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JUNTA DE GOVERN LOCAL         Núm.29 
--------------------- 
 
Acta de la sessió ordinària del dia 25 de juliol de 2011 
 
---- A la Casa de la Vila de la ciutat de Figueres, el dia 
25 de juliol de 2011, sota la Presidència de l’Alcalde 
Santiago Vila Vicente, es reuneixen els membres de la Junta 
de Govern Local: Josep Maria Godoy Tomás, Mercé Castelló 
Turró, Joaquim Felip Gayolà i José Luis Yécora Romero amb 
l’assistència del secretari, Fernando González Cebrián, i 
de l’interventor, Carles Pigem Ramis, per tal de dur a 
terme la sessió ordinària en primera convocatòria. 
 Així mateix, autoritzats per la Presidència, segons 
allò que disposa l'article 59.2 del Reglament Orgànic 
Municipal, hi assisteixen amb veu però sense vot els 
regidors no membres de la Junta de Govern Local Sònia 
Trilla Bevià, Dolors Pujol Matas, Pere Giró Fàbrega i Sergi 
Garcia Torralvo. 

Igualment, assisteix Lluís Valero Vila, personal 
eventual, Coordinador-gerent del govern. 
 Excusen la seva absència els regidors membres de la 
Junta de Govern Local Marta Felip Torres i Joaquim Ferrer 
Sala. 
 No assisteix el regidor membre de la Junta de Govern 
Local Manuel Toro Coll. 

A les catorze hores i vint-i-cinc minuts, el president 
declara oberta la sessió. 

 
----1. S'aprova sense rectificacions l'acta de la sessió 
anterior, ordinària del dia 18 de juliol de 2011, repartida 
amb la convocatòria. 
 
----2. Obres municipals. S’aprova la classificació de les 
proposicions presentades en la licitació del contracte de 
les obres del “Projecte de reurbanització del carrer 
Muralla i plaça de les Patates de Figueres”. Després de 
llegir-la i debatre-la s’ACORDA, per unanimitat, d’aprovar 
la proposta següent: 

“Vista l'acta de la Mesa de Contractació de data 17 de 
maig de 2011 en la que es reflecteix el resultat de 
l'obertura dels sobres 1 i 2 pel contracte de les obres del 
"Projecte de reurbanització del carrer Muralla i plaça de 
les Patates de Figueres". Vista l'acta de la Mesa de 
Contractació de data 27 de juny de 2011 en la que es 
reflecteix el resultat de la valoració de l'esmentat sobre 
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2. Vist que l'oferta presentada per Rubau Tarrés, S.A. 
estava incursa en pressumpció de desproporció pel que s'ha 
fet el tràmit d'audiència i informe tècnic. Vista l'acta de 
la Mesa de 21 de juliol d'enguany en la que s'ha fet 
proposta d'adjudicació a favor de dit licitador. Vist 
l'informe de valoració de les ofertes emès en data 10 de 
juny d'enguany pels tècnics de l'Àrea d'Urbanisme que 
consta com a annex 1 a la present proposta. Vist que, 
d'acord amb els criteris de valoració establerts al Plec de 
Clàusules administratives Particulars que regeixen la 
present contractació el licitador millor classificat és 
Rubau Tarrés, S.A.,que ha ofert un preu sense IVA de 
495.200,00 �, un termini d'execució de 7,2 mesos, un 
termini de garantia total de 5 anys i un percentatge 
destinat a despeses de comunicació del 2 %. Per tot això, 
la regidora directora de l'Àrea d'organització, persones i 
relacions institucionals, Sra. Marta Felip Torres, proposa 
a la Junta de Govern Local que, per delegació de l'Alcaldia 
Presidència, s'adoptin els següents acords: 1er.-Aprovar la 
classificació de les proposicions presentades per l'ordre 
següent:1.-Rubau Tarrés, SAU. 2.-Construccions Rubau, SA. 
3.-Rehabitec Lleida, SL. 4.-Obres i Canalitzacions 
Lloret,SA (Obycall). 5.-Xavier Alsina,SA. 6.-Aglomerats 
Girona,SA. 7.-Àrids Vilanna,SL. 8.-Argón Informàtica,SA. 
9.-Kèconstruim, SA. 10.-CINPA,SA. 11.-COYNSA 2000,SL. 12.-
Cobra Inastalaciones y Servicios,SA. 13.-Moix, Serveis i 
Obres,SL. 14.-Construccions Fusté, SA. 15.-Gilabert Miró, 
SA. 16.-Obres Pirinaiques,SL. 17.-Sastre Hermanos,SA 
Empresa Constructora "Sather". 18.-Construcciones Caler,SA. 
19.-Gicsa,Gestión Ingeniería y Construcción de la Costa 
Dorada,SA. 20.-Servià Cantó,SA. 21.-Epsa, Excavaciones y 
Pinturas,SAU. 22.-Teyco,SL. 23.-Amer e Hijos,SA. 24.-
Constraula, Enginyeria i Obres,SAU. 25.-Narcís Matas,SL. 
26.-Pasquina,SA. 27.-Benjumea,SA. 28.-Acertis, Obres i 
Serveis, SA. 29.-Construccions Curto, SA. 30.-Pere Boada, 
SL. 31.-Rogasa, Romero Gamero, SA. 32.-TAU Icesa, 
Ingeniería y Construcciones especieales,SA. 33.Salvador 
Serra,SA. 2on.-Requerir que el licitador Rubau Tarrés, SAU 
en el termini de deu (10) dies hàbils a comptar des de 
l'endemà que rebi la notificació del present acord presenti 
la documentació següent: -Pòlissa de responsabilitat civil 
i rebut en vigor amb un capital mínim de 600.000 � i un 
capital mínim per víctima, inclòs la responsabilitat 
patrimonial, de 150.000�. -Declaració responsable de no 
estar incurs en prohibició de contractar, que inclourà a 
més la certificació de trobar-se al corrent de les 
obligacions tributàries i obligacions amb la Seguretat 



 3 

Social.  -Resguard de la garantia definitiva, en la 
quantiat de 24.760,00 �. La garantia definitiva es 
presentarà a l'Oficina Municipal d'Atenció Ciutadana 
(OMAC). Es podrà constituir a sol·licitud del licitador 
requerit mitjançant retenció del preu. -Pel que fa a 
l'impost d'activitats econòmiques: -si l'empresa proposada 
com a adjudicatària és subjecte passiu de l'impost i està 
obligat a pagar-lo, ha de presentar el document d'alta de 
l'impost relatiu a l'exercici corrent en l'epígraf 
corresponent a l'objecte del contracte o el darrer rebut de 
l'impost, acompanyat d'una declaració responsable de no 
haver-se donat de baixa de la matrícula de l'impost. -si 
l'empresa proposada es troba en algun supòsit d'exempció, 
aportarà una declaració responsable especificant que està 
exempta i també aportarà el document de declaració en el 
cens d'obligats tributaris. 3er.-Facultar l'Alcaldia 
Presidència a fi que realitzi els actes i gestions que 
calguin per a l'execució dels acords anteriors.” 
 
----3. Obres municipals. S’aprova la certificació d’obres 
número 13 de les d’execució del “Projecte de reforma i 
ampliació del centre cívic del barri de la Marca de l’Ham”. 
Després de llegir-la i debatre-la s’ACORDA, per unanimitat, 
d’aprovar la proposta següent: 

“Els directors dels treballs relatius a l’execució de 
les obres del “Projecte de reforma i ampliació del centre 
cívic del barri de la Marca de l'Ham”, acrediten que la 
societat Construcciones Horizon, S.A., ha realitzat els 
treballs corresponents per un import de  107.772,90 �, 
inclòs l’impost sobre el valor afegit, mitjançant 
certificació número 13. Atès el que disposa la Llei 
30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, 
la regidora directora de l'Àrea d'organització, persones i 
relacions institucionals, Sra. Marta Felip Torres, proposa 
a la Junta de Govern Local que, per delegació de l'Alcaldia 
Presidència, s'adoptin els següents acords: 1r.- Aprovar la 
certificació esmentada. 2n.- Establir que es faci 
l’abonament al contractista a càrrec de la partida 
pressupostària corresponent. 3er.- Autoritzar l’Alcaldia 
Presidència perquè realitzi els actes i gestions que 
calguin perquè s’executin els acords anteriors.” 
 
----4. Obres municipals. S’aprova la classificació de les 
proposicions presentades en la licitació del contracte de 
les obres del “Projecte de reurbanització del carrer Canigó 
de Figueres”. Després de llegir-la i debatre-la s’ACORDA, 
per unanimitat, d’aprovar la proposta següent: 
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“Vista l'acta de la Mesa de Contractació de data 16 de 
maig de 2011 en la que es reflecteix el resultat de 
l'obertura dels sobres 1 i 2 pel contracte de les obres del 
"Projecte de reurbanització del carrer Canigó de Figueres".  
Vista l'acta de la Mesa de Contractació de data 27 de juny 
de 2011 en la que es reflecteix el resultat de la valoració 
de l'esmentat sobre 2. Vist que l'oferta presentada per 
Rubau Tarrés, S.A. estava incursa en pressumpció de 
desproporció pel que s'ha fet el tràmit d'audiència i 
informe tècnic. Vista l'acta de la Mesa de 21 de juliol de 
2011 en la que s'ha fet proposta d'adjudicació a favor de 
dit licitador. Vist l'informe de valoració de les ofertes 
emès en data 10 de juny d'enguany pels tècnics de l'Àrea 
d'Urbanisme que consta com a annex 1 a la present proposta. 
Vist que, d'acord amb els criteris de valoració establerts 
al Plec de Clàusules administratives Particulars que 
regeixen la present contractació el licitador millor 
classificat és Rubau Tarrés, S.A.,que ha ofert un preu 
sense IVA de 240.000 �, un termini d'execució de 4 mesos, 
un termini de garantia total de 5 anys i un percentatge 
destinat a despeses de comunicació del 2 %. Per tot això, 
la regidora directora de l'Àrea d'organització, persones i 
relacions institucionals, Sra. Marta Felip Torres, proposa 
a la Junta de Govern Local que, per delegació de l'Alcaldia 
Presidència, s'adoptin els següents acords: 1er.-Aprovar la 
classificació de les proposicions presentades per l'ordre 
següent: 1.-Rubau Tarrés, SAU. 2.-Aglomerats Girona, SA. 
3.-Construccions Rubau,SA. 4.-Obres i Canalitzacions 
Lloret, SA (Obycall). 5.-CINPA, SA. 6.-Moix Serveis i 
Obres, SL. 7.-Àrids Vilanna, SL. 8.-Xavier Alsina, SA. 9.-
Argón Informàtica, SA. 10.-Construccions Fusté, SA. 11.-
Obres Pirinaiques, SL. 12.-COYNSA 2000 SL. 13.-Kèconstruim, 
SA. 14.-Pasquina, SA. 15.-Benjumea, SA. 16.-Cobra 
Instalaciones y Servicios, SA. 17.-Pere Boada Comas, SL. 
18.-Gestión Ingeniería y Construcción de la Costa Dorada, 
SA (Gicsa). 19.-Epsa, Excavaciones y Pinturas,SAU. 20.-
Servià Cantó, SA. 21.-Construcció Narcís Matas, SL. 22.-
Hier Cons. Empordà, SL: 23.-Salvador Serra, SA. 2on.-
Requerir que el licitador Rubau Tarrés, SAU en el termini 
de deu (10) dies hàbils a comptar des de l'endemà que rebi 
la notificació del present acord presenti la documentació 
següent: -Pòlissa de responsabilitat civil i rebut en vigor 
amb un capital mínim de 600.000 � i un capital mínim per 
víctima, inclòs la responsabilitat patrimonial, de 
150.000�. -Declaració responsable de no estar incurs en 
prohibició de contractar, que inclourà a més la 
certificació de trobar-se al corrent de les obligacions 
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tributàries i obligacions amb la Seguretat Social. -
Resguard de la garantia definitiva, en la quantiat de 
12.000 �. La garantia definitiva es presentarà a l'Oficina 
Municipal d'Atenció Ciutadana (OMAC). Es podrà constituir a 
sol·licitud del licitador requerit mitjançant retenció del 
preu. -Pel que fa a l'impost d'activitats econòmiques: -si 
l'empresa proposada com a adjudicatària és subjecte passiu 
de l'impost i està obligat a pagar-lo, ha de presentar el 
document d'alta de l'impost relatiu a l'exercici corrent en 
l'epígraf corresponent a l'objecte del contracte o el 
darrer rebut de l'impost, acompanyat d'una declaració 
responsable de no haver-se donat de baixa de la matrícula 
de l'impost. -si l'empresa proposada es troba en algun 
supòsit d'exempció, aportarà una declaració responsable 
especificant que està exempta i també aportarà el document 
de declaració en el cens d'obligats tributaris. 3er.-
Facultar l'Alcaldia Presidència a fi que realitzi els actes 
i gestions que calguin per a l'execució dels acords 
anteriors.” 
 
---- Seguidament, a les catorze hores i trenta minuts, 
compareix el regidor membre de la Junta de Govern Local 
Manuel Toro Coll, que s'incorpora a la sessió. 
 
----5. Ensenyament. S’aprova un conveni de col.laboració 
amb una treballadora autònoma per a l’adquisició 
d’experiència professional dels/de les joves participants 
en el programa SUMA’T. Després de llegir-la i debatre-la 
s’ACORDA, per unanimitat, d’aprovar la proposta següent: 
 “Vista l'Ordre TRE/500/2010 de 25 d'octubre (DOGC núm. 
5746) que estableix les bases reguladores i la convocatòria 
per a la concessió de subvencions a entitats locals per a 
la realització del programa d'experiència professional per 
a l'ocupació juvenil a Catalunya (programa Suma't). Vist 
que aquest Ajuntament aprovà per Decret d’Alcaldia de 15 de 
novembre de 2010, ratificat pel Ple Municipal de 2 de 
desembre de 2010, presentar al Servei d’Ocupació de 
Catalunya (SOC) una sol·licitud de subvenció per a la 
realització del programa Suma't. Vista la resolució 
favorable emesa pel director del SOC de data 13 de desembre 
de 2010 (registre d'entrada núm. 24754 de 27/12/2010). Vist 
que les empreses que tinguin la voluntat de participar en 
el programa SUMA'T mitjançant la contractació dels/de les 
joves participants hauran de signar, prèviament al 
contracte, un conveni de col·laboració amb aquest 
Ajuntament (Article 22.3 de l'Ordre esmentada). Vist que la 
Sra.Judit Torras Geronès ha manifestat el seu interès pel 
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programa i ha seleccionat un/a jove participant del SUMA'T, 
i vist que interessa poder fer la contractació el més aviat 
possible, el Regidor Director de l’Àrea de Promoció 
Econòmica proposa a la Junta de Govern Local que, per 
delegació de l’Alcaldia Presidència, s’adoptin els acords 
següents: 1r.- Aprovar el document adjunt titulat “Conveni 
de col·laboració entre l’Ajuntament de Figueres i la 
Sra.Judit Torras Geronès per a l’adquisició d’experiència 
professional dels/de les joves participants en el programa 
SUMA’T”. 2n.- Autoritzar l’Alcaldia Presidència perquè 
realitzi els actes i gestions que calguin perquè s’executin 
els acords anteriors.” 
 
----6. Ensenyament. S’aprova un conveni de col.laboració 
titulat “Conveni de col.laboració entre l’Ajuntament de 
Figueres i Suara Serveis CCL per a l’adquisició 
d’experiència professional dels/de les joves participants 
en el programa SUMA’T”. Després de llegir-la i debatre-la 
s’ACORDA, per unanimitat, d’aprovar la proposta següent: 
 “Vista l'Ordre TRE/500/2010 de 25 d'octubre (DOGC núm. 
5746) que estableix les bases reguladores i la convocatòria 
per a la concessió de subvencions a entitats locals per a 
la realització del programa d'experiència professional per 
a l'ocupació juvenil a Catalunya (programa Suma't). Vist 
que aquest Ajuntament aprovà per Decret d’Alcaldia de 15 de 
novembre de 2010, ratificat pel Ple Municipal de 2 de 
desembre de 2010, presentar al Servei d’Ocupació de 
Catalunya (SOC) una sol·licitud de subvenció per a la 
realització del programa Suma't. Vista la resolució 
favorable emesa pel director del SOC de data 13 de desembre 
de 2010 (registre d'entrada núm. 24754 de 27/12/2010). Vist 
que les empreses que tinguin la voluntat de participar en 
el programa SUMA'T mitjançant la contractació dels/de les 
joves participants hauran de signar, prèviament al 
contracte, un conveni de col·laboració amb aquest 
Ajuntament (Article 22.3 de l'Ordre esmentada). Vist que 
Suara Serveis, CCL ha manifestat el seu interès pel 
programa i ha seleccionat un/a jove participant del SUMA'T, 
i vist que interessa poder fer la contractació el més aviat 
possible, el Regidor Director de l’Àrea de Promoció 
Econòmica proposa a la Junta de Govern Local que, per 
delegació de l’Alcaldia Presidència, s’adoptin els acords 
següents: 1r.- Aprovar el document adjunt titulat “Conveni 
de col·laboració entre l’Ajuntament de Figueres i Suara 
Serveis, CCL per a l’adquisició d’experiència professional 
dels/de les joves participants en el programa SUMA’T”. 2n.- 
Autoritzar l’Alcaldia Presidència perquè realitzi els actes 
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i gestions que calguin perquè s’executin els acords 
anteriors.” 
 
----7. Policia Urbana. S’aprova un conveni amb l’empresa 
Camós & Fills SL per a la dotació gratuïta a la Guàrdia 
Urbana de Figueres d’equipament necessari per poder seguir 
el rastre d’objectes i materials marcats amb productes 
“Selecta DNA”, i un contracte menor pel subministrament 
onerós de producte “Selecta Trace”. Després de llegir-la i 
debatre-la s’ACORDA, per unanimitat, d’aprovar la proposta 
següent: 
 “Vist l'informe emès per l'Inspector de la Guàrdia 
Urbana en data 23 de juny de 2011 que diu el següent: "Us 
adjunto proposta de Conveni per la dotació gratuïta a la 
Guàrdia Urbana de Figueres d’equipament necessari per poder 
seguir el rastre d’objectes i productes materials marcats 
amb productes “SelectaDNA” i pel subministrament onerós del 
producte “Selecta DNA Trace” a l’Ajuntament de Figueres. He 
pogut constatar la potencialitat que tenen els productes 
“SelectaDNA” pel marcatge de productes, atès que porten una 
inscripció microscòpica amb un codi alfanumèric únic, donen 
fluorescència mitjançant llanternes específiques i suporten 
la temperatura fins a 1000 graus. Si es localitza un 
objecte que dóna fluorescència, mitjançant un microscopi 
electrònic es pot capturar la numeració i confrontar-la amb 
una base de dades que ens aportarà les dades de la persona 
física o jurídica que ha adquirit el producte. Aquesta 
operativa és una molt bona eina per a la prevenció i 
resolució d’infraccions penals contra el patrimoni, alhora 
que permet localitzar als legítims propietaris d’un 
objecte. Aquestes productes són de gran utilitat per tal de 
marcar tapes de clavegueram, d’aigua, fils elèctrics i de 
telefonia, embornals, contenidors, així com mobiliari urbà 
divers. I en cas de sostracció i sospita de localització 
permet una ràpida confrontació. Per part de  CAMOS & FILLS 
SL es cedeix de manera totalment gratuïta a la Guàrdia 
Urbana l’equipament necessari per a cercar les 
fluorescències, poder capturar la imatge amb el codi 
alfanumèric i se’ns facilitarà un accés a les seves bases 
de dades per poder relacionar els rastres del productes 
“SelectaDNA” amb les persones físiques o jurídiques que els 
han adquirit. Per fer front a la part onerosa del 
conveni,pagament únic de 444 euros, disposem de la partida 
Material Tècnic 11·14·130·22699. És per tot el que he 
esmentat que informo de manera favorable la signatura del 
conveni amb CAMOS & FILLS SL." Atès el que disposen la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, 
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les bases d'execució del pressupost, la Llei 26/2010, del 3 
d'agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, i la resta 
de normativa, el regidor director del Servei de Seguretat 
ciutadana i protecció civil proposa que la Junta de Govern 
Local, per delegació de l’alcaldia Presidència, adopti els 
acords següents: 1.- Aprovar el conveni entre l'empresa 
CAMOS & FILLS SL i l'Ajuntament de Figueres relatiu a la 
dotació gratuïta a la Guàrdia Urbana de Figueres 
d’equipament necessari per poder seguir el rastre 
d’objectes i materials marcats amb productes “SelectaDNA”, 
i  el contracte menor pel subministrament onerós de 
producte “SelectaDNA Trace” per import de  375,80 euros, 
més 67,64 euros d' IVA, segons annex que s’adjunta. 2.- 
Notificar aquesta resolució als interessats i a l'Inspector 
de la Guàrdia Urbana.” 
 
----8. Assumptes urgents. No es produeixen declaracions 
d'urgència. 
 
----9. Precs i preguntes. A l'extrem de Precs i preguntes 
no es produeixen intervencions. 
 
---- No havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la 
sessió a les catorze hores i trenta-quatre minuts, de la 
qual cosa dono fe. 
 
 


