser vigilats si les circumstàncies ho requereixen. Com a magatzem 
auxiliar s’admetrà que es disposin d’espais fora del terme municipal sempre que sigui en municipis 
adjacents. 
La custòdia del material serà a càrrec del contractista i serà seva la responsabilitat en cas de robatoris o 
actuacions que puguin malmetre el material. A aquest efecte, haurà de valorar si precisa o no de la 
contractació d’una pòlissa d’assegurances. 
Si el contractista desenvolupa activitats paral·leles al serveis contractats en aquesta licitació, els espais 
podran ser compartits, sempre que les zones estiguin clarament diferenciades i que a criteri de la direcció 
municipal del contracte el conjunt sigui suficient pel desenvolupament del servei. Si en algun moment la 
prestació del servei es ressent per manca de disponibilitat de superfície, la direcció municipal del 
contracte podrà exigir que el local passi a ser exclusiu o bé que tingui una separació física entre l’espai 
destinat al servei amb la superfície mínima indicada i el que estigui destinat a la resta d’activitats 
Aquestes instal·lacions hauran d’entrar en funcionament en un termini màxim de 90 dies des de la data de 
signatura del contracte, i hauran de tenir tots els permisos que li siguin preceptius.  
 
0.9 Materials i sistemes 
 

0.9.1 Introducció 

Els materials a instal·lar seran de la mateixa naturalesa que els instal·lats actualment sempre que es tracti 
de recanvis. Quan es consideri millor o convenient canviat tipus, marques o models, s’estudiaran les 
característiques dels nous elements per determinar si les seves prestacions són adients a la prestació que 
han d’oferir. En tot cas sempre es precisarà d’autorització dels SSTTMM abans de ser instal·lats o 
muntats. 
Els materials hauran de complir com a mínim el que indica l’annex 3, d’aquest plec que determina les 
característiques de diversos tipus de materials, sistemes d’instal·lació i sistemes constructius. El que no 
es trobi recollit en aquest annex, s’haurà de presentar a mode de proposta als Serveis Tècnics Municipals 
que en funció de les necessitats i circumstàncies aprovaran, rebutjaran o modificaran   

0.9.2 Materials de fabricació pròpia   

Queda específicament prohibida la instal·lació de materials fabricats pel propi contractista o pel seu grup 
d’empreses, tot i que  si el municipi ja té unitats instal·lades i ha estat comprovada la seva eficàcia i 
durabilitat pot acceptar-ne el subministrament de noves unitats. 
Les dues raons fonamentals que justifiquen aquesta prohibició són: 

- Possibles anomalies o defectes que pugui tenir el producte en qüestió: quan un industrial 
instal·la o munta un producte de fabricació pròpia i l’ha de mantenir posteriorment, durant 
aquest període pot tenir la temptació d’amagar a l’ajuntament aquests defectes, de tal 
manera que els Serveis Tècnics no el descobreixin fins que hagi finalitzat el contracte. En 
aquest cas el poder de reclamació quedaria molt minvat i la tramitació per demanar-ne la 
substitució pot ser extremadament complicada. 

- Tracte abusiu: El fabricant del producte, podria, davant la pèrdua del contracte, exercir un 
tracte abusiu tant en el subministrament de recanvis, com en el seu preu, períodes de 
lliurament o sistemes de distribució del material en qüestió. 

 
Per tant es tracta d’una prohibició encaminada a preservar la voluntat municipal de caminar cap a 
sistemes oberts o “no esclaus” sempre que sigui possible. 
S’entendran com excepcions d’aquest clàusula, les següents:  

- Quan es tracti d’elements de baix cost que siguin fàcilment substituïbles per unitats d’altres 
fabricants o que el nombre d’unitats no sigui significatiu, l’ajuntament podrà permetre la seva 
adquisició. 
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- Quan es tracti de programaris que afectin a la gestió del servei o al funcionament de les 
instal·lacions, el contractista farà la seva proposta i l’ajuntament decidirà si la seva adopció 
pot ser permesa. 

1. P1.2 - Oficina tècnica 

1.1 Introducció 

Donada la importància que l’ajuntament atorga a aquest aspecte, el present plec dedica un capítol sencer 
i específic a les tasques que ha de desenvolupar aquest departament contractual.  
1.2 Responsable de l’oficina tècnica 

Tal com s’ha esmentat a l’apartat referit a l’equip directiu del contracte, dins de la disposició de recursos 
humans que s’exigeixen, l’oficina tècnica ha de disposar d’un responsable convenientment capacitat per 
gestionar tots els elements a què fa referència aquest capítol. 
Aquesta persona  ha de tenir formació suficient per desenvolupar les tasques que es descriuen.  
1.3 Funcions de l’oficina tècnica 

1.3.1 Controls 

Tot seguit es fa un llistat enunciatiu no exhaustiu que pretén indicar els tipus de controls que s’han de fer: 

 Control documental de les instal·lacions segons normativa 

 Control informàtic de l’inventari i els seus moviments (altes, baixes i modificacions definitives, i 
altes, baixes i modificacions provisionals). 

 manteniment de tot tipus de bases de dades, informàtica, generació de plànols i llistats 

 Control d’incidències: avisos i deteccions d’anomalies o avaries i reparació o esmena. Cal portar 
el control del moment de la detecció (sigui pròpia o per avisos rebuts de tercers) i el moment de 
la reparació per poder determinar si es compleixen els terminis fixats. 

 Control estadístic d’avaries produïdes i les seves reparacions 

 Controls de les enceses i apagades i en general dels diversos règims horaris de les instal·lacions 

 Control dels sistemes d’informació a distància (mòdems, transductors, ordinadors centrals i 
programaris, sistemes de comunicació en general,...) 

 Control dels consums energètics 
o Control de consums mitjançant lectures manuals o telemàtiques 
o Aportació de totes les dades necessàries als responsables municipals encarregats de la 

contractació de la comercialitzadora d’energia elèctrica.  
o Quan per modificacions en les instal·lacions o per detecció de disfuncions sigui 

aconsellable la reducció de la potència contractada, l’oficina tècnica farà la sol·licitud al 
departament municipal encarregat de fer aquests tramitació. 

1.3.2 Programacions dels règims horaris 

 Haurà de dominar els sistemes de reprogramació d’equips i divers per quan sigui necessari 
implementar canvis en les programacions establertes. 

 L’oficina tècnica haurà de portar un registre de les modificacions i de l’estat de programació dels 
diferents quadres i punts de la població. 

1.3.3 Estudis 

 Lumínics, tant si són manuals pel mètode dels 9-12 o 15 punts com si són fets mitjançant vehicle 
registrador 

 Caigudes de tensió 

 Legalitzacions amb projecte i/o mitjançant instrucció 1/2015 o la que la pugui succeir. 

 Projectes 

 Certificats final d’obra i d’instal·lació elèctrica quan es tracti de treballs executats pel contractista 

1.3.4 Programacions dels treballs 

 Treballs programats 
o Neteges 
o Canvis massius 
o Pintura 

 Verificacions 

 Inspeccions periòdiques 
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1.4 Protocol de GIS municipal  

La informació geogràfica i de gestió dels serveis i infraestructures tenen caràcter públic i en tot moment 
seran de titularitat municipal, així com els sistemes de gestió que es creïn per a la seva gestió i 
actualització. 
L’ajuntament podrà decidir en qualsevol moment si facilita l’accés aquesta informació a tercers per criteris 
d’eficiència, eficàcia i transparència. 
Així doncs, l’ajuntament ha de poder tenir accés a la informació del servei en qualsevol moment, sigui per 
mitjans telemàtics, o sistemes de descàrrega dels fitxers per a la explotació interna de la informació. 
A fi de garantir la màxima interoperabilitat de la informació, aquesta haurà de complir els estàndards que 
es refereixen en aquest document: 
Documentació obligatòria: 
En referència als models de dades exposats en el document, donada la marcada necessitat d’una i altre 
part per conèixer com s’emmagatzema la informació i quins canvis es produeixen en el temps, serà 
necessari definir com es documentarà el model de dades. Sens perjudici dels estàndards que es 
poguessin acordar per a documentar les bases de dades no geogràfiques, per a les dades geogràfiques 
s’estableix com a indispensable emprar les METADADES, en l’estàndard del perfil IDEC v4.0 que pren 
com a referència la norma ISO19115:2003. Aquesta metadada caldrà que es realitzi per a cada base de 
dades geogràfica existent o que es volgués crear. El canvi en el model de dades caldrà que sigui validat 
pel servei de GIS municipal, el qual podrà participar i assistir en el disseny i que aquesta informació 
estigui disponible per a la seva consulta per part de l’ajuntament. 
Aquest procés facilitarà la comprensió de la informació que registren els respectius sistemes, grau de 
intensitat de revisió, resolució temporal, resolució espaial, model relacional i estat de contingència de les 
dades. Aquesta definició del model de dades és essencial que sigui compartit entre l’Ajuntament i 
l’empresa per conèixer la informació disponible i l’abast d’ús en que es poden emprar. 
Es documentarà tant el model intern de dades alfanumèriques i geogràfiques, com el de transferència i 
intercanvi amb l’ajuntament. Restant documentada tota la informació registrada, objectiu, conceptes 
registrats i significat. 
Caldrà crear metadades de cadascuna de les sèries cartogràfiques de creació, manteniment i gestió del 
servei, i es considerarà la següent norma: 

a. Seran sèries cartogràfiques aquelles que la informació sigui íntimament lligada i no 
desvinculable entre si. Qualsevol informació que sigui complementària per a la gestió 
del servei serà una sèrie independent. 

b. El software de gestió d’aquesta informació documental i de catàleg serà el MetaD, oficial 
a Catalunya per a la gestió de la geoinformació. 

c. S’aprovaran com a dades oficials de l’ajuntament per l’òrgan col·legial municipal 
competent.  

 
Criteri de Interoperabilitat: 
Els sistema de gestió documental i GIS estarà disponible per a l’ajuntament en les següents modalitats: 

- Connexió en remot. L’ajuntament ha de poder connectar-se a les bases de dades que sol·liciti 
sota demanda. En especial atenció que la connectivitat es pugui realitzar a través del programari 
lliure QGIS. 

- Exportació de la informació: Els sistema ha de permetre exportar una versió coherent per a que 
l’ajuntament la pugui utilitzar, emmagatzemar, o transferir a tercers. Com a mínim s’han de 
complir els formats SHP i GML. 

- El sistema haurà de disposar de les API-REST, documentades i disponibles per l’ajuntament. El 
sistema ha de permetre que l’ajuntament pugui comunicar-se amb el sistema informàtic de la 
empresa mitjançant aquests estàndards. De forma genèrica, les API s’estructuraran en format 
Jonson i geojonson. 

- Geoserveis oberts cap a l’ajuntament: Les dades gestionades per l’empresa estaran disponibles 
a través de geoserveis per a que es puguin visualitzar en temps real des dels sistemes 
informàtics municipals. Aquests com a mínim disposaran del protocol WMS del OGC i seran 
visualitzables en els software següent: Microstation, QGis, Geomedia, i MapGuide). Es mantindrà 
la versió més estable i actualitzada disponible. El sistema també ha de permetre accedir a la 
informació mitjançant els protocols WFS. Els geoserveis han de ser capaços de suportar fins a 
10 usuaris connectats simultàniament i respondre amb suficient fluïdesa com els serveis anàlegs 
existents. 

 
El sistema de la empresa ha de poder complir amb els següents criteris: 

- Criteri de repositori únic: A fi de mantenir la integritat de les dades geogràfiques, aquestes 
estaran emmagatzemades en un únic repositori, el qual si tècnicament fos viable, es traslladaria i 
gestionaria directament contra un servidor municipal allotjat en el CPD de l’ajuntament. 
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- L’ajuntament oferirà a la empresa els geoserveis de titularitat municipal  necessaris per a 
mantenir actualitzada la informació, pel que els sistemes han de permetre connectar-se en 
aquesta modalitat. Tant mateix, la informació també es facilitarà en els formats SHP, DGN, DWG, 
CSV i DXF, pel que el programari de l’empresa ha de poder consumir aquests formats. 

- El sistema haurà de poder consumir els protocols informàtics API-REST 
 
Criteri de Transferència: 
Periòdicament es transferiran còpies de la informació a l’ajuntament si aquesta informació no estigués 
accessible on-line per descarregar-se, o a través de connexió remota que permeti el consum massiu de la 
informació de forma directa de forma desassistida.  
Criteri d’actualització de la informació: 
La informació cartogràfica i geogràfica detallada en aquest document s’actualitzarà, en la mesura del 
possible, quan es produeixin els canvis per les obres o manteniments. S’ajustarà el temps d’actualització 
a les necessitats de gestió que es descriuen en el document i que condicionen a la certificació i facturació 
del servei. Aquest grau d’actualització es descriurà a les metadades geogràfiques, les quals hauran estat 
aprovades i validades pel servei de SIG de l’ajuntament, cadascun dels repositoris podran tenir diferents 
graus d’actualització d’acord a la seva criticitat de gestió del servei. S’haurà de complir amb els requisits 
d’actualització que es detallin en aquestes metadades, donat que el grau d’actualització quedarà justificat 
per la necessitat del servei. El no compliment d’aquestes podrà ser penalitzat en les cerificacions 
corresponents.  
Ús infraestructura municipal: 
L’ajuntament disposa d’una plataforma GIS-online per al registre i manteniment de dades geogràfiques. 
Aquesta plataforma podrà ser utilitzada temporalment o de forma definitiva per part de l’empresa que 
presti el servei, previ estudi i informe del servei de SIG. En aquest cas, les modificacions que la 
infraestructura que calgui realitzar per adaptar-la a les necessitats de l’empresa i al compliment d’aquest 
plec, aniran a càrrec de l’empesa prestatària, i es realitzaran sota la supervisió del tècnic municipal de 
sistemes d’informació territorial 
Criteri de contractacions a tercers: 
Quan la empresa prestatària del servei contracti a tercers la creació d’informació geogràfica, topografies i 
altre informació anàloga, la contractació fixarà la obligatorietat de seguir els plecs tècnics de l’ajuntament 
per a garantir la compatibilitat i coherència de la informació. 
 
 
Obligatorietat d’ús de cartografia de base oficial 
Tindrà aquesta consideració aquella que tingui les metadades aprovades per l’ajuntament. A més 
d’aquelles explícitament declarades per organismes supramunicipals. La contradicció entre bases 
municipals i supramunicipals, donat el cas, prevaldrà la base oficial de més qualitat, tant en termes 
temporals, com de contingut de dades i relació històrica. Sempre i quan per normativa no s’estableixi el 
contrari. 
Tota la cartografia es referirà a les coordenades geogràfiques en format  UTM, projecció ETRS89 FUS 31 
(codi EPSG:25831) tal com estableix la normativa vigent. Projecció obligatòria des del 1 de gener de 2015 
(Real decret 1071/2007 de 27 de Juny), pel qual aquest ajuntament ha realitzat totes les tasques 
necessàries per adaptar aquesta informació a la normativa. 
Donada la circumstància que entre els serveis que presta l’ajuntament arribessin a existir més d’una sèrie 
cartogràfica, o que una mateixa fos compartida entre diferents serveis, serà el servei de SIG municipal qui 
decidirà com s’estructurarà i quins processos d’actualització, manteniment i gestió es seguiran. Arribat el 
cas, la sèrie cartogràfica serà traslladada al sistema SIG municipal i s’activaran els protocols d’edició 
establerts per al manteniment d’aquesta informació, que inclourà la edició de la informació gràfica, 
alfanumèrica i documental a través de la plataforma web, i la edició gràfica de precisió d’aquesta 
informació es realitzaria a través del programari MicroStation Connect i el mòdul municipal MapiaDB 
desenvolupat a mida per a poder realitzar aquestes tasques. 
Criteri de validació del sistema: 
El primer procés d’aprovació de les dades es realitzarà com a molt tard als sis mesos del inici del 
contracte, sempre que per altres condicions del plec no obligui a realitzar-se amb anterioritat.  
Aquesta validació contempla la aprovació de les metadades i documents descriptius del model de dades, 
així com les proves de interoperabilitat descrites en aquest document, així com les proves de rendiment 
necessàries per comprovar la correcta interoperabilitat entre sistemes. 
1.5 Informatització del servei  

A part dels programaris de gestió administrativa que el contractista utilitzi, haurà de disposar de 
sistemes i programaris que permetin fer un seguiment acurat de les actuacions que es facin sobre les 
instal·lacions, tenint com a base les característiques de tots els elements que conformen la xarxa que 
presta aquest servei essencial. 
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Aquests programaris han de ser els adequats per donar cobertura a les següents necessitats mínimes: 
 

- Programari de gestió de l’inventari sobre un entorn GIS que inclogui tota la informació 
sobre el punt de llum que es defineix mes extensament en un altre apartat d’aquest capítol. 
A més ha d’incloure la gestió de les avaries i els històrics de cada punt de llum i quadre i 
ha de  ser compatible amb el protocol de l’apartat anterior.  

- Programari de control d’estocs dels materials del magatzem. 
- Arxiu documental digitalitzat amb tota la documentació referent a cada subministrament: 

projecte, legalització actes d’inspecció inicial i periòdiques, valors de les verificacions 
anuals del propi mantenidor, ... Com que aquesta informació no està actualitzada la 
generació d’aquest arxiu s’haurà de fer dins del primer any de prestació del servei.  

- Programari per la recollida i emmagatzematge de les dades de consum energètic dels 
quadres.  

 
La forma de transmissió d’informació entre el contractista i els STM, es farà d’acord amb protocol que 
s’adjunta dins d’aquest mateix capítol. La freqüència en la transmissió de  dades es decidirà un cop 
signat el contracte. 
 
A títol informatiu es posa en coneixement dels licitadors que l’ajuntament està treballant en la 
configuració d’una plataforma única amb allotjament accessible des de qualsevol lloc i/o persona 
autoritzada. El regim de permisos i accessos es definirà en cada cas conforme vagin evolucionant els 
programaris. De forma general es considera que el contractista haurà de ser qui es faci càrrec tant de la 
introducció de la major part de les dades, com de les modificacions de les mateixes, mentre que els 
serveis tècnics municipals i altres persones o departaments en qui deleguin podran visionar la 
informació, exportar-la, treure’n estadístiques i llistats sense modificar els continguts. 
 
L’ajuntament pot requerir al contractista que li proporcioni la informació que precisi en qualsevol dels 
formats i fitxers que el programari permeti o en paper si així li ho decideix. 
 
També seran exigibles comunicats periòdics si la direcció del Servei considera que són necessaris. En 
aquest sentit i a mode d’exemple podria ser interessant disposar un cop per setmana, d’un comunicat on 
es detallin les incidències detectades i reparades, especificant el número dels punts de llum o quadres 
en els que s’ha hagut de intervenir, el tipus d’incidència, la data de detecció, i la data de reparació. Un 
altre tipus de comunicat que pot resultar interessant es un que reflecteixi el grau de compliment de totes 
les tasques i funcions programades que segueixin calendaris específics. 
 
En funció del contingut i possibilitats que esmenti l’oferta que resulti adjudicatària, i del seguiment i 
control de qualitat que l’ajuntament estableixi s’anirà adequant el volum d’informació i la forma a les 
necessitats de cada moment.  
 
A banda de la del seguiment del servei i contracte, el contractista amb la presentació de la seva oferta, 
es compromet a facilitar la documentació que l’ajuntament estimi d’interès per al ciutadà, perquè 
aquesta sigui incorporada al conjunt de informació oberta seguint els criteris open data que l’ajuntament 
adopti en cada moment.  
 
La concreció de les eines informàtiques que es proposen, del seu potencial i la forma de transmetre la 
informació, els licitadors l’hauran d’oferir segons es demana a la Guia. 
 
 
1.6 Gestió de comunicats 

Comunicats de l’ajuntament per encàrrec de feines: 
Pel seguiment de les prestacions del contracte és seguiran diferents procediments segons sigui la 
prestació que s’estigui avaluant. Els comunicats han de ser suficients en forma, contingut i terminis, de tal 
manera que permetin el seguiment dels objectius de servei i avaluar-ne el seu compliment mitjançant 
indicadors.  
El tipus de comunicats i el seu contingut no es defineixen específicament aquí, perquè les necessitats 
evolucionaran conjuntament amb el creixement de les possibilitats que ofereixin en cada moment els 
programaris. 
La tendència i objectiu de l’oficina tècnica ha de ser la d’evolucionar cap a sistemes d’informació en temps 
real. En aquest sentit i de forma progressiva s’aniran introduint al servei sistemes de comunicació on line i 
programaris que ho facilitin. Les eines que ho han de fer possible són al moment de redactar aquestes 
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especificacions les conegudes PDAs, “netbooks”, tauletes, portàtils, localitzadors GPS i sistemes de 
connexió per poder trametre la informació a mesura que es va produint. 
 
Pel que fa als treballs de la P4 i P5, serà necessària l’autorització dels serveis tècnics municipals abans 
de ser executats, excepció feta dels que puguin generar perill o s’hagin de fer amb caràcter d’urgència. 
Normalment seran els serveis tècnics municipals els que emetran aquests comunicats d’ordre de treball. 
Sempre que sigui possible el comunicat inclourà: 

- Numero de comunicat 
- Lloc on s'ha de fer la intervenció  
- Sol·licitant  
- Detall de l'anomalia o treball a realitzar si es coneix 
- Data límit per solucionar l'anomalia o finalitzar el treball.  

 
En tancar l'ordre de treball, s'haurà d'especificar: els operaris que han intervingut, el nombre d'hores, els 
materials utilitzats i, si s'escau, els imports segons l'actuació.  
Comunicats d’anomalies 
Distingirem dos tipus de comunicacions: 

- Les que es poden produir durant les hores laborables  
- Les que es poden produir fora de l’horari laboral  

 
Per aquesta comunicació entenem com hores laborables les que pugui tenir l’oficina tècnica del 
contractista o el servei administratiu o de direcció i com a hores fora de l’horari laboral la resta del temps. 
Tots els avisos rebuts seran gestionats administrativament duran les hores laborables i el sistema de 
comunicació haurà d’incorporar totes les variables possibles: telèfon, correu electrònic, fax, etc. la 
definició concreta de com es faran aquests comunicats i el quan els licitadors ho hauran d’explicar en la 
seva oferta. 
Durant les 24 hores de tots els dies de l’any, el contractista haurà de disposar d’un sistema d’avisos 
permanent mitjançant atenció telefònica, que atengui les trucades i  traslladi les incidències a l’oficina 
tècnica, als equips de treball o als equips d’emergència o guàrdia. 
També es necessari que en les hores no laborables els equips de treball puguin rebre avisos per altres 
vies a més de la telefònica   
L’oficina tècnica haurà de registrar les dades de cada avis que rebi, independentment de la procedència o 
el sistema utilitzat fent constar com a mínim la informació següent:  

- Data 
- Notificador de l’avís (informe, veí/na, regidor,...) . Si el comunicador vol facilitar el seu nom 

per a ser informat de la resolució de l’anomalia, es faran constar les seves dades. 
- Número de l’avís 
- Hora de recepció de l’avís pel servei telefònic 
- Ubicació geogràfica de la incidència (adreça) 
- Hora de comunicació de l’avís al servei de guàrdia, indicant el nom del receptor. 

 
El servei d’Oficina Tècnica comunicarà als STM 

- Data i hora de reparació 
- Identificació de l’operari o equip encarregat de la reparació 
- Classe d’avaria i el seu codi 
- Altres peculiaritats, que siguin requerides per l’ajuntament 

 
Els serveis tècnics municipals o el servei de control de qualitat ha de poder saber: 

- Per cada notificació rebuda o deficiència detectada, en quin moment es va rebre o detectar 
l’anomalia i en quin moment va ser resolt el problema. 

- Quantes anomalies o avaries estan pendents de solució en cada moment, i quina és la seva 
afectació. 

1.7 Inventari de les instal·lacions  

Enllumenat exterior.- El contractista disposarà d’un termini màxim de 4 mesos per comprovar si 
l’inventari subministrat per l’ajuntament és correcte o conté alguna diferència respecte a la realitat de 
l’espai públic. Durant aquest temps el contractista haurà de transportar, les dades facilitades al 
programa de gestió que proposi. Totes les variacions que es detectin durant aquest període es 
comunicaran en el moment que es coneguin de tal manera que els STM puguin decidir si s’actualitza 
l’inventari pas a pas o s’espera a fer-ho de forma global al final del citat període. 
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A fi de facilitar les funcions de control i conservació dels punts de llum i quadres de maniobra, els codis 
identificatius assignats als diversos elements seran  els que l’ajuntament està utilitzant en l’actualitat, a 
no ser que la proposta del contractista sigui raonadament i argumentada, avantatjosa.  
 
La major part de les dades que es requereixen per fer les ofertes, s’aporten en la informació que es 
facilita en l’annex núm.1. Aquestes dades s’hauran de complementar quan no es disposi d’elles amb les 
coordenades geogràfiques per fer possible la georeferenciació. 
 
De cada element s’haurà de disposar i conservar, com a mínim, de la mateixa informació que 
l’ajuntament faciliti. S’hauran buscar i d’implementar aquelles característiques que manquin per 
completar les fitxes de cada element i de les parts que el composen, així com de la marca i el model 
sempre que sigui possible. 
 
Serà necessari tenir inventariades totes les dades que incloguin les fitxes més completes de les dades 
que a l’inici de contracte facilitarà l’ajuntament. De forma enunciativa, seran: 
 
Punts de llum:  

- Data d’instal·lació, de cada operació preventiva i de cada acció correctiva. 
- Tipus de suport , alçada, sortint (si es un bàcul o braç a façana) marca i model si es pot 

distingir. 
- Llumenera, marca i model, tipus de làmpada i potència, tipus d’equip i regulació autònoma 

si en té. 
- Sistema de regulació o regim horari autònom si en disposa i potència de cada un dels 

períodes 
- En el cas de lluminàries de tecnologia LED s’hauran de recollir dades com són: la 

temperatura de color, distribució fotomètrica i referencia de la fitxa tècnica amb totes les 
característiques que s’han de guardar a l’arxiu documental del quadre.  

 
Quadres:  

- Data d’instal·lació, de cada operació preventiva i de cada acció correctiva. 
- Sistema d’encesa i programació horària. 
- Sistema de regulació si en té i programació horària. 
- Nombre de sortides. 
- Potència global instal·lada 
- Consum previst per cada període mensual de l’any 
- Documents acreditatius de la contractació, escomesa i legalització. 
- Actes d’inspecció inicial i periòdica. 
- Resultats de cada verificació.  

   
El sistema informàtic utilitzat pel contractista s’haurà de composar de:  
 

- Base de dades que contingui l’inventari de les instal·lacions d’enllumenat públic. 
- Sistema cartogràfic que, relacionat amb la base de dades, permeti elaborar la planimetria 

que precisi el servei o que pugui sol·licitar l’ajuntament. 
 

Combinant les dades alfanumèriques i les geogràfiques, ha de ser possible  
- Elaborar llistats i resums. 
- Generar i imprimir plànols digitalitzats del municipi on es trobin dibuixades les instal·lacions 

d’enllumenat. 
- Tota la informació dels programes haurà de poder sortir impresa i en format digital. 

 
El manteniment de la base de dades i els plànols digitalitzats aniran a càrrec del contractista. 
La responsabilitat de mantenir correctament tota aquesta informació recaurà sobre el responsable de 
l’oficina tècnica, si el licitador no proposa un sistema organitzatiu diferent. Si fos així sempre ha de quedar 
perfectament identificat el responsable. 
Totes les altes i baixes que es produeixen a l’inventari hauran d’estar documentades.  
El contractista no podrà fer cap moviment a l’inventari contractat si no disposa d’un document emès o 
validat per l’ajuntament que així li ho indiqui. Aquest document haurà de incorporar tota la informació 
annexa que sigui necessària per fer aquest moviment inventarial (documents de legalització, actes 
d’inspecció, projectes, planimetria, etc.). En cas de que el moviment es produeixi, degut a treballs 
encarregats al contractista o que hagin estat controlats per aquest, els fulls d’autorització municipal al 
moviment de l’inventari seran generats pel contractista i validats i signats pels serveis tècnics municipals. 
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1.8 Comunicació de previsions i de feina feta 

Per totes les operacions incloses en l’apartat de conservació preventiva i verificacions, s’hauran 
d’establir calendaris amb les programacions corresponents, de tal manera que sigui fàcil de seguir-ne el 
seu compliment. 
 
L’ajuntament ha de poder verificar en tot moment que s’estan complint els terminis i les unitats d’obra 
previstes.   
El contractista tindrà l’obligació d’incorporar al programari compartit totes les informacions que siguin 
interessants a judici dels STM i que el sistema admeti. 
Per verificar i validar les valoracions mensuals que presenti el contractista, es podrà utilitzar informacions 
del sistema informàtic que indiquin el compliment de les tasques encarregades.  

El retards no justificats en les comunicacions, lliurament de documentació i/o d’arxius informàtics 
suposaran l’aplicació del que s’indica en la clàusula 45 del PCA.  

1.9 Control de residus 

L’empresa adjudicatària restarà obligada al control i correcte tractament de tots els residus que s’originin 
per a la prestació del servei. Haurà de disposar de tota la documentació que permeti obtenir la 
traçabilitat per verificar que el tractament ha estat correcte en tot moment. Aquesta documentació ha de 
ser emmagatzemada i guardada durant tota la durada contractual i ha d’estar disponible per ser 
comprovada en qualsevol moment que els serveis tècnics municipals o altres responsables de 
l’ajuntament així ho sol·licitin. Anualment es lliurarà un resum i detall documental de tota la generació i 
tractament fet durant l’any per a l’arxiu municipal del contracte. 
 
El cost d’aquest servei estarà inclòs en la quota mensual de manteniment. 
 
2. P1.3  -  Gestió energètica 

2.1 Objecte del servei  

La part de gestió de l’energia que s’inclou en el present plec, comporta que el contractista hagi de 
controlar i de vetllar perquè els consums s’ajustin a les necessitats del servei que presten les 
instal·lacions de l’enllumenat públic, amb l’objectiu de que no hi hagi funcionaments anòmals que aportin 
sobre-consums innecessaris. Es cerca doncs  aconseguir un servei més eficient.  
 
 
2.2 Control i gestió del consum en l’enllumenat exterior 

 
El control de consums es farà per comparació entre el consum teòric que hagin de tenir les instal·lacions i 
el real. La responsabilitat d’obtenir els consums reals, és del contractista i el cos d’obtenir-los es troba 
inclòs en la quota de manteniment mensual. 
 
El càlcul del consum teòric és farà segons proposta de l’adjudicatari en la seva oferta. 
El consum real serà el mesurat pels equips de comptatge. El contractista haurà de proposar com recollirà 
les lectures de cada quadre per mes per poder fer el comparatiu. 
 
Mensualment a la presentació de la factura s’adjuntarà l’informe comparatiu amb un mes de decalatge 
per poder cuinar les dades amb temps suficient. 
 
Durant els tres primers mesos no es faran aquests comparatius i serviran per establir els consums teòrics 
de cada quadre i mes. En els tres mesos següents s’haurà de verificar que els patrons calculats són 
correctes i veure si cal ajustar-ne algun. A partir del 6è mes els comparatius ja podran tenir efectes en la 
certificació com estableixen  els plecs.   
 
A partir d’aquest moment el contractista assumirà la responsabilitat de les variacions de consum no 
justificats de la instal·lació en la forma que indica la clàusula 45 del PCA. 
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Les diferencies que no tinguin una justificació clara s’hauran d’entendre com una manca de servei, 
entenent els dèficits (menys kWh) o excessos (més kWh), com a provinents d’un no compliment dels 
règims horaris o d’un excés de punts apagats en el primer cas o punts encesos fora d’hores en el segon. 
 
A priori es considera que un marge d’error del 5% és el màxim acceptable. Si l’anàlisi inicial esmentat 
permet reduir aquest marge o aconsella ampliar-lo, aquest plec deixa oberta la possibilitat de fer-ho. 
 
El contractista mantindrà dins dels paràmetres correctes el factor de potència de les instal·lacions per tal 
d’aconseguir abonaments i/o evitar recàrrecs. Quan aquests es produeixin, l’ajuntament se’n farà càrrec 
si les causes no són imputables a la manca de manteniment i seran descomptades al contractista quan la 
causa sigui una manca de qualitat en el servei contractat. 
 
A més del comparatiu el contractista adjuntarà les propostes de canvis de contractació que cregui 
favorables per l’ajuntament en base a l’anàlisi de les dades contractuals, la realitat instal·lada i els usos 
que es facin de la instal·lació. 
 
Si considera que es poden fer ajustaments en els règims de funcionament que puguin fer estalviar costos 
energètics a l’ajuntament, haurà de proposar-los. En cas de que siguin aprovats i la seva aplicació suposi 
canviar aparells, sistemes o reprogramacions, haurà de fer-ne la valoració que el canvi suposi i el període 
de retorn previst per facilitar la decisió municipal 
 
Si les variacions aplicades modifiquen el model de consum objectiu, aquest s’haurà d’actualitzar per fer el 
comparatius posteriors. 
 
El manteniment de tots els equips de telegestió o tele-lectura i dels sistemes de control de les 
instal·lacions es troben inclosos en la quota del control de funcionament. 
 
 
2.3 Control dels consums no autoritzats en l’enllumenat exterior 

El contractista, mitjançant aquest contracte, es troba autoritzat per desconnectar d’immediat les 
instal·lacions alienes a la instal·lació que poguessin estar connectades a la mateixa, sempre que no hagi 
rebut per escrit l’autorització de l’ajuntament. 
En el cas de no desconnectar, les despeses del sobre consum aniran a càrrec del contractista. En el cas 
de ser una connexió autoritzada, el sobre consum anirà a càrrec de l’ajuntament.  
L’ajuntament es compromet a informar al contractista, de tots els permisos o autoritzacions de treballs a la 
via publica que puguin afectar a la xarxa de l’enllumenat exterior responsabilitat del contractista.  
Sempre que el contractista detecti la realització de qualsevol treball aliè que afecti a la xarxa de 
l’enllumenat públic, sense que en tingui coneixement previ, informarà a l’ajuntament si és en hores 
laborables o a la guàrdia urbana si és fora de les mateixes. Paral·lelament a donar aquesta informació 
recollirà in situ totes les dades que puguin ser d’utilitat per a la tramitació, reclamació o denúncia que dels 
fets vulgui practicar l’ajuntament.  
Per reforçar aquest servei serà de gran ajuda la instal·lació d’equips de telegestió que han d’incorporar el 
sistema d’avis quan s’obri la porta d’un quadre. Altrament, les corbes de consum poden servir per detectar 
consums no autoritzats o saber-ne els valors dels autoritzats.  
 
2.4 Telelectura, telecontrol i/o telegestió de quadres i punts  
 
Distingirem tres punts o “llocs” dins del control telemàtic i/o telegestió de les instal·lacions: 

- Centre de control (CC).- “Lloc” general de control per a tota la població que s’ha de comunicar 
via internet amb qualsevol dels terminals que possibiliten aquesta interacció 

- Quadre de comandament o maniobra (QM).- Normalment un per escomesa elèctrica que 
comanda una quantitat determinada de punts de llum. 

- Punt de llum (Pll).- Element final de la instal·lació que és l’objecte principal a comandar 
 
La comunicació entre aquests tres punts pot tenir diversos nivells: 

a) Nivell 1: bidireccional entre el CC i el Pll.   
b) Nivell 2: bidireccional entre CC i QM. 
c) Nivell 3: bidireccional entre QM i Pll. 
d) Nivell 4: unidireccional entre QM i Pll. 

 
Els sistemes de comunicació o protocols que es contemplen són: 

a) Sistema 1: (TM)  Telefonia mòbil  
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b) Sistema 2: (VR)  Via radio   
c) Sistema 3: (PL) Power line o ona portadora per la xarxa de distribució de potència 

elèctrica.  
d) Sistema 4: (TI)  Tren d’impulsos 

 
Els elements del sistema de comunicació: 
 

TM.-  Mòdem amb targeta SIM  
VR.-  Emissors receptors de senyal i antenes 
PL.-  Emissors d’ona portadora, nodes  
TI.- Generador del tren d’impulsos. Si se’n col·loca un per quadre, aquests  poden ser 

comandats des del CC, però el més habitual és disposar d’un generador per tot el 
municipi i anar físicament al QM quan cal reprogramar els equips o drivers    

 
Equips o divers de Pll 
Aquests poden executar ordres rebudes mitjançant els dos sistemes més estesos actualment, són el Dali i 
l’1-10 
Aquests sistemes reben les ordres gracies als nodes que tradueixen la informació rebuda via PL per tal de 
que l’equip o driver l’entengui i l’executi. El mateix passa amb la informació rebuda VR o per TI 
Al mercat hi ha equips o drivers capaços d’interpretar els trens d’impulsos directament.  
De cara a les necessitats de Figueres, es considera que l’opció suficient a mig termini és la que permeti 
una comunicació bidireccional entre CC i QM (Nivell 2) combinada amb una d’unidireccional mitjançant TI, 
entre QM i Pll (Nivell 4) 
Tanmateix la ciutat avança cap a instal·lacions de ciutat intel·ligent (Smart City). Pot donar-se el cas de 
que convingui anar estenent una xarxa d’alimentació pròpia per a l’alimentació de punts de diverses 
tecnologies que s’implantin a la ciutat. Una de les possibilitats més factibles és que les línies de distribució 
de l’enllumenat estiguin en tensió 24h i els punts actuïn al règim horari previst interpretant ordres 
mitjançant ones portadores (Power line), radió, wifi, GPRS o altres que en el seu moment es determinin. 
Les propostes dels licitadors han de preveure la possibilitat d’integrar algun d’aquests sistemes o fer-los 
compatibles amb el que proposin. 
Els licitadors han d’oferir en la seva oferta el sistema que proposen per Figueres, per si durant el 
desenvolupament contractual l’ajuntament vol iniciar la instal·lació d’aquests sistemes en el seu 
enllumenat. La proposta s’ha de presentar seguint el format que proposa la Guia. La implantació 
d’aquests sistemes es podrà fer dins del capítol “d’Altres treballs”, com dins de la P6. 
La proposta dels licitadors no serà d’adopció obligada per l’ajuntament, per a la implantació d’aquests 
sistemes, atès que la decisió final ha d’integrar-se dins d’un àmbit més gran, com són la resta d’elements, 
protocols, comunicacions i programaris que conformin la xarxa Smart city de la ciutat. 
 
2.5 Sistemes avançats de control de la despesa energètica 

L’ajuntament preveu durant la durada del present contracte, la implantació de sistemes avançats de 
control de l’enllumenat exterior. La il·luminació mitjançant tecnologia led, la regulació del flux de les fonts 
lluminoses, el funcionament mitjançant detectors de presència i el control punt a punt mitjançant els 
diversos sistemes de comunicació disponibles (power line, radio, o altres) seran objecte de ser provats 
durant la durada contractual. Es preveu una implantació progressiva dels sistemes que les proves pilot 
demostrin el seu correcte funcionament, durabilitat, eficàcia lluminosa, eficiència energètica i consum 
ajustat que compensi la inversió. El contractista haurà d’estar disposat a col·laborar amb els serveis 
tècnics municipals tant per la seva instal·lació, com pel seguiment, manteniment i avaluació de resultats. 
Totes les implantacions a mode de prova tindran una valoració del cost de manteniment equivalent al preu 
del sistemes actuals substituïts. Serà quan s’hagi verificat la bondat del funcionament i la conveniència de 
convertir en definitiva la provisionalitat de la seva instal·lació inicial, quan es podran confeccionar preus 
contradictoris si és necessari.  
2.6 Estudis energètics que avalin propostes de canvi 

La tendència que volen aplicar els serveis tècnics municipals de Figueres és la implantació progressiva de 
les MTDs (millors tecnologies disponibles) de cada moment. En aquest sentit tant l’ajuntament com el 
contractista poden fer propostes de canvi en qualsevol moment de la durada contractual. Feta una 
primera avaluació sobre la conveniència d’un canvi determinat i si s’escau havent fet les proves que es 
considerin necessàries, el contractista queda obligat a fer els estudis energètics que avalin la 
conveniència o desconsellin la implantació a major escala.   
 
2.7 Pla director de l’enllumenat exterior com a base de l’actuació P6 
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En el moment de redactar el present plec es disposa d’un pla de renovació i reposició de l’enllumenat de 
Figueres a mode d’estudi bàsic. Serà en base a aquesta estimació, que es farà la valoració de les ofertes. 
Les unitats previstes, es troben relacionades en un dels fulls de càlcul que complementen l’annex 3, titulat 
“Inversions associades” P6. 
Segons les dotacions econòmiques disponibles, l’ajuntament farà una priorització de les intervencions 
previstes en el Pla director. Seguint aquest ordre el contractista haurà de confeccionar els projectes 
executius o memòries valorades prèvies a l’execució dels treballs. 
La taula de preus presentada pels licitadors aplicada a les unitats d’obra resultants de l’estudi, seran les 
que serviran per fer les valoracions dels treballs a realitzar. 
El cronograma de desenvolupament d’aquests treballs el fixaran els serveis tècnics municipals amb el 
contractista 
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3. P2  -  Control de funcionament i manteniment correctiu 

3.1 Introducció 

Aquest es un servei contractat sota el format de “garantia total” o d’assegurança a tot risc, de tal manera 
que la quota mensual no respon a operacions i unitats  concretes sinó que s’abona per obtenir un servei. 
Per tant, per poder saber si es dona el servei contractat o no, és necessari establir un indicadors que 
determinin si el compliment es o no correcte. Aquests indicadors es poden traduir en descomptes a la 
factura o certificació mensual quan no s’assoleixin el mínim estipulats. Els indicadors els elaborarà el 
servei de seguiment i control de qualitat que vetllarà pel compliment del contracte. 
3.2 Objecte del servei 

La prestació del control de funcionament té com objectiu localitzar les anomalies i funcionaments incorrectes 
de les instal·lacions, procedint a reparar-les i tractant, al mateix temps, de prevenir-les mitjançant la 
comprovació periòdica de tots els elements que les composen. 
Tots els treballs descrits en aquest capítol es troben inclosos en el preu de la quota mensual. El preu ofert 
inclou les exigències descrites en els apartats de serveis generals, oficina tècnica i gestió energètica, i tant els 
materials, com tots els recursos necessaris per dur a terme les prescripcions del present capítol, a excepció 
del que s’indiqui concretament i específica en algun dels punts. 
Els treballs inclosos dins d’aquest servei són els següents : 

- Control dels règims horaris de funcionament de les instal·lacions. 

- Control de làmpades en servei. 

- Control de l’estat dels elements mecànics. 

- Danys causats per tercers  

- Control d’obres que poden afectar al servei 

- Reparació d’avaries. 

- Servei de guàrdia 

-  

L’oferta econòmica presentada pels licitadors inclourà tant la mà d’obra com els mitjans i materials 
necessaris per realitzar aquestes operacions. També la documentació, seguiment, el subministrament 
dels EPIS i altres materials referits a prevenció de riscos laborals. 
Totes les operacions que es realitzin han de tenir implementat en el programari de gestió la data i hora de 
la detecció tant si és pels mitjans propis del servei que presta el contractista, com si ho ha estat mitjançant 
un avís de tercers i la data i hora de la seva reparació o reparacions si aquesta s’ha fet per fases o de 
forma provisional. 
3.3 Control dels règims horaris de funcionament de les instal·lacions 

El contractista serà responsable del control dels règims horaris definits per a cada instal·lació. Per fer-ho, 
haurà de verificar la programació dels sistemes de control d’encesa, apagada i regulació dels armaris 
d’enllumenat, i es presentarà a l’ajuntament el corresponent document on constin les dades de programació 
de cada instal·lació.  El format i forma de tramesa d’aquesta informació s’acordarà entre els serveis tècnics 
municipals i el contractista duran el procés de posada en marxa del contracte i es podrà modificar al llarg de la 
seva durada si l’evolució dels sistemes o del contracte així ho aconsellen. 
Els llums encesos en horaris diürns, els desviaments en els horaris de reducció, el no funcionament dels llums 
en els horaris nocturns i el funcionament a deshora de la reducció de flux en aquelles instal·lacions que en 
tinguin, seran considerat en la forma que s’ha establert en l’apartat d’oficina tècnica 
3.4 Control de làmpades en servei 

Tots els punts de llum hauran de ser inspeccionats durant les hores de funcionament amb una periodicitat 
setmanal. A més d’aquesta inspecció sistemàtica, el contractista realitzarà totes les revisions esporàdiques 
que li siguin ordenades per l’ajuntament. 
Els resultats de les inspeccions generals figuraran a les bases de dades del programari que els licitadors 
ofereixin, han de ser consultables on line i d’elles s’han de poder general els llistats o informes que 
l’ajuntament estimi necessaris. Si els programaris oferts no poden complir amb els requeriments dels serveis 
tècnics municipals el contractista resta obligat a implementar la informació encara que sigui de forma manual i 
lliurar-la en els formats que l’ajuntament precisi, mentre adapta els seus programaris. 
El comunicat, inicialment, haurà de constar de dos blocs: 
 1er.- Les dades anotades sobre terreny pels operaris que facin les tasques d’inspecció i 
reparació. 
 2n.-  Totes les avaries que per les causes que siguin (justificades o no) no hagin pogut ser  
reparades i que per tant restin pendents de solució.  
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L’ajuntament, de comú acord amb l’adjudicatari, definirà quines informacions són imprescindibles i /o 
necessàries i amb quina freqüència cal comunicar-les amb l’objectiu de que la màxima informació estigui en 
temps real o en els temps que més se li aproximin.  
3.5 Control de l’estat dels elements mecànics 

No es marca una periodicitat concreta per aquest servei. Serà responsabilitat del contractista la localització de 
les anomalies. Aquestes han de ser detectades, notificades i reparades. Dins de les funcions del servei de 
seguiment i control de qualitat estarà la comprovació de les anomalies que el propi servei observi. Si aquestes 
no consten com a localitzades en funció de la gravetat i de les unitats, s’aplicaran els descomptes a la 
certificació en la quantitat i forma que indica l’annex núm. 4. En el cas d’anomalies localitzades, el seguiment i 
control de qualitat observarà el temps transcorregut entre la detecció i la seva reparació per determinar si 
s’està complint o no amb la responsabilitat contractual adquirida. 
Durant aquesta vigilància s’hauran de detectar i netejar els fanals que puguin tenir enganxines adherides. Els 
equips que exerceixin aquest control queden obligats també a portar pintura de colors estàndard per repintar 
els quadres que puguin tenir grafitis o altres tipus de pintades. Si el contractista prefereix adoptar un altre 
forma d’actuar, separant la detecció de l’actuació podrà proposar-ho, sempre i quan s’asseguri que dos cops a 
l’any tots els quadres han estat repassats i ha recuperat el seu estat de neteja.  
Quan es donin aquestes situacions es obligat que el contractista faci una fotografia abans i després de cada 
actuació  
El temps entre la detecció i la reparació d’aquest tipus d’anomalia vindrà determinat per la gravetat o perill de 
la situació observada. En el cas de no tractar-se d’anomalies que es puguin considerar de necessitat de 
reparació urgent el termini serà d’una setmana natural. 
Totes les anomalies de portes en mal estat, si són en punts que no disposen de sistemes de doble aïllament 
(Caixes de protecció i derivació en els punts de llum i caixes de doble aïllament en els quadres) seran 
considerades com a molt urgents. 
Quan l’ajuntament tingui informacions, indicis o vegi la necessitat de fer inspeccions addicionals a les 
establertes pel contractista, podrà ordenar-les i el contractista resta obligat a fer-les. 
L’ incompliment dels terminis de detecció o reparació no justificats, seran tractats com indica l’annex núm. 4. 
3.6 Reparació d’avaries 

El contractista estarà obligat a la reparació de totes les avaries que es produeixin pel normal funcionament de 
les instal·lacions, anant a càrrec seu les despeses de mà d’obra, material, mitjans i treballs d’obra civil 
necessaris per reparar les anomalies. 
La consideració d’un servei correcte es farà en base als resultats del control de qualitat.   
A falta de concretar com s’ajustarà aquest control, els principals elements que s’estudiaran 
periòdicament seran: 
 

- Avaries detectades per Km recorregut 
- Temps en la detecció de les anomalies 
- Temps en la reparació de les anomalies o avaries detectades 
- Compliment de les programacions presentades i anàlisi dels possibles desviaments. 
- Comprovació de la qualitat dels treballs fets, siguin de la prestació que siguin. 

 
Els temps màxims que disposarà el contractista per a reparació d’avaries o restitució del servei quan 
l’avaria afecti a punts apagats, es determinen en funció de l’afectació o gravetat, es comptabilitzen des del 
moment de l’avís o detecció i seran els que indica el quadre de la  pàgina següent, després de les 
següents consideracions: 
 

- Qualsevol urgència que comporti un perill per a la població (un sector apagat, un punt de llum 
col·lisionat en perill de caure, cables al descobert, etc.) haurà de tenir una resposta en menys de 
45 minuts a partir del moment de la recepció de l’avís. 

- En el cas que una avaria o anomalia, per la seva ubicació o importància, l’ajuntament consideri 
necessari reduir els terminis establerts, s’actuarà per urgència. 

- Quan per raons justificades no sigui possible complir els terminis establerts per a la reparació, el 
contractista es posarà en contacte amb els serveis tècnics municipals que determinaran un nou 
termini. 

- El contractista estarà obligat a assenyalar la via pública d'acord amb les ordenances i reglaments 
en vigor, o amb les instruccions que rebi, essent de la seva exclusiva responsabilitat els danys i 
perjudicis que puguin derivar-se per incompliment d’aquesta obligació. 
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Distribució 
Abast de l'avaria 
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 Termini 

1 punts de llum individual X X X 3 nits senceres en dia laborable (*) 

2 punts de llum consecutius X X X 2 nits senceres en dia laborable (*) 

De 3 fins a 5 punts 
consecutius 

X     
4h si la detecció o avis és en horari de vespre 
(**) i 8h si la detecció o avis és en horari de nit 
(**) 

De 3 fins a 5 punts 
consecutius 

  X X 1 nit 

Més de 5 punts consecutius X X X 
2h si la detecció o avis és en horari de vespre 
(**) i 4h si la detecció o avis és en horari de nit 
(**). 

Quadre o sector apagat X X X 
1h si la detecció o avis és en horari de vespre 
(**) i 2h si la detecció o avis és en horari de nit 
(**). 

     

(*) Es consideren laborables a efectes d’aquest quadre tots els dies no festius i/o dissabtes 
(**) La concepció de l’horari de vespre i horari de nit, és la mateixa que fa el reglament de prevenció 
de la contaminació lumínica aprovat pel decret 190/2015. 
 
Aquests terminis poden ser modificats pels serveis tècnics municipals si es donen circumstàncies que així 
ho aconsellin. També es podran fer excepcions si es succeeixen fenòmens meteorològics que no 
permetin complir-los, com és el cas de vents excessivament forts que impedeixin l’ús de mitjans d’elevació 
pel risc laboral que puguin comportar. 
 
Un altre circumstància que pot actuar com eximent d’aquests terminis seria el no atorgament de la GU per 
a l’ocupació de la via pública en dies u hores determinades. 
   
3.7 Servei de guàrdia 
 
Comunicació d’avaries i anomalies 
Distingirem dos tipus de comunicacions: 
 

- Les que es poden produir durant les hores laborables  
- Les que es poden produir fora de l’horari laboral  

 
Entenem com hores laborables les que pugui tenir l’oficina del contractista que inclou tant la direcció 
com el servei administratiu o l’oficina tècnica i com a hores fora de l’horari laboral la resta del temps. A 
falta del que pugui dir l’oferta que resulti adjudicatària es preveu un horari de 8h a 18h 
 
Els avisos que es produeixin en hores laborables, és gestionaran des de les oficines del contractista i els 
que es produeixin fora d’aquest horari els atendrà l’equip de guàrdia.  
 
Tots els avisos rebuts seran gestionats administrativament durant les hores laborables i el sistema de 
comunicació haurà d’incorporar totes les variables possibles: telèfon, correu electrònic, fax, sms, whats 
etc. I el seu ús i funcionalitat, el determinarà la definició concreta que es fixi en el procés de posada en 
marxa del servei i serà revisable cada vegada que convingui. 
 
Durant les 24 hores de tots els dies de l’any, el contractista haurà de disposar d’un sistema d’avisos 
permanent, mitjançant atenció telefònica, que atengui les trucades i  traslladi les incidències a l’oficina 
tècnica, als equips de treball o als equips d’emergència o guàrdia. 
 
L’oficina tècnica haurà de registrar les dades de cada avis que rebi, independentment de la procedència 
o el sistema utilitzat fent constar com a mínim la informació següent:  
 

- Data 
- Notificador de l’avís (informe, veí/na, regidor,...) . Si el comunicador vol facilitar el seu nom 

per a ser informat de la resolució de l’anomalia, es faran constar les seves dades. 
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- Número de l’avís 
- Hora de recepció de l’avís pel servei telefònic 
- Ubicació geogràfica de la incidència (adreça) 
- Hora de comunicació de l’avís al servei de guàrdia, indicant el nom del receptor. 

 
L’Oficina Tècnica implementarà en el programari comú de gestió: 

- Data i hora de reparació 
- Identificació de l’operari o equip encarregat de la reparació 
- Classe d’avaria i el seu codi 
- Altres peculiaritats, que siguin requerides per l’ajuntament 

 
Els serveis tècnics municipals o el servei de control de qualitat ha de poder saber: 

- Per cada notificació rebuda o deficiència detectada, en quin moment es va rebre o detectar 
l’anomalia i en quin moment va ser resolt el problema. 

- Quantes anomalies o avaries estan pendents de solució en cada moment, i quina és la seva 
afectació. 

 
Independentment de com es gestioni l’entrada dels avisos, el contractista haurà d’establir un sistema de 
localització permanent, les 24 hores del dia durant els 365 dies de l’any, per poder donar resposta als 
avisos que es puguin produir i atendre en funció de la seva importància o gravetat, les avaries o accidents 
que afectin l’enllumenat públic. 
Aquest servei comptarà amb la disposició dels mitjans i materials necessaris per procedir a la reparació de 
totes les urgències que es puguin produir. 
Tant la disponibilitat permanent del servei de guàrdia com les actuacions degudes a urgències, 
s’entendran incloses dins del preu de la quota de manteniment.  
Es consideren urgències: un carrer o un sector apagat, un punt de llum col·lisionat o en perill de caure, 
punts amb possibilitat de contacte directe o indirecte i en general qualsevol incidència a la xarxa de 
l’enllumenat que el seu estat pugui oferir risc per a la seguretat de les persones, animals o coses.  
repetit en algun lloc 
No serà obligatòria la presencia física de la o les persones de guàrdia al municipi però en cap cas 
l’arribada al punt de la urgència  podrà superar els 45 minuts. Els serveis tècnics municipals han de saber 
en tot moment, el nom o noms de les persones que estan de servei, tant si són dins de les hores de les 
jornades laborals, com si ho són fora de les mateixes. 
Les ofertes inclouran el protocol d’avisos proposat i la forma de localitzar els responsables de la guàrdia. 
Quan els temps de resposta incompleixin els prescrits en aquest plec de forma no justificada, els retards 
seran descomptats de la certificació en la forma que s’indica a la clàusula 45 del PCA. 
3.8 Intervencions puntuals en actes organitzats per l’ajuntament 
 
Existeixen 5 fires o actes que l’ajuntament organitza anualment. Son els següents: 

- Acústica (actuacions de grups de música) 
- Fira de la Santa creu  
- L’hora del planeta  

- Fira del vi 
- Cavalcada de Reis 

 
En aquests actes sol ser necessària l’actuació sobre el regim horari de funcionament d’alguns punts de 
llum, línies o quadres. Aquesta assistència es troba inclosa dins de la quota de manteniment. 
 
L’actuació sobre l’enllumenat consisteix en apagar una sèrie de llums durant un temps determinat i tornar-
los a encendre un cop acabat l’acte o l’actuació en el lloc concret. 
 
 
3.9 Quadre resum  
 
Aquest apartat pretén resumir tots els anteriors amb la intenció d’aclarir tots els dubtes que puguin quedar 
respecte que contemplen els preus de la quota de funcionament i el que queda fora.  
Queden incloses totes les reparacions o esmenes d’anomalies puntuals incloent tot el necessari: ma 
d’obra, materials, maquines, eines, mesuradors... es a dir tot. 
Es considerarà que una avaria o anomalia és puntual quan es tracti d’elements que poden fallar per 
situacions del normal funcionament. Podríem dir de forma genèrica que la seva fallada és normal o 
possible en períodes inferiors a 10 anys 
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No es troben dins d’aquesta consideració aquells materials de llarga durada que no tenen previsió de 
fallar: fonaments de columnes, canalitzacions, embolcalls de quadres i els propis suports, que haurien de 
tenir vides per sobre dels 25 anys 
En aquest cas la fallada normalment no serà d’una sola unitat, sinó que els símptomes seran força 
generals dins d’un grup d’elements del mateix tipus i instal·lats en la mateixa època. 
Per determinar l'obsolescència, genèricament direm que es compleix aquesta condició quan la mateixa 
tipologia d'element en tingui deteriorats un 25% de les unitats en un mateix carrer / zona / quadre i la 
situació aconselli no fer un canvi de una, dues o tres unitats sinó que convé canviar tots els del mateix 
tipus. En aquest cas les possibilitats econòmiques poden forçar a canviar puntualment el que clarament 
s'hauria de fer de forma massiva. Quan això passi, encara que les actuacions s’hagin de fer puntualment 
la mà d’obra i mitjans es consideren inclosos en la quota de manteniment i els materials es facturaran 
segons preus de l’annex 3 
Pel que fa a la resta d’actuacions, sempre que un material es consideri inclòs, també es considerarà 
inclosa la mà d’obra i els mitjans. 
Per contra quan es parli de elements no inclosos, el significat es que no estan inclosos ni els materials ni 
la ma d’obra ni els mitjans 
Reparació de Punt de llum 
Materials inclosos 

- Làmpada 
- Equip o part de l'equip incloent el condensador 
- Instal·lació elèctrica interior punt de llum 
- Caixa de fusibles 
- Fusibles 
- Accessoris llumenera 
- Portella i els seus accessoris 
- Connexió de la línia de terra 
- Qualsevol tipus de connexió 
- Els elements de telecontrol que contingui 
- Materials danyats per tercers 

 
No estan inclosos  

- Llumeneres senceres amb poc rendiment o malmeses pel pas del temps 
- Refer la connexió a terra mitjançant instal·lació de placa nova 
- Suports, podrits o en mal estat que no siguin els afectats per danys de tercers 
- Condensadors de forma massiva per evitar recàrrecs de reactiva 
- Materials no existents en la instal·lació i que sigui convenient el seu muntatge (Ex.: caixes de 

connexió i derivació) 
- Canvi de baixant per aïllament incorrecte 
- ...   

 
Reparació de línies de distribució i canalitzacions 
Estarien inclosos 
Totes les reparacions de línies soterrades, grapades o aèries incloent l’obra civil si és necessària, tant si es 
tracta de línies de potència, com si ho són de senyal o de comandament. 

- Reparacions mitjançant empalmaments 
- Ma d'obra de reparació d'avaries de línies i el material 
- Localització de les avaries amb o sense aparells de mesura o comprovació. 
- Localització de defectes d’aïllament 
- Reparació d’avaries o defectes d’aïllament en línies aèries i soterrades quan la reparació afecti a un 

tram (entre quadre i punt o entre punt i punt) incloent l’obra civil i la substitució del cable que sigui 
necessària 

- Reparació de pericons en mal estat  
- Tapes i marcs de pericó  

 
No estan inclosos 

- Reparació d’avaries o defectes d’aïllament en línies aèries i soterrades quan la reparació afecti a 
més d’un trem del mateix quadre  

- Obertura de rases per soterrament de passos de carrer o per perllongament de línies. 
- Substitució de línies per incompliment de normatives o per obsolescència del material. 
- Danys causats per tercers si el causant és conegut. 

 
Quadres 
Materials inclosos 
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- Frontisses 
- Panys 
- Tapes dels mòduls de doble aïllament 
- Magnetotèrmics 
- diferencials  
- Contactors 
- Rellotges astronòmics 
- Cèl·lules fotoelèctriques 
- Equips de comptatge 
- Bornes 
- Cargols  
- Brides 
- Ancoratges si no afecten a la base d'obra civil (un quadre no pot tenir moviment)  
- Plaques o accessoris de reguladors 
- Reparacions de reguladors encara que hagi d’intervenir el servei tècnic  
- Elements de telecontrol o telegestió  
- Danys causats per tercers  

 
No estan inclosos 

- Portes senceres ( si estan en mal estat per obsolescència) 
- Armaris sencers 
- Reguladors sencers 

 
Comunicacions pròpies de les instal·lacions 
Materials inclosos 
Tots els que estiguin instal·lats i en funcionament i que deixin de funcionar correctament tant si és per avaria 
com si és per problemes de programació, configuració, etc.  
No estan inclosos 
Tots els que s’hagin d’instal·lar de nou o les modificacions en els existents per acoblar-los a altres sistemes o 
modificar la connectivitat, etc. 
 
4. P3  Treballs preventius i programats 

4.1 Objecte del servei 

Els treballs preventius i programats tenen com objectiu mantenir les instal·lacions d’enllumenat públic dins 
d’un adequat nivell de funcionament, controlant els seus elements i realitzant operacions generals per tal 
de reduir al mínim les avaries i les operacions no programades. Una de les funcions principals es la de 
restablir els nivells d’aportació lumínica de les llumeneres corregint les depreciacions per envelliment de 
les làmpades i la disminució de reflexió i transmissió lumínica de les llumeneres per embrutiment o 
degradació dels materials que la composen. També evitar o disminuir les reposicions de làmpades per 
manteniment correctiu. 
Els treballs inclosos dins d’aquest servei són els següents : 

- Verificació de les instal·lacions 

- Revisions periòdiques per part d’un OCA (Organisme de Control Autoritzat) 

-  Neteja de llumeneres i canvis programats de les fonts de llum. 

- Canvis d’equips de làmpada i drivers 

- Pintura 

- Pintures especials i numeració de suports 

 
4.2 Verificació d’instal·lacions 

És responsabilitat de l’empresa adjudicatària la verificació de les característiques elèctriques de les 
instal·lacions, de tal manera que es complexin les obligacions incloses en el REBT vigent, i totes les 
recomanacions, instruccions i altres documents normatius que siguin d’aplicació en cada moment. El 
Reglament d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques 
complementàries aprovades pel Real Decreto 1890/2008, s’haurà de complir segons indiqui en cada moment 
el departament d’indústria de la Generalitat o qui n’ostenti les competències.  
Independentment de complir amb les obligacions anteriors, el contractista resta obligat anualment a 
comprovar el funcionament dels elements interns de tots els quadres elèctrics, procedint a la renovació o 
substitució de tots els elements que no ofereixin suficients garanties de funcionament segur. Com a 
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referencia per desenvolupar aquesta funció s’utilitzarà la instrucció 363 (actualment derogada) del la 
Direcció General d’Indústria de la Generalitat, mentre no n’hi hagi un altre que la substitueixi. 
Es considera essencial la verificació anual que proposava la instrucció derogada, atès que es tracta 
d’instal·lacions que són considerades com a servei essencial i que no poden oferir cap mena de risc a la 
ciutadania, menys encara si algunes d’elles poden passar a tenir línies en tensió 24h. 
Amb caràcter general es procedirà anualment al greixat de panys, frontisses o qualsevol altre element 
mòbil de la instal·lació que ho requereixi. Els quadres elèctrics, que hauran de restar nets en tot moment, 
tant en el seu interior com externament. 
 
El contractista té l‘obligació de mantenir les instal·lacions en el mateix estat que les ha rebut pel que fa a 
compliment de la normativa. Si per les inversions previstes dins d‘aquests plecs o altres que puguin fer-se 
durant la durada del contracte, es milloren elements o les condicions de funcionament d’aquests, el 
contractista haurà de mantenir sempre les instal·lacions en el millor dels estats.  
Independentment de l’estat en que es trobin les instal·lacions en la seva recepció, el contractista assumirà 
la responsabilitat del compliment de les obligacions derivades de la normativa vigent pel que fa als 
controls i inspeccions que són preceptives. En aquest sentit s’haurà de mantenir sempre al dia totes les 
inspeccions que siguin obligatòries, tant les oficials a fer per una OC (Organisme de Control) com les que 
corresponien al instal·lador mantenidor segons l’esmentada instrucció 363. De totes aquestes inspeccions 
se’n guardarà tota la documentació generada arxivada en format digital ja sigui perquè d’origen s’ha lliurat 
d’aquesta forma o perquè havent estat lliurats els documents en paper en contractista s’ha preocupat 
d’escanejar-los. 
Tota la documentació ha d’estar a disposició de l’ajuntament en qualsevol moment del contracte, essent 
responsabilitat del contractista que aquesta disposició pugui actualitzar les bases de dades municipals 
sense que l’ajuntament l’hagi de demanar.  
Aquella documentació o referències que hagin de quedar dipositades als quadres, estaran en el seu lloc 
abans de finalitzar el primer any de contracte. 
 
Anualment el contractista lliurarà a la direcció del la concessió, la programació d’inspeccions prevista per 
la propera anualitat. Aquest lliurament es farà com a mínim dos mesos abans de l’inici de cada període. 
 
Quan en una inspecció apareguin defectes, amb el resultat de la mateixa s’hi acompanyarà una proposta 
d’esmena  que inclourà: 
 

- Les unitats d’obra a realitzar incloent els materials i la seva instal·lació o muntatge. 
- La valoració de les unitats. 
- A qui correspon abonar les despeses de l’esmena de forma justificada. En aquest sentit serà 

responsabilitat del contractista quan es tracti de defectes fruit de l’ús de les instal·lacions i serà 
responsabilitat de l’ajuntament quan el defecte sigui per obsolescència del material o per no haver 
estat resolt anteriorment en els plans d’inversió executats. Quan es tracti de defectes provinents 
de danys causats per tercers, s’estarà al que en aquest sentit es disposi l’apartat d’altres treballs, 
dins del capítol “Altres operacions relacionades amb el manteniment”. 

- Temps en que legalment ha de estar resolt el defecte. 
 
4.3 Revisions periòdiques per part d’una OC 

Durant el desenvolupament contractual el contractista està obligat a sol·licitar totes les inspeccions 
periòdiques oficials que siguin preceptives, per a cada una de les instal·lacions adscrites al servei. Serà 
contractualment obligat, mantenir la condició de zero defectes a totes les instal·lacions que disposin d’acta 
neta a l’inici del contracte, per la qual cosa els treballs d’esmena dels defectes apareguts seran a càrrec 
del contractista, excepte en els casos en que sigui demostrable que el defecte no s’ha produït per 
incompliment del contracte. 
Dins de la quota mensual establerta, queda inclosa la gestió de la contractació de les inspeccions, 
l’acompanyament dels inspectors i la valoració de les actuacions necessàries per esmenar els defectes 
trobats. No inclou el preu de les inspeccions ni les taxes que siguin d’aplicació que es facturaran segons 
els quadres de l’annex 3.  
En el cas d’instal·lacions que no disposin d’actes netes a l’inici del contracte, dels defectes apareguts, el 
contractista elaborarà el pressupost corresponent a les esmenes necessàries i podrà fer els treballs quan 
la despesa estigui autoritzada per l’ajuntament.  
4.4 Neteges de suports i armaris 

 
La neteja d’enganxines en punts de llum esta inclosa dins de la quota mensual tal com indica l’apartat 
referit al “Control de l’estat dels elements mecànics”. La neteja de les adherides als quadres de 
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comandament també s’han de revisar i netejar amb la mateixa periodicitat indicada per als elements 
mecànics (6 mesos). 
 
4.5 Neteja de llumeneres i canvis programats de les fonts de llum 
 

4.5.1 Neteges 
 
La neteja de llumeneres serà obligatòria quan es faci la reposició de les fonts de llum sigui per la causa 
que sigui. Aquesta definició que es preveu correcte per a les llumeneres amb làmpades de descàrrega, 
podria precisar alguna freqüència superior per a les de tecnologia LED atès que la seva reposició no es 
preveu en períodes inferiors als 10 anys. En aquest cas es programaran les neteges cada 4 anys dins del 
circuits de substitució de làmpades encara que en aquest cas la substitució de la font de llum no s’hagi de 
fer. 
 
A part d’aquestes neteges se’n programaran d’específiques  per a les llumeneres que tinguin tancaments 
verticals transparents. Aquests en la seva majoria es troben en les més emblemàtiques de la població. La 
periodicitat prevista per aquestes llumeneres serà anual i l’inventari de les que es troben incloses en 
aquest règim de neteges queda especificat a l’annex núm. 1 referit a l’inventari. 
 
Les del mateix tipus que no estiguin en zones emblemàtiques seran netejades cada dos anys i les unitats i 
ubicació dels punts que es troben afectats per aquesta freqüència, es troben relacionades igualment a 
l’annex 1. 
 
Si es dona el cas, de que tot i aquesta previsió es detectin llumeneres que ofereixen una mala imatge amb 
teranyines, plàstics o vidres bruts que mostrin o donin sensació de deixadesa, s’haurà de procedir a 
neteges puntuals o del grup d’elements que presentin aquesta imatge.  En aquest sentit no es fixen 
periodicitats concretes però el contractista queda obligat a fer aquelles operacions que les seves pròpies 
inspeccions evidenciïn o que li siguin obligades per la direcció del contracte.  
 
Les neteges esporàdiques que siguin precises, fora de les associades al canvi de làmpades, no seran 
facturables i es consideren incloses dins del control de funcionament i la quota mensual. 
El nombre màxim d’unitats a netejar fora de l’associada al canvi de làmpada, no podrà superar el 5% 
anual dels punts existents. La previsió de neteges extres que superessin aquest percentatge es facturaran 
dins de la P4. 
 
 

4.5.2 Canvis de làmpades de descàrrega 
 
Pel canvi de les làmpades de descàrrega es preveuen dues freqüències, segons tecnologia: 

- Làmpades de Vapor de Sodi Alta Pressió (VSAP) cada 4 anys 
- Làmpades d’halogenurs, tan les de cremador de quars com les de cremador ceràmic, cada 2 

anys. 
- Làmpades de Vapor Mercuri alta o baixa pressió. És preveu que amb la prestació P6 la població 

de les d’alta pressió es vagi reduint fins a l’eliminació. Les de baixa pressió (fluorescència i 
fluorescència compacta) poden tenir major durada dins de l’inventari de Figueres. Tanmateix si 
per les programacions de la P6 que es determinin, la seva durada s’allarga, la seva substitució es 
preveu cada 4 anys, en els dos casos. 

 
4.5.3 Canvis de fonts de tecnologia LED 

 
La durada que es preveu per aquest tipus de fonts lumíniques, hauria de sobrepassar en molt la durada 
de vigència del present contracte. Atès que la perspectiva històrica d’aquestes fonts no té la suficient 
durada per fer una avaluació acurada de les necessitats de substitució i l’abast que hauran de tenir 
aquestes substitucions, no es marquen periodicitats de moment i es deixa com a punt de revisió 
necessària per quan es comenci la redacció de plecs per un nou contracte. 
4.6 Canvis d’equips de làmpada i divers 
 
Durant la vigència del present contracte programa no es preveuen substitucions massives programades 
dels equips de làmpada. Les raons que fonamenten aquesta prescripció són les tres que es citen tot 
seguit: 

- Equips electromagnètics.- El seu envelliment pot comportar més pèrdues que quan són nous 
però es tracta d’uns conjunts molt robustos que no tenen assignada una vida útil limitada. 
L’experiència en la utilització d’aquests equips es molt llarga i el seu canvi massiu programat no 
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aporta grans beneficis ni a les instal·lacions ni a la seva gestió i/o manteniment. A vegades però 
part d’aquests equips si que són més vulnerables al pas del temps com es el cas dels 
condensadors i arrencadors. En aquests casos la seva detecció és fàcil i ràpida: 
Quan els condensadors d’una mateixa edat marca i model comencen a fallar l’energia reactiva del 
conjunt augmenta i aquest es símptoma inequívoc de la necessitat de procedir a la substitució 
massiva. 
 
Quan els arrencadors comencen a fallar les làmpades no s’encenen. Les causes poden ser dues: 
o hi ha un envelliment que aconsella la seva substitució massiva, o la falta d’actuació preventiva 
en el canvi de les làmpades envellides que provoca l’envelliment prematur d’aquests elements. 
 
Tant pel que fa als condensadors com als arrencadors envellits, previ informe justificatiu es 
procedirà a la seva substitució massiva a càrrec de la P4 en el seu apartat d’obsolescència. Quan 
la necessitat de canviar els arrencadors provingui d’una falta o endarreriment en la substitució 
massiva de les làmpades, la seva substitució anirà a càrrec de la pòlissa entenent-se que la 
necessitat prové d’un deixadesa en les funcions de manteniment encarregades. 
 

- Equips electrònics o drivers.- L’envelliment dels instal·lats i dels que es puguin instal·lar dins de 
la durada del present contracte no fan preveure el canvi massiu d’aquets equips. Si que s’haurà 
de fer un seguiment acurat que aporti dades per a la periodificació de possibles substitucions 
programades en propers contractes. 

 
4.7 Altres elements que requeriran substitucions preventives 
 
Durant la vigència del present contracte serà necessari actuar amb altres elements de forma anàloga al 
que s’ha descrit pels equips electrònics i divers atès que la seva situació pot ser similar. A mode de 
recordatori no exhaustiu es podria citar com a elements que puguin presumptament necessitar de 
substitucions programades, els següents: Mòdems de comunicació, injectadors de senyal i receptors per a 
la interpretació d’ordres i la seva execució, elements d’equips de ràdio tant de receptors com d’emissors, 
... 
En el cas de que alguna d’aquestes substitucions es faci necessària, es farà segons el sistema de la P4 
4.8 Pintura 
 
L’inventari de suports que puguin necessitar ser pintats o repintats és relativament petit respecte el total. 
Dins del càlcul del cost que pugui tenir la pintura s’ha previst que anualment es pintin un terç de les unitats 
reflectides a l’inventari que es proporciona a l’annex 1. 
Quan es detecti la necessitat de restaurar columnes antigues amb moltes capes de pintura, que precisin 
de decapat i tractaments específics, es valoraran per ser tractades dins de la P4 com a elements obsolets, 
no perquè necessitin substitució, sinó per la necessitat de restauració que es una modalitat diferent de 
tractar l’obsolescència. 
4.9 Numeració física de suports o punts de llum 
 
Es troba inclòs en la quota mensual, la conservació de la numeració física actual dels punts de llum. Val 
a dir que Figueres disposa de molts pocs punts numerats i els que ho estan són punts amb suport 
metàl·lic ancorat a terra. No s’exigeix la numeració dels suports que no ho estan. Si l’adjudicatari creu 
convenient la numeració per millorar el seu funcionament i metodologies de manteniment, la numeració 
anirà al seu càrrec. 
 
5. P4.1  Danys causats per 3ers. 

5.1 Introducció 

Per tots els treballs que es relacionen en aquest capítol, els licitadors hauran de presentar emplenades 
les llistes de preus unitaris que es faciliten en els annexos d’aquest plec. Aquestes serviran de base per 
confeccionar les valoracions de la P4, P5 i P6 quan sigui necessari. 
 
5.2 Danys causats per tercers  

Tots els treballs inclosos en aquest apartat es facturaran en base als quadres de preus de l’annex 3 
Es defineixen com a danys causats per tercers principalment els referits a col·lisions, vandalisme i danys 
causats per treballs d’altres empreses, etc. 
El contractista queda obligat a restituir el servei amb la rapidesa que requereixi el dany en funció de la 
seva gravetat o les seves conseqüències. Aquesta restitució pot ser provisional si es necessiten 
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materials que s’han d’encarregar o és requereix aprovació municipal per procedir a la reparació 
definitiva. 
 
S’entén com a restitució del servei les operacions necessàries perquè quedin en funcionament els punts 
que sense haver estat afectats directament pel dany causat hagin pogut quedar apagats per causa de 
l’acció esmentada. 
 
Col·lisions, vandalisme i altres danys  
 
Les operacions de restitució es facturaran d’acord amb els imports que el contractista hagi ofert als 
quadres de preus per altres treballs que inclouen els annexos d’aquest plec.  
 
Llevat de les urgències i les actuacions d’emergència comentades, el termini màxim per a la reparació o 
reposició d’un punt col·lisionat o suport malmès serà com a màxim d’un mes pels suports poc comuns 
i/o especials  i de 15 dies pels suports estàndard tipus nikolson, columnes cilíndriques, telescòpiques o 
troncocòniques i altres equiparables. En cas de dubte sobre els terminis el contractista haurà d’acceptar 
el criteri que li marquin els serveis tècnics municipals. Els de trencaments d’elements del punt de llum 
que no afectin a l’estructura del suport, el termini màxim serà d’una setmana. Finalment els danys 
causats que afectin a línies o quadres, feta la restitució provisional, es pactarà el termini en funció del 
tipus de dany, tenint com a referència que s’haurà de reparar definitivament abans de 15 dies excepte 
de situacions que raonablement precisin d’un termini superior. 
 
Prèviament a la reparació definitiva el contractista haurà de passar als serveis tècnics municipals la 
valoració dels treballs, que no es podran executar fins que hagin estat aprovats, llevat de les 
emergències. 
 
Quan el dany sigui el d’una línia soterrada o aèria només es facturaran dins d’aquest capítol els de 
causant conegut. La resta es troben inclosos a la quota de manteniment. 
 
 
Grafitis i pintades: 
Aquestes neteges es troben incloses dins la quota de manteniment. La detecció s’haurà de fer amb el 
control del elements mecànics i durant la verificació de quadres. Tanmateix haurà d’atendre també els 
avisos que pugui rebre informant d’aquests actes vandàlics. 
 
El termini màxim per a la neteja d’un punt o quadre serà d’una setmana a partir de la detecció o avis. 
 
Pancartes subjectades a suports de l’enllumenat 
 
Només es podran col·locar pancartes als suports de l’enllumenat si existeix autorització municipal. Quan 
aquesta no existeixi, el contractista procedirà a retirar-les, fent un informe acompanyat de fotografies 
identificatives de totes les unitats retirades a fi de facilitar la reclamació municipal als infractors. Aquests 
treballs seran facturables i l’informe s’acompanyarà del cost de l’operació.  
 
Altres tipus de danys: 
Pel que fa a la reparació de les avaries producte de desastres naturals i a les provocades per suports 
podrits o elements instal·lats que es trobin fora de normes, aquestes no es troben incloses, i el 
contractista presentarà un pressupost dels treballs a realitzar. Un cop rebut el vistiplau de l’ajuntament el 
contractista procedirà a la reparació o reposició, i lliurarà la factura corresponent. Si l’actuació cal fer-la 
amb caràcter urgent, (risc imminent d’electrocució elèctrica o problema mecànic que pugui fer preveure 
una caiguda d’algun tipus d’element de la instal·lació) el contractista actuarà saltant-se aquest 
procediment. 
 
P4.2  Altres treballs relacionats 
5.3 Altres treballs  

La finalitat de les anomenades “altres operacions relacionades amb el manteniment” és la d’incloure en el 
contracte aquells treballs que afecten a les instal·lacions que es mantenen, però que per la seva 
naturalesa no són previsibles a priori. 
Atenent el caràcter contractual d’aquestes feines el contractista queda obligat a acceptar la seva 
execució, i amb l’objecte de no diluir la responsabilitat que té el conservador sobre les instal·lacions, 
l’ajuntament procurarà que l’encàrrec d’aquestes operacions normalment es faci a l’empresa mantenidora. 
Poden haver-hi casos en que per les raons que sigui aquesta opció no es consideri la més convenient. En 
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aquestes circumstàncies l’ajuntament haurà d’informar al contractista de les accions que poden afectar a 
les instal·lacions contractuals. 
Abans de procedir a l’execució de qualsevol feina, el contractista haurà de comptar amb l’aprovació per 
part de l’ajuntament del corresponent pressupost elaborat a partir de la tarifa de preus unitaris de l’annex 
3. Un cop finalitzats els treballs la seva valoració serà inclosa en la valoració mensual del servei de la 
forma que s’ha descrit en l’apartat de l’estructura econòmica. 
 
Els treballs inclosos en aquest capítol són a títol enunciatiu no limitatiu els següents: 

 

 Ajudes de retirada de part de les instal·lacions per obres 

 Desplaçaments de punts, línies o quadres afectats per enderrocs, obertura de guals, etc. 
en l’exterior  

 Actuacions puntuals de posar llum en algun espai determinat. 

 Actuacions puntuals de posar llums, endolls, proteccions, elements de control etc. 

 Prestació de serveis d’assistència relacionada amb les instal·lacions que són objecte de la 
prestació. 

 Instal·lacions provisionals. 

 Reformes per obsolescència dels materials que es trobin en funcionament  

 Numeració de punts no numerats i ampliació o substitució de la codificació dels punts. 

 Altres... 
 

No s’inclou en aquesta relació les ajudes que l’ajuntament pot demanar al contractista en forma de 
connexió i desconnexió d’instal·lacions afectades per obres que puguin executar altres contractistes. 
Aquestes ajudes no es podran facturar perquè el seu cost es considera inclòs en el 25% del valor del 
punts de llum que l’ajuntament abonarà mentre els punts afectats estiguin de baixa provisional. 
 
Quan un contractista aliè al servei hagi d’intervenir sobre instal·lacions incloses en l’inventari 
contractual, aquestes seran donades de baixa provisional mentre duri l’afectació, si aquest supera en 15  
els dies que el punt quedarà fora de servei. 
 
 
5.4 Pintures i tractaments especials.  

Entendrem com a pintures i/o  tractaments especials aquells que puguin ser necessaris per a la 
recuperació de materials malmesos, que requereixen protecció contra agressions externes o que son 
susceptibles de ser embrutats per sobre del que es considera habitual.  
 
A mode d’exemple es citen les pintures protectores de grafitis i enganxines, i les específiques per 
protegir els elements metàl·lics de l’agressivitat dels orins i els tractaments de plastificació per combatre 
les oxidacions. 
 
Per tots aquests casos, es determinarà el tipus de tractament i les unitats que precisen de la seva 
aplicació,  per poder valorar la seva conveniència i el moment idoni per realitzar-lo.   
 
P4.3 Llums de nadal 
L’actuació inclosa dins del contracte abasta: 

- La comprovació dels motius nadalencs propietat de l’ajuntament i la reparació que sigui 
necessària incloent la substitució de tots els elements malmesos. 

- La reconversió dels motius que mantinguin estructura però l’ajuntament vulgui canviar la 
tecnologia de les fonts lluminoses 

- La col·locació a l’espai públic 

- La legalització davant d’indústria 

- El control horari i de funcionament durant tot el període nadalenc 

- La reparació de totes les anomalies que es produeixin en aquest període 

- La retirada dels punts un cop finalitzades les festes. 
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- L’emmagatzemat dels motius als magatzems municipals fins la propera temporada. 

La relació dels punts previstos amb els detalls suficients per poder fer les ofertes s’inclou a l’annex 1 i els 
preus per a la facturació als quadres de preus de l’annex 3. 
 
P5 Festes de la Santa Creu 
Tots els treball que a continuació es descriuen, seran abonats al contractista en base al quadre de preus 
de l’annex 3. 
La base per descriure els treballs que compren aquesta prestació, és l’experiència del que ha realitzat els 
últims anys Fisersa Ecoserveis S.A. pel manteniment de la xarxa de subministrament d'energia elèctrica a 
les atraccions del Clos de fires a les fires i festes de la Santa Creu 
El servei de manteniment de la xarxa de baixa tensió dels terrenys destinats a atraccions dintre del Clos 
de Fires consisteix en : 
5.5 Comprovació prèvia de les instal·lacions.  

- Realització de comprovació de l'estat general de les instal·lacions elèctriques  ( proves de 
proteccions generals, proves d'aïllament, quadres de distribució, etc.),  i d'enllumenat a fi de 
poder avaluar les reparacions i manteniments necessaris. 

- Muntatge i comprovació de les caixes de protecció i distribució del sector de càmping.  
- Ajudes al manteniment al muntatge i desmuntatge de la megafonia del recinte. 
- Repàs de l'estat de la pressió dels cargols de les connexions i porta-fusibles de les caixes de 

distribució , així com el repàs del marcatge de les mateixes. 
- Confecció de cartografia GIS (base de dades geogràfica) pel correcte control documental i de 

l'assentament de les atraccions realment instal·lades (Assentament, Núm. de Contracte, revisió 
ECA, Revisió coordinada amb els tècnics i responsables municipals de l'estat de les 
instal·lacions i connexions dels sectors de càmping.   

- Realització dels adhesius de verificació de la correcta contractació. 
 
5.6 Manteniment de la xarxa 

Consta de les següents tasques: 
- Comprovació periòdica i coordinada amb els responsables municipals de les connexions i línies 

del sector de càmping, (tipus de cable, preses de terra , protecció mecànica, etc.)   
- Realització d'informes d'incidències tant del sector de càmping com del sector de les atraccions.   
- Connexió de les instal·lacions dels Firaires  a la xarxa de subministrament elèctric, d'acord amb 

el  " Reglament del parc d'atraccions de les Fires i Festes de la Santa Creu " i després d'haver 
contractat i abonat l'import resultant.  

- Control documental i cartogràfic, de totes les atraccions del recinte de forma progressiva i 
permanent. Custodia i control dels documents aportats pels firaires per número de contracte, en 
l'arxiu físic ubicat a la caseta del transformador. 

- Vigilància i control de les instal·lacions fixes del recinte firal (amb un operari qualificat de guàrdia  
en el recinte - caseta transformadora - de forma permanent),  des del dilluns anterior a divendres 
que comencen les fires en un horari aproximat que va de 10 a 14h i de 16h a 19h i durant tots 
els dies que aquestes tinguin de durada que poden ser 10 o 12 dies més. L’horari habitual de 
fira és des de les 10 h. del matí fins a les 3 h. de la matinada. 

- Disposar d'un telèfon permanent d'avaries en que es pot localitzar a l'operari de guàrdia. 
- Detecció d'avaries per resolució d'incidències a la xarxa, tant provocades per les atraccions com 

per la pròpia xarxa de distribució. En cas que l'avaria no pugui ser resolta per l'operari de 
guàrdia, aquest ha de tenir previst el  recolzament d'altres operaris i els responsables tècnics del 
contractista.   

- Comprovació diària de l'estat de les línies. 
- Presa de dades, diàriament, sobre amperatges i voltatges per línia. 
- Comprovació periòdica de temperatures dels cables. 
- Comprovació i lectures dels equips de mesura. 
- Comprovació de càrregues per línia i per secció. 
- Control de la potència total subministrada. 
- Comprovació periòdica de l'estat de les instal·lacions del sector de càmping.  En cas 

d'irregularitats es cerca al propietari per resoldre-la amb la màxima prioritat. 
- Desconnexió de les atraccions de forma individual a mesura que marxen del recinte. 

 
5.7 Control del subministrament d'energia elèctrica als firaires 

Les tasques són: 
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- Comprovació de les condicions de la derivació individual de les atraccions dels firaires abans de 
l'enganxament provisional a la xarxa del recinte de fires.  

- Acompanyar al tècnic inspector de l’Entitat d’Inspecció Tècnica i Control contractada i esperar 
que realitzi l’Acta de Revisió . Quan aquesta sigui favorable , es deixarà la connexió definitiva, 
marcant la derivació individual amb el seu número de contracte i es lliurarà al representant de 
l’atracció el adhesiu comprovant  de la contractació . Quan no sigui favorable caldrà reparar la 
incidència i comunicar-ho, per repetir el procés fins que ho sigui.  

- Aquest control es a totes les atraccions instal·lades en el recinte del Clos de Fires, inclòs las de 
funcionament autònom (generadors). 

- Realització de mostrejos  per control individual de consums.  
- Coordinació d'incidències documentals amb els tècnics municipals responsables.  
- Realització del Comunicat d’Incidències, en cas detecció d’irregularitats en les atraccions. En 

cas d’una incidència que representi perill per a la seguretat de les persones o per el recinte, es 
procedeix a la desconnexió de l’atracció, si és connectada a la xarxa elèctrica del recinte firal, 
prèvia comunicació a la Guàrdia Urbana i al propietari de la mateixa.    

- Realització d'informes del final de fires. 
 
6. P6  -  Inversions associades al contracte  

6.1 Introducció 

La necessitat de preveure inversions per a la reforma, millora i reposicions de les instal·lacions de 
l’enllumenat, té dos orígens: 

a) La poca inversió que ens darrers anys s’ha pogut destinar a aquestes instal·lacions i que 
ha provocat un notori endarreriment en la substitució dels materials i sistemes que anaven 
entrant en l’obsolescència i la no reposició dels que quedaven malmesos per l’ús o per la 
intervenció d’agents externs com col·lisions o trencaments. 

b) L’evolució tecnològica que s’ha produït en els darrers anys i que possibilita la instal·lació 
de sistemes més eficients, de mes rendiment o que permeten majors controls i possibilitats 
per a la ciutat  

 
La diagnosi i les propostes de futur que marquen el camí de cap on s’han d’orientar les reformes i 
concreten les necessitats, estan recollides en el “Pla director de la gestió i optimització de l’enllumenat 
públic de Figueres” elaborat durant el 2015 i aprovat per l’ajuntament amb l’aprovació dels plecs 
d’aquesta licitació que l’inclouen. 
 
Aquest Pla valora les intervencions necessàries que anomena de recuperació i que són aquelles que 
pretenen tornar a posar en servei els punts malmesos que no han estat reposats o avaries 
d’envergadura que no ha estat possible reparar. 
 
Al Pla director aquestes inversions s’han tractat per separat de les necessàries per a la renovació de les 
instal·lacions i que entre altres coses persegueixen millorar l’eficiència energètica per mirar de reduir-ne 
els costos dependents.  
El detall de totes aquestes intervencions necessàries es troba inclòs en l’annex numero 5 que inclou el 
Pla director i l’auditoria. 
 
Tot seguit s’aporta una relació enunciativa no exhaustiva dels treballs que el Pla indica com a necessaris: 

- Millorar l’eficiència energètica de la les instal·lacions aportant estalvi energètic. 
- Esmenar els defectes que apareixen en les actes d’inspecció periòdica 
- Substituir els materials obsolets i en general les instal·lacions més antigues i malmeses. 
- Millorar la il·luminació de Figueres  

o Reduint la contaminació lumínica  
o Reduint la il·luminació dels espais que tenen més llum de la necessària. 
o Augmentant la llum en els punts deficitaris buscant l’equilibri harmònic de la il·luminació 

pública del municipi 
o Dotant d’una millor il·luminació els punts que per la pròpia distribució dels fanals, de 

l’arbrat o de la configuració urbanística, s’han detectat com a mal il·luminats 
o que tenen el seu origen en la poca inversió que s’ha fet els darrers anys. Es tracta de 

punts malmesos que no han estat reposats o avaries d’envergadura que no ha estat 
possible reparar. 
 

6.2 Dotació econòmica 



 
   

 
 

 
Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem 
per verificar aquest document 

 

Codi Segur de 
Validació 

 

URL de validació https://carpeta.figueres.org:8095/OAC/ValidarDoc.jsp 

 
 

Els plecs d’aquesta licitació preveuen una dotació econòmica mínima assegurada i un altre de possible 
segons sigui la disponibilitat pressupostària del municipi. La primera és la que el contractista pot 
considerar segura a efectes de preveure les infraestructures i mitjans necessaris pel desenvolupament 
contractual. La segona la de considerar com a possible i per tant es aconsellable preveure que els mitjans 
esmentats puguin de forma relativament senzilla experimentar un creixement que permeti abordar la 
inversió no assegurada.  
6.3 Priorització i programació dels treballs a fer anualment 

El Pla director s’ha de considerar com un estudi bàsic i en cap cas té el rang de projecte executiu. Dit 
això, la documentació necessària per a l’execució dels treballs s’haurà de determinar en el moment de 
fer la priorització de cada any. 
 
Tanmateix el Pla indica l’ordre de prioritat per a l’execució dels treballs necessaris i els recomanats. És un 
ordre indicatiu que en funció de les circumstàncies de cada moment, pot ser variat. Per tant la previsió 
que es fa des d’aquest document de prescripcions tècniques, és la necessitat de que els responsables 
municipals, com a coneixedors de les possibilitats econòmiques i de les necessitats polítiques i de ciutat, 
conjuntament amb els responsables del contracte com a coneixedors de les instal·lacions, del seu 
funcionament i de les seves mancances, determinin anualment les prioritats a abordar per l’any següent. 
Aquesta concreció s’hauria de fer durant el primer semestre de cada any natural a fi de que en el segon 

es pugui elaborar tota la documentació necessària per a l’execució dels treballs de l’any següent.” 

CINQUÈ.- Autoritzar la despesa màxima prevista per l'anualitat 2019, per un 
import total de 481.804,75 euros, IVA inclòs, dels quals 361.804,75 euros han 
d'anar a càrrec de l'aplicació pressupostària 2019.502.16500.22100 "Nou servei 
enllumenat públic" i 120.000,00 euros, a càrrec de l'aplicació pressupostària 
2019.502.16500.62300 "Inversió pla desplegament nous parcs infantils". 
SISÈ.- Convocar el procediment de licitació mitjançant un anunci al Diari Oficial 
de la Unió Europea i al perfil del contractant. 
SETÈ.- Autoritzar l’Alcaldia Presidència perquè realitzi els actes i gestions que 
calguin perquè s’executin els acords anteriors.” 
 
9.-  Precs i preguntes. No se’n plantegen. 
 
Les intervencions realitzades en aquesta sessió ordinària de la Junta de 
Govern Local es troben a l'arxiu audiovisual de la sessió disponible en Seu 
Electrònica. 

 
---- No havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió a les quinze hores 
i vint-i-un minuts,  de la qual cosa dono fe. 
 
 
- Mitjans ---------------------------------------------------------------------- 
 
 
Video   [1]: MP4 Video (H264) 854x480, 57 MiB 
     SHA512: 
aaf7d3b048e59f6271c974f60e4ad429e4acf1c1435c6979261b906ee538ebe7 
             
89aedf9ef96aaf91f0ee6d504ebce196497713cb83cffc7c5c11ee1010d9ce47 
        Url: [ http://ayto-
figueres.seneca.tv/s/iKEPJ3sRVOADvEE2pKaeHzUNtWdlzYTN.mp4 ] 
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- Minutatge -------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
00:00:05   : Masquef, Jordi 
00:00:11   : 1.- Aprovació de lacta de la sessió ordinària del dia 10 de maig de              
2019. 
00:00:27   : Vot:[1] Pres:7 Si:7 No:0 Abs: 0 noVot: 0 Punt 1 
00:00:30   : 2.- Proposta relativa aprovar el conveni de col·laboració entre              
ajuntaments organitzadors de la campanya “Barris antics. Molt per             
descobrir. Molt per oferir”. 
00:00:30   : Masquef, Jordi 
00:00:52   : Vot:[2] Pres:7 Si:7 No:0 Abs: 0 noVot: 0 Punt 2 
00:00:55   : 3.- Proposta relativa a atorgar a l’Institut Català del Sòl una              
llicència urbanística de parcel·lació/segregació de de les finques              
número 11 i 12 del Projecte de reparcel·lació del pla parcial del sector 
residencial avinguda Costa Brava, emplaçades al carrer Cantallops, números 8 
a 18. 
00:00:55   : Masquef, Jordi 
00:01:21   : Vot:[3] Pres:7 Si:7 No:0 Abs: 0 noVot: 0 Punt 3 
00:01:22   : Pou, Cristina 
00:01:23   : 4.- Proposta relativa a concedir al senyor Jordi Corominas Trinch 
una llicència municipal d’obra major per a la construcció d’una nau de nova              
planta per incrementar la capacitat d’allotjament ramader de l’explotació 
ramadera a la finca rústica “Camp del Cel”. 
00:01:25   : Masquef, Jordi 
00:01:45   : Vot:[4] Pres:7 Si:7 No:0 Abs: 0 noVot: 0 Punt 4 
00:01:47   : Pou, Cristina 
00:01:48   : 5.- Proposta relativa a concedir al senyor Sergio Zazo Martínez una             
llicència municipal d’obra major per a reforma i ampliació d’un habitatge 
unifamiliar al carrer Romans, número 19. 
00:01:49   : Masquef, Jordi 
00:02:10   : Vot:[5] Pres:7 Si:7 No:0 Abs: 0 noVot: 0 Punt 5 
00:02:12   : 6.- Proposta relativa a concedir a la senyora Montserrat Pibernat              
Valls  una llicència municipal d’obra major per a reforma d’habitatge             
unifamiliar al carrer Sant Roc, número 25. 
00:02:12   : Masquef, Jordi 
00:02:35   : Vot:[6] Pres:7 Si:7 No:0 Abs: 0 noVot: 0 Punt 6 
00:02:36   : Pou, Cristina 
00:02:37   : 7.- Assumptes urgents. Licitació contracte enllumenat públic 
00:02:38   : Masquef, Jordi 
00:02:42   : Masquef, Jordi 
00:03:10   : Vot:[7] Pres:7 Si:7 No:0 Abs: 0 noVot: 0 Urgència Punt 7.1 
00:03:11   : Pou, Cristina 
00:03:14   : Masquef, Jordi 
00:03:24   : Vot:[8] Pres:7 Si:7 No:0 Abs: 0 noVot: 0 Punt 7.1 
00:03:25   : Pou, Cristina 
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00:03:36   : Masquef, Jordi 
00:03:44   : [FI] 
 
La secretària 
 
[Firma01-01] 
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