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CPM/ 
 

 
 

Número JGL2019000022  
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 31 DE 
MAIG DE 2019 

 
 

A la ciutat de Figueres, 14:49 hores del dia 31 de maig de 2019, es reuneix la 
Junta de Govern Local al Saló de Plens, sota la Presidència de l'alcalde en 
funcions, 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 Mar Vila Romagosa. 
 
Constatada l'existència de quòrum legal, la Presidència declara oberta la 
sessió. 
 
1.-Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 24 de maig de 2019. 
 
2.- Obres municipals. S'adjudica a l'empresa E. Fàbrega Gestiona Obres 
SL el contracte d'obres de "Millora de l'itinerari de vianants al camí vell de 
Vilatenim. Rotonda arquitecte Giralt". Després de llegir-la i debatre-la 
s’ACORDA, per unanimitat dels membres presents amb dret a vot, d’aprovar la 
proposta següent: 
 
 

b7bad866-c459-4826-a9fe-448bc3bd6e80
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"Vist que per acord de la Junta de Govern Local de data 18 d’abril de 2019 es 
va aprovar la classificació de les proposicions presentades en la licitació del 
contracte d’obres de <Millora de l’itinerari de vianants al camí vell de Vilatenim. 
Rotonda arquitecte Giralt>. 
 
Vista l’acta de la Mesa de Contractació de data 15 d’abril de 2019. Vist que la 
motivació de l’adjudicació consta en dita acta i a l’acord de classificació.  
 
El licitador millora classificat E. Fàbrega Gestiona Obres, S.L, amb NIF: 
B55264899, en data 6 de maig de 2019 i amb número de registre d’entrada 
E2019010189 ha presentat correctament la documentació requerida a l’acord 
de classificació i ha sol·licitat constituïr l’import de 1.740,00 € corresponents a 
la garantia definitiva mitjançant retenció en el preu de la primera factura o 
successives si calgués.  
 
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.- Adjudicar  a l’empresa E. FÀBREGA GESTIONA OBRES, SL, amb 
NIF: B55264899, el contracte d’obres de <Millora de l’itinerari de vianants al 
camí vell de Vilatenim. Rotonda arquitecte Giralt> pel preu de 34.800,00 €, amb 
un IVA repercutible de 7.308,00 €, el que fa un total de 42.108,00 €,  d’acord 
amb el Plec de Clàusules i l’oferta presentada. 
 
SEGON.- Disposar la despesa de 42.108,00 € amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 2019.304R6.15320.62100 Adaptació itinerari de vianants C. 
Cívic M. de l’Ham. 
 
TERCER.- Requerir a l’adjudicatari a fi que formalitzi el contracte en el termini 
de quinze dies hàbils a comptar de l’endemà de la notificació d’aquest acord, i 
dins el termini de 5 dies naturals a partir de que l’Ajuntament li remeti el 
contracte.  
 
QUART.- Nomenar com a directora facultativa de l’obra l’arquitecta municipal  
Sra. Itziar Carrera García de Cortázar.  
 
CINQUÈ.- S’estableixen les següents condicions especials d’execució del 
contracte, d’acord amb l’establert a l’article 202 de la LCSP.  

 
a) El contractista ha de complir el termini d’execució. 
b) El contractista ha de tenir contractat o bé contractar per a la realització 

del servei un treballador aturat, durant almenys el 50% del termini 
d’execució, a jornada completa, i que formi part d’algun dels següents 
col·lectius amb dificultat d’inserció:  
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- Majors de 45 anys. 

- Reclusos de tercer grau. 

- Perceptor de la renda mínima d’inserció. 

- Aturats de llarga durada. 

- Treballadors en tractament de salut mental. 
 

L’adjudicatari haurà de presentar mitjançant instància la documentació 
acreditativa de la contractació en el termini de 10 dies hàbils d’haver fet la 
contractació i inclourà l’alta, el contracte, DNI, document acreditatiu de la 
situació d’atur i el document que acrediti la pertinença a algun dels col·lectius 
esmentats. També haurà de presentar en el mateix termini la baixa del 
treballador. 
 

c) El contractista ha de complir l'obligació d'adscripció de mitjans a què es 
refereix la clàusula 23.3 del plec de clàusules administratives particulars.  

d) Les obligaciones establertes al plec de clàusules administratives 
particulars i a la LCSP en relació amb la subcontractació.  

 
VUITÈ.- Notificar l’anterior acord a totes les empreses presentades. 
 
NOVÈ.- Autoritzar l’Alcaldia Presidència a fi que realitzi els actes i gestions que 
calguin per a l’execució dels acords anteriors." 
 
3.- Serveis municipals. S'aprova la segona i última pròrroga del contracte 
Servei casal de lleure, lot 1. Després de llegir-la i debatre-la s’ACORDA, per 
unanimitat dels membres presents amb dret a vot, d’aprovar la proposta 
següent: 
 
"Per Decret d’Alcaldia Presidència de data 6 de juny de 2016 es va adjudicar el 
contracte del servei de gestió, coordinació i cobrament d’inscripcions dels 
casals municipals de lleure de Figueres- lot 1, a l’entitat Associcació Cultural 
Aram Empordà, SL, CIF: G-55004527. 
 
El contracte es va formalitzar el 27 de juny de 2016.  
 
Vist que tenia una durada inicial de dos anys, prorrogable per dos períodes 
d’un estiu cadascun i que en data 18 de maig de 2018 es va aprovar la primera 
pròrroga del contracte pel període d’un any iniciant-se el 27 de juny de 2018 i 
finalitzant el 27 de juny de 2019, pròrroga que es va formalitzar en data 24 de 
maig de 2018.  
 
Vistos els informes tècnics del Tècnic Municipal de data 15 de maig  i de 21 de  
maig de rectificació, en què s’informa favorablement a aprovar la segona 
pròrroga del contracte del servei de gestió, coordinació i cobrament 
d’inscripcions dels casals municipals de lleure de Figueres-lot 1. 
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Vist el que disposa el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, 
aprovat per RDLeg 3/2011, de 14 de novembre, 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 la segona i última pròrroga del contracte del servei de 
gestió, coordinació i cobrament d’inscripcions del casal de lleure de Figueres, 
lot 1, a l’entitat Associcació Cultural Aram Empordà, SL, CIF: G-55004527, 
inciant-se la pròrroga el 27 de juny de 2019 i finalitzant el 26 de juny de 2020. 
 
SEGON.- Autoritzar i disposar la despesa corresponent per a l’exercici 2019 
per import de 3.840,00 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària següent:  
2019.204.32600.22799 Casal Lleure.  
 

TERCER.- Requerir a  Associació Cultural Aram Empordà, SL, CIF: G-
55004527. perquè en el termini de 5 dies hàbils des de que se li enviï el 
contracte, procedeixi a la seva formalització. 
 
QUART.- Autoritzar l’Alcaldia Presidència a fi que realitzi els actes i gestions 
que calguin per a l’execució dels acords anteriors." 
 
4.- Serveis municipals. S'aprova la segona i última pròrroga del contracte 
Servei casal de lleure, lot 2. Després de llegir-la i debatre-la s’ACORDA, per 
unanimitat dels membres presents amb dret a vot, d’aprovar la proposta 
següent: 
 
"Per Decret d’Alcaldia Presidència de data 13 de maig de 2016 es va adjudicar 
el contracte del servei de gestió, coordinació i cobrament d’inscripcions dels 
casals municipals de lleure de Figueres- lot 2, a l’entitat Minyons Escoltes i 
Guies Sant Jordi de Catalunya, CIF: G-08931974. 
 
El contracte es va formalitzar el 7 de juny de 2016.  
 
Vist que tenia una durada inicial de dos anys, prorrogable per dos períodes 
d’un estiu cadascun i que en data 18 de maig de 2018 es va aprovar la primera 
pròrroga del contracte pel període d’un any iniciant-se el 7 de juny de 2018 i 
finalitzant el 6 de juny de 2019, pròrroga que es va formalitzar en data 11 de 
juny de 2018.  
 
Vistos els informes tècnics del Tècnic Municipal de data 15 de maig  i de 21 de  
maig de rectificació, en què s’informa favorablement a aprovar la segona 
pròrroga del contracte del servei de gestió, coordinació i cobrament 
d’inscripcions dels casals municipals de lleure de Figueres-lot 2. 
 
Vist el que disposa el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, 
aprovat per RDLeg 3/2011, de 14 de novembre, la Llei 9/2017, de 8 de 
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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 la segona i última pròrroga del contracte del servei de 
gestió, coordinació i cobrament d’inscripcions del casal de lleure de Figueres, 
lot 2, a l’entitat Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi de Catalunya, CIF: G-
08931974, inciant-se la pròrroga el 7 de juny de 2019 i finalitzant el 6 de juny 
de 2020. 
 
SEGON.- Autoritzar i disposar la despesa corresponent per a l’exercici 2019 
per import de 10.560,00 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària següent:  
2019.204.32600.22799 Casal Lleure.  
 

TERCER.- Requerir a  l’entitat Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi de 
Catalunya, CIF: G-08931974, perquè en el termini de 5 dies hàbils des de que 
se li enviï el contracte, procedeixi a la seva formalització. 
 
QUART.- Autoritzar l’Alcaldia Presidència a fi que realitzi els actes i gestions 
que calguin per a l’execució dels acords anteriors." 
 
5.-Assumptes urgents. Prèvia la necessària declaració d'urgència, aprovada 
per unanimitat, es passa a deliberar sobre els assumptes que l'han motivada 
amb el resultat següent: 
 
5.1. - Obres municipals. S'adjudica a l’empresa Arcadi Pla, S.A. el 
contracte d’obres de "Rehabilitació de la Casa Natal de Salvador Dalí, 
Fase 1". Després de llegir-la i debatre-la s’ACORDA, per unanimitat dels 
membres presents amb dret a vot, d’aprovar la proposta següent: 
 
"Vist que per acord de la Junta de Govern Local de data 18 d’abril de 2019 es 
va aprovar la classificació de les proposicions presentades en la licitació del 
contracte d’obres de <Rehabilitació de la Casa Natal de Salvador Dalí, Fase 
1>. 
 
Vistes les actes de les Meses de Contractació de data 14 de gener i 3 d’abril de 
2019. Vist que la motivació de l’adjudicació consta en dites actaes i a l’acord de 
classificació.  
 
El licitador millora classificat Arcadi Pla, S.A., amb NIF: A17022344, en data 30 
d’abril de 2019 i amb número de registre d’entrada E2019009832 ha presentat 
correctament la documentació requerida a l’acord de classificació. 
 
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 



 
   

 
 

 
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 

 
 

Govern Local, per delegació de l’Alcaldia Presidència, adopti els següents 
acords: 
 
PRIMER.- Adjudicar  a l’empresa Arcadi Pla, S.A., amb NIF: A17022344, el 
contracte d’obres de <Rehabilitació de la Casa Natal de Salvador Dalí, Fase 1> 
pel preu de 848.402,12 €, amb un IVA repercutible de 178.164,45 €, el que fa 
un total de 1.026.566,57 €, un termini d’execució de 12 mesos i un termini de 
garantia de 9 anys, d’acord amb el Plec de Clàusules i l’oferta presentada. 
 
SEGON.- Disposar a càrrec de les aplicacions anomenades Casa Natal 
Salvador Dalí els imports que es relacionen a continuació: 
 

Anualitat Aplicació 
pressupostària 

Referència Import 

2019 19.502R8.43200.62200 ref. 1900367 500.000,00 € 

 19.502.33304.62200 ref. 1903301 374.012,83 € 

2020 Subjecte al crèdit 
autoritzat en el 
pressupost 

 152.553,74 € 

 Total   1.026.566,57 € 

 
Preveure en l’exercici 2020 una retenció del 10 % addicional de l’import 
d’adjudicació equivalent a 102.656,66 euros.  
 
TERCER.- Nomenar com a director de l’obra els Srs Jordi Ricart Solé i Joan 
Falgueras Font.  
 
QUART.- Requerir a l’adjudicatari a fi que formalitzi el contracte en el termini de 
quinze dies hàbils a comptar de l’endemà de la notificació d’aquest acord, i dins 
el termini de 5 dies naturals a partir de que l’Ajuntament li remeti el contracte.  
 
CINQUÈ.- S’estableixen les següents condicions especials d’execució del 
contracte, d’acord amb l’establert a l’article 202 de la LCSP.  

 
e) El contractista ha de complir el termini d’execució que hagi ofert.  

  
f) El contractista ha de tenir contractat o bé contractar per a la realització 

del servei un treballador aturat, durant almenys el 50% del termini 
d’execució, a jornada completa, i que formi part d’algun dels següents 
col·lectius amb dificultat d’inserció:  

- Majors de 45 anys. 

- Reclusos de tercer grau. 

- Perceptor de la renda mínima d’inserció. 

- Aturats de llarga durada. 

- Treballadors en tractament de salut mental. 
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L’adjudicatari haurà de presentar mitjançant instància la documentació 
acreditativa de la contractació en el termini de 10 dies hàbils d’haver fet la 
contractació i inclourà l’alta, el contracte, DNI, document acreditatiu de la 
situació d’atur i el document que acrediti la pertinença a algun dels col·lectius 
esmentats. També haurà de presentar en el mateix termini la baixa del 
treballador. 
 

g) El contractista ha de complir l’obligació d’adscripció de personal a què es 
refereix la clàusula 22.3 del plec de clàusules administratives particulars.  

h) El contractista ha de disposar d’una pólissa d’assegurança de 
responsavilitat civil que pugui emparar els danys a tercers derivats de 
l’execució de l’obra, amb un capital mínim de 600.000 euros per sinistre i 
un sublímit per víctima que, en cap cas, inclòs accident de treball, no 
podrà ser inferior a 600.000 euros.  

 
SISÈ.- Notificar l’anterior acord a totes les empreses presentades. 
 
SETÈ.- Autoritzar l’Alcaldia Presidència a fi que realitzi els actes i gestions que 
calguin per a l’execució dels acords anteriors." 
 
5.2. - Serveis municipals. S'aprova la segona i última pròrroga del 
contracte del "Servei del casal esportiu de Figueres", a l’entitat Consell 
Esportiu de l’Alt Empordà. Després de llegir-la i debatre-la s’ACORDA, per 
unanimitat dels membres presents amb dret a vot, d’aprovar la proposta 
següent: 
 
"Per Decret d’Alcaldia Presidència de data 19 de maig de 2016 es va adjudicar 
el contracte del <Servei del casal esportiu de Figueres>.  
 
El contracte es va formalitzar el 8 de juny de 2016.  
 
Vist que tenia una durada inicial de dos anys, prorrogable per dos períodes 
d’un estiu cadascun i que en data 18 de maig de 2018 es va aprovar la primera 
pròrroga del contracte pel període d’un any iniciant-se el 8 de juny de 2018 i 
finalitzant el 8 de juny de 2019, pròrroga que es va formalitzar en data 24 de 
maig de 2018.  
 
Vistos els informes del tècnic municipal d’esports de data 17 i 27 de  maig de 
2019 en què s’informa favorablement a aprovar la segona pròrroga del 
contracte del servei del casal esportiu de Figueres. 
 
Vist el que disposa el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, 
aprovat per RDLeg 3/2011, de 14 de novembre, 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: 
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PRIMER.- Aprovar la segona i última pròrroga del contracte del <Servei del 
casal esportiu de Figueres>, a l’entitat Consell Esportiu de l’Alt Empordà, CIF: 
G-17073131, iniciant-se la pròrroga el dia 8 de juny de 2019 i finalitzant el dia 8 
de juny de 2020. 
 
SEGON.- Autoritzar i disposar la despesa per a l’estiu del 2019 per import de 
8.363,00 € (exempt d’IVA), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
2019.203.34100.22609. Activitats esports.  
 
 

TERCER.- Requerir a l’entitat Consell Esportiu de l’Alt Empordà, perquè en el 
termini de 5 dies hàbils des de que se li enviï el contracte, procedeixi a la seva 
formalització." 
 
6.-Precs i preguntes. A l'extrem de Precs i preguntes no es produeixen 
intervencions. 
 
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 14:52 hores,  
de la qual cosa dono fe. 
 
 
- Mitjans ---------------------------------------------------------------------- 
 
Video   [1]: MP4 Video (H264) 854x480, 81 MiB 
     SHA512: 
dc1f539ae3c4e0b1fbb033d70785bb526f3af0c68524e6d832ab4f2305c5ab76 
             
5853c8ff1e13c671364ca66f235b2e442a69b02004f98efc72a98986b1f70244 
        Url: [ http://ayto-
figueres.seneca.tv/s/XDHTooVmW6xtQ7rqm2hvMN2omBVA1RRK.mp4 ] 
 
 
- Minutatge -------------------------------------------------------------------- 
 
00:00:05   : Masquef Creus, Jordi 
00:00:10   : 1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 24 de maig de 
2019. 
00:00:12   : Masquef Creus, Jordi 
00:00:29   : Vot:[1] Pres:7 Si:7 No:0 Abs: 0 noVot: 0 Punt 1 
00:00:30   : Pou, Cristina 
00:00:32   : Masquef Creus, Jordi 
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00:00:35   : 2.- Proposta relativa a adjudicar a l'empresa E. Fàbrega Gestiona 
Obres SL el contracte d'obres de Millora de l'itinerari de vianants al camí vell de 
Vilatenim. Rotonda arquitecte Giralt. 
00:00:56   : Vot:[2] Pres:7 Si:7 No:0 Abs: 0 noVot: 0 
00:00:57   : Pou, Cristina 
00:01:00   : 3.- Proposta relativa a aprovar la segona i última pròrroga del 
contracte Servei casal de lleure, lot 1. 
00:01:00   : Masquef Creus, Jordi 
00:01:10   : Vot:[3] Pres:7 Si:7 No:0 Abs: 0 noVot: 0 
00:01:14   : Masquef Creus, Jordi 
00:01:16   : 4.- Proposta relativa a aprovar la segona i última pròrroga del 
contracte Servei casal de lleure, lot 2. 
00:01:25   : Buixó, Josep 
00:01:30   : Vot:[4] Pres:7 Si:7 No:0 Abs: 0 noVot: 0 
00:01:40   : Pou, Cristina 
00:01:41   : 5.1.-Proposta relativa a adjudicar a l'empresa Arcadi Pla, S.A. el 
contracte d'obres de Rehabilitació de la Casa Natal de Salvador Dalí, Fase 1. 
00:01:58   : Masquef Creus, Jordi 
00:02:05   : Pou, Cristina 
00:02:08   : Vot:[5] Pres:7 Si:7 No:0 Abs: 0 noVot: 0 
00:02:11   : Masquef Creus, Jordi 
00:02:22   : Vot:[6] Pres:7 Si:7 No:0 Abs: 0 noVot: 0 
00:02:24   : Pou, Cristina 
00:02:27   : Masquef Creus, Jordi 
00:02:36   : 5.2.-Proposta relativa a aprovar la segona i última pròrroga del 
contracte del Servei del casal esportiu de Figueres, a l'entitat Consell Esportiu 
de l'Alt Empordà. 
00:02:42   : Pou, Cristina 
00:02:56   : Masquef Creus, Jordi 
00:02:59   : Vot:[7] Pres:7 Si:7 No:0 Abs: 0 noVot: 0 
00:03:02   : Masquef Creus, Jordi 
00:03:13   : Vot:[8] Pres:7 Si:7 No:0 Abs: 0 noVot: 0 
00:03:15   : Pou, Cristina 
00:03:18   : Masquef Creus, Jordi 
00:03:34   : 6.- Precs i preguntes 
00:03:40   : Pou, Cristina 
00:04:22   : Masquef Creus, Jordi 
00:04:52   : Pou, Cristina 
00:05:16   : [FI] 
                                     
La secretària 
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