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ACTA NÚM. 2/2013 ( 1213.03.008 ) DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 
MUNICIPAL CELEBRAT PER L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITOS DE BAGES DE 
12 DE JUNY DE 2013.  
 
PRESIDEIX :  
 
Sr. Joan Carles Batanés Subirana  
( GfP ) 
 
ASSISTEIXEN :  
 
Sr. Isidre Malagarriga Sala ( GfP ) 
Sra. Marta Flotats Riera ( GfP ) 
Sr. Xavier Racero Esquius (GfP) 
Sra. Mercè Casals Martínez ( CIU )  
Sr. Vicenç Llorens Concustell  ( CIU ) 
Sr. Roger Grandia Borràs ( CIU ) 
Sra. Dolça Olga González Recacha  
( CIU ) 
Sr. Pere Canyes Serra ( CIU ) 
Sr. Tomás Casero García ( PSC ) 
Sra. Cristina Murcia Caraballo ( PSC ) 
Sra. Manoli Martín i Rey ( Imagina’t ) 
Sr. Xavier Sagués i Tañà 
 
EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA :   
 
Cap dels membres de l’òrgan col·legiat. 
 
SR. SECRETARI: 
Sr. Josep González Ballesteros  

 
Al saló de Plens de la Casa 
Consistorial essent les 20:00 hores del 
dia dimecres 12 de juny de 2013, 
prèvia convocatòria a tal efecte, es 
reuneixen, als efectes de celebrar 
sessió ordinària de l’Ajuntament , els 
senyors/es regidors/es al marge 
ressenyats, sota la presidència del Sr. 
Alcalde- President, Sr. Joan Carles 
Batanés Subirana, i actuant com a 
Secretari, el Sr. Josep González 
Ballesteros.   
 
Comprovat el quòrum d’assistència del 
regidors/es,  el Sr. Alcalde-President, 
declara oberta la sessió, procedint-se 
acte seguit a considerar els assumptes, 
conforme a l’ordre del dia inicialment 
fixat.  
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ÍNDEX DE TEMES TRACTATS AL PLE ORDINARI CELEBRAT  
EL 12 DE JUNY DE 2013. 

 
ORDRE DEL DIA 
 
 

 Pàgs. 

1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària celebrada el dia 8 de 
maig de 2013 

3 

CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN.  

2. Donar compte dels Decrets dictats per l’Alcaldia des de la darrera 
sessió plenària. 

3 

3. Donar compte dels acords de la Junta de Govern en sessions 
ordinàries de 6 i 20 de maig de 2013. 

9 

4. Informació de les regidories. 9 

MOCIONS I DECLARACIONS  

5. Moció en defensa d’un model català d’ensenyament 14 

6. Moció sobre les participacions preferents 16 

7. Moció en defensa de les polítiques locals d’habitatge en règim de 
lloguer protegit. 

18 

8. Declaració del dia d’Europa 2013. 20 

CMI DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS  

9. Actualització de les dades corresponents configuració de grups 
municipals i règim de dedicació i retribucions per incorporació de nou 
regidor i modificació de portaveus de grups municipals. 

23 

10. Canvi de representants de la Corporació en òrgans col·legiats 
competència del Ple. 

26 

11. Aprovació de la modificació del règim de delegacions d’atribucions 
del Ple en matèria de contractació. 

29 

12. Aprovació dels Plecs de Clàusules Tipus de l'Ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages integrats per: les Disposicions comunes aplicables 
als Plecs de clàusules administratives particulars dels contractes de 
l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages; i dels Plecs de clàusules 
administratives particulars i Annexes, aplicables als contractes de 
l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. 

32 

13. Aprovació de la modificació de la forma de prestació del servei de 
residència de gent gran i centre de dia i de l’expedient de contractació 
del contracte administratiu de gestió de servei públic en la modalitat 
de concessió del mateix servei. 

119 

14. Modificació de la declaració de serveis públics prioritaris i 
essencials aprovada pel ple en sessió de 9 de gener de 2013. 

258 

CMI PROMOCIÓ TERRITORI  

15. Concessió de beneficis fiscals a favor de particulars en relació a 
les obres de construcció de voreres. 

261 
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16. Aprovació inicial de la Modificació puntual del PGOM en l’àmbit 
industrial de Sant Isidre II. 

263 

17. Aprovació de l’acta de les operacions de delimitació dels termes 
municipals de Sant Fruitós de Bages  i El Pont de Vilomara i Rocafort. 

268 

18. Aprovació de la Declaració de Lleida: Les ciutats i els pobles per 
l’educació ambiental. 

274 

19. Aprovació de l’Acord de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la 
Sostenibilitat per un Aire més Net. 

278 

20. Inici del procediment per a l’aprovació del reglament municipal del 
servei d’aigües. 

284 

CMI SERVEIS A LA CIUTADANIA  

21. Aprovació de conveni de col·laboració amb l'entitat ASSOCIACIÓ 
PER LA COMUNICACIÓ MONTPEITÀ per a l'exercici 2013. 

286 

PRECS I PREGUNTES  

22. Prec del grup municipal de CIU referent a la modificació de la 
instal.lació semafòrica a l’alçada dels núms. 58 i 66 de la carretera de 
Vic. 

291 

23. Prec del grup municipal de CIU referent a l’existència de 
desperfectes no esmenats en una vorera. 

293 

 
1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària celebrada el dia 8 de maig de 2013.  

 
Sr. Alcalde-President: Hola, bon vespre. Comencem aquest ple de 12 de juny de 2013, 
ple ordinari. Significar que la regidora Manoli Martín canvia de lloc perquè necessita 
connectar el portàtil perquè alhora serveix per fer la retransmissió per ràdio. Saben 
que sortim en directe per Ràdio Sant Fruitós, i el cable que normalment arriba fins al 
seu lloc habitual no hi és. Per tant, la Manoli s’ha posat aquí més a prop i en Tomàs, 
gentilment, li ha cedit el lloc. Bé, un cop dit això: bon vespre a tots, regidors, assistents 
i al senyor secretari.  
 
Comencem el primer punt és l’aprovació de l’acta de la sessió ordinària celebrada el 
dia 8 de maig de 2013. Aprovem l’acta? Els portaveus? Sí, bé. Doncs aprovem l’acta 
de 8 de maig de 2013, què és la darrera del segon any de legislatura, i avui és el 
primer ple del tercer any de legislatura... com a dada, eh? No té cap més importància 
que una dada.  
 
S’aprova per unanimitat l’acta corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 8 de 
maig de 2013, indicant que s’ha de realitzar una correcció a la pàgina quatre.  
 
CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN.  

 
2. Donar compte dels Decrets dictats per l’Alcaldia des de la darrera sessió 
plenària.  
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Sr. Alcalde-President: El punt següent, dins del control de l’acció de Govern és el punt 
dos. Donar compte dels Decrets dictats per l’Alcaldia des de la darrera sessió plenària.  
 
Es posen de manifest a la Secretaria decrets d’Alcaldia des de la darrera sessió 
plenària :  
 

Núm. Data Assumpte 

11 03/05/2013 Aprovació de la despesa, reconeixement de l’obligació i 
ordenació del pagament corresponent a l’expedient núm. 
89/2013 de relació de factures. 

12 03/05/2013 Aprovació de la relació d’obligats al pagament de les quotes del 
mes de maig/2013 de la taxa per la prestació del servei de la 
Residència Municipal d’Avis “El Lledoner”. 

13 03/05/2013 Aprovació de la despesa corresponent als lloguers de locals que 
ocupen diferents serveis municipals per el mes de MAIG de 
2013 

14 06/05/2013 Decret sobre el sistema de numeració i les característiques 
d’ordenació dels expedients municipals 

15 03/05/2013 Aprovació de la despesa corresponent a la regularització de la 
nòmina del mes d’Abril 

16 06/05/2013 Aprovació de la relació obligats al pagament de les quotes del 
mes MAIG/2013 de la taxa de prestació serveis de 
Teleassistència 

17 06/05/2013 Aprovació de la relació d’obligats al pagament de les quotes del 
mes MAIG/2013 del preu públic per la prestació del servei de llar 
d’infants municipal al centre “Les Oliveres” 

18 07/05/2013 Aprovació de les indemnitzacions per l’assistència als membres 
de la Corporació i l’assignació mensual als grups municipals del 
mes de ABRIL/2013. 

19 07/05/2013 Concessió de drets funeraris 

20 07/05/2013 Relatiu a Autorització esportiva celebració IV CURSA DEL 
MOSQUIT 

21 07/05/2013 Aprovació de la despesa i el reconeixement de les obligacions 
pagades per bestreta de caixa fixa durant el mes d’abril de 2013 

22 07/05/2013 NUMERO ANUL·LAT 

23 08/05/2013 Relatiu a l’aprovació de l’expedient de contractació i adjudicació 
del contracte menor de subministrament i instal·lació d’un Mòdul 
informàtic de gestió tributària 

24 09/05/2013 Relatiu a retirada de vehicle amb matrícula 3744-BKR del 
Dipòsit Municipal de Vehicles 

25 09/05/2013 Relatiu a retirada de vehicle amb matrícula B-5562-PM del 
Dipòsit Municipal de Vehicles 

26 09/05/2013 Relatiu a retirada de vehicle amb matrícula B-7319-NN del 
Dipòsit Municipal de Vehicles 
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27 09/05/2013 Relatiu a retirada de vehicle amb matrícula B-2709-SB del 
Dipòsit Municipal de Vehicles 

28 09/05/2013 Relatiu a imposició de sanció per infracció de l’Ordenança de 
Tinença d’Animals 

29 09/05/2013 Relatiu a l’aprovació de l’assistència a cursos per part de 
personal divers 

30 09/05/2013 Relatiu a l’aprovació de la Liquidació del Pressupost 2012, 
corresponent a l’expedient número 093/2013 

31 10/05/2013 Relatiu a l’aprovació de despesa, reconeixement de l’obligació i 
ordenació del pagament, corresponent a l’expedient nº 95/2013 
de RELACIÓ DE FACTURES 

32 10/05/2013 Aprovació de gratificacions per complements retributius per 
serveis extraordinaris del personal i desplaçaments del mes 
d’abril / 2013 

33 09/05/2013 Relatiu a realització de les tasques que impliquen la revisió de 
les modificacions d’instal·lacions de les obres contingudes en el 
projecte “Biblioteca i arxiu municipal, i urbanització dels espais 
exteriors”; i requeriment d’informe per a la modificació del 
projecte de construcció de la Biblioteca i arxiu municipal, i 
urbanització dels espais exteriors 

34 09/05/2013 Relatiu a la reducció de jornada del funcionari interí del Sr. 
XXXX 

35 13/05/2013 Sobre models de documents administratius 

36 10/05/2013 Relatiu a la sol·licitud d’una bestreta per part del XXXX, Cap 
accidental de la Policia Local 

37 14/05/2013 Sobre composició de la Junta de Govern Local, nomenament de 
tinents d’alcalde, delimitació d’àrees de gestió municipals a 
efectes de les competències de l’alcalde i delegació de les seves 
competències orgàniques 

38 14/05/2013 Relatiu a l’aprovació provisional de la llista d’admesos i 
exclosos, composició del Tribunal i calendari de dates del procés 
de selecció de dos conserges per la piscina municipal 

39 14/05/2013  Relatiu a la contractació de personal dins del Pla de Promoció 
de l’Ocupació de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 

40 13/05/2013 Relatiu a la sol·licitud d’excedència voluntària per 
incompatibilitats de la treballadora XXXX 

41 15/05/2013 Relatiu a nomenament interí per ocupar una plaça d’auxiliar 
administratiu d’atenció telefònica 

42 15/05/2013 Relatiu a l’aprovació de l’assistència a cursos per part de 
personal divers 

43 16/05/2013 De requeriment a l’empresa Construccions Cots i Claret, S.L. 
sobre el termini de finalització de les obres contingudes en el 
projecte “Biblioteca i arxiu municipal, i urbanització dels espais 
exteriors” 

44 16/05/2013 Autorització d’ús espai públic per a la realització d’activitats 
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recreatives a l’Associació Radio Sant Fruitós. 

45 16/05/2013 Sobre coordinació jurídica municipal. 

46 16/05/2013 Convocatòria Junta de Govern Local de 20 de maig de 2013. 

47 17/05/2013 Aprovació de despesa, reconeixement de l’obligació i ordenació 
de pagament, corresponent a l’expedient núm. 96/2013 de 
relació de factures. 

48 17/05/2013 Concórrer a la de subvencions en matèria d’atenció a la infància 
i adolescència del Departament de Benestar Social i Família. 

49 20/05/2013 Habilitació temporal del Sr. José Lorente Aparicio com a cap 
accidental de la policia local durant el període en què aquest 
gaudeixi de diferents permisos. 

50 16/05/2013 Aprovació permisos sol·licitats per la Lletrada un cop finalitzat el 
permís de maternitat. 

51 16/05/2013 Expedient sancionador per infracció d’Ordenança Tinença 
Animals. XXXX 

52 17/05/2013 Delegació facultat per celebrar matrimoni civil en el regidor Isidre 
Malagarriga. 

53 22/05/2013 Establiment confecció llibres d’actes i resolucions. 

54 21/05/2013 Nomenament interí del Sr. Carles López-Abril com agent de la 
policia local per donar cobertura al personal de plantilla durant el 
període de vacances 2013. 

55 21/05/2013 Aprovació despeses renovació permís especial de conduir BTP 
a l’agent Albert Ruiz Calle. 

56 22/05/2013 NUMERO ANUL.LAT  

57 22/05/2013 Autorització per ús Cobert Màquina de Batre. Gent Fent Poble. 

58 22/05/2013 Aprovació assistència a cursos per part de personal divers. 

59 22/05/2013 Contractació de la Sra. Yamina Mansouri en substitució de la 
Sra. Josefa Álvarez per gaudiment d’un permís retribuït. 

60 24/05/2013 Aprovació de la despesa de la nòmina corresponent al mes de 
maig de 2013. 

61 24/05/2013 Aprovació liquidacions tributàries per ocupacions de via pública. 
Expedient: 98/203. 

62 28/05/2013 Aprovació de la despesa corresponent als lloguers de locals de 
diferents serveis municipals. Juny. 

63 27/05/2013 Aprovació de despesa, reconeixement de l’obligació i ordenació 
del pagament, corresponent a l’expedient núm. 99/2013 de 
relació de factures. 

64 27/05/2013 Atorgament llicència per instal·lar un gual amb col·locació de 
placa indicadora per entrada i sortida de vehicles. XXXX. 
C/Ramon i Cajal, 51. 

65 27/05/2013 Contractació de personal de neteja per a les piscines municipals 
dins del Pla de Promoció de l’Ocupació de l’Ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages. 

 

66 28/05/2013 Aprovació de les indemnitzacions per l’assistència als membres 
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de la Corporació i l’assignació mensual als grups municipals del 
mes de MAIG 2013. 

67 28/05/2013 Justificació subvenció 2012 de FC FRUITOSENC. 

68 28/05/2013 Autorització esportiva celebració CROS Escola Paidos. 

69 30/05/2013 Aprovació de despesa, reconeixement d’obligació i ordenació del 
pagament de les dietes a membres tribunal qualificador. 

70 30/05/2013 Atorgament llicència d’ocupació de la via pública corresponent a 
taules i cadires. 

71 30/05/2013 Convocatòria de la Junta de Govern Local sessió ordinària del 
dia 3 de juny a les 10.00 hores. 

72 30/05/2013 Aprovació despesa corresponent regularització nòmina del mes 
de maig. 

73 03/06/2013 Convocatòria comissió municipal informativa de presidència i 
serveis centrals. 

74 03/06/2013 Convocatòria comissió municipal informativa de serveis a la 
ciutadania. 

75 03/06/2013 Convocatòria comissió municipal informativa de promoció del 
territori. 

76 03/06/2013 NUMERO ANUL.LAT 

77 03/06/2013 Prorroga de termini en tramitació d’expedient disciplinari a 
agents de la policia local als efecte d’elaboració de plecs de 
càrrecs a proposta d’instructor.  

78 04/06/2013 Aprovació de les despeses, reconeixement de les obligacions i 
compensació dels pagaments corresponent a l’expedient núm. 
105/2013. 

79 03/06/2013 Pretensió d’exoneració de responsabilitats respecte a la tinença 
d’animals domèstics. 

80 03/06/2013 Requeriment pel restabliment de subministrament elèctric 
polígon industrial el Grau. 

81 04/06/2013 Convocatòria de Junta de Portaveus pel dia 7 de juny. 

82 04/06/2013 Aprovació conveni per la realització dels treballs preparatoris per 
l’inici de la transformació d’usos de l’antiga fàbrica Bertrand i 
Serra. 

83 04/06/2013 Ordre retirada de cartells a via pública ubicats sense autorització 
per part de Convergència i Unió de Sant Fruitós de Bages. 

84 04/06/2013 NUMERO ANUL.LAT 

85 05/06/2013 Reconeixement de triennis a personal divers. 

86 03/062013 Sol·licitud abonament de despeses d’assistència jurídica 
derivades de l’actuació com a perjudicat respecte a lesions 
patides en l’exercici de les seves funcions. 

87 03/06/2013 Sol·licitud d’abonament de despeses en concepte d’assistència 
jurídica. Expedient disciplinari agents de la policia local. 

88 04/06/2013 Procediment sancionador en matèria d’infraccions de trànsit 
gestionat respecte a remeses de la Diputació de Barcelona núm. 
13021794, 13023000, 13024169, 13025322 i 13026412. 
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89 04/06/2013 Migració del portal municipal d’entitats i llistat d’entitats a migrar. 

90 05/06/2013 Contractació de personal laboral (auxiliar de geriatria) per a la 
substitució del personal propi durant el període d’estiu 2013. 

91 06/06/2013 Sol·licitud d’autorització per ús d’espai públic (Parc de la Flama).  

92 06/06/2013 Ampliació de jornada de l’educador social de l’aula 
socioeducativa. 

93 06/06/2013 Aprovació del Pla de seguretat i salut de les obres de 
condicionament d’una àrea esportiva i zona enjardinada a la 
Rosaleda. 

94 06/06/2013 Aprovació de despesa, reconeixement d’obligació i ordenació de 
pagaments corresponent a l’expedient núm. 108/2013 de relació 
de factures. 

95 06/06/2013 Convocatòria de Ple ordinari pel dia 12 de juny de 2013. 

96 06/06/2013 Contractació de les obres contingudes en el Projecte 
d’urbanització del polígon d’actuació urbanística Les Escoles 

 
Sr. Alcalde-President: Aquest punt, doncs, per part del grup de Convergència i Unió? 
Si hi ha algun decret que els hi tinguem a bé d’explicar quelcom.  
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU: Sí, bona nit a tothom. 
Ens agradaria que ens expliqués el decret número 33, relatiu a la realització de les 
tasques que impliquen la revisió de les modificacions d’instal·lacions de les obres 
contingudes al projecte Biblioteca i Arxiu municipal.  
 
Sr. Alcalde-President: Sí, el regidor Tomàs Casero li comentarà aquest decret número 
33. Tomàs. 
 
Sr. Tomàs Casero García, portaveu del grup municipal PSC: Sí, bona tarda... bona nit. 
A dins de la finalització de les obres de la Biblioteca municipal s’han fet unes petites 
reformes, unes petites millores, sobretot en el sentit en què s’ha fet el sistema de 
climatització, doncs s’ha reformat. Això representa que s’ha de fer un informe, un 
projecte modificat. I aquest és el requeriment que li hem fet a l’empresa perquè faci, 
perquè pugui ser efectiu i acabar l’obra de la Biblioteca en temps i forma. Bàsicament, 
és la petició aquesta.  
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU: És exclusivament de 
climatització, senyor Tomàs?  
 
Sr. Tomàs Casero García, portaveu del grup municipal PSC: És bàsicament 
climatització, i a part hi ha algunes petites cosetes com els espais exteriors, que són 
unes petites reformes. Més que res per la ubicació dels arbres; dels bancs que 
estaven en projecte... però són petites reformes. Bàsicament és el sistema de la 
climatització i les cobertes, que ja es van fer en el seu dia.  
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU: Moltes gràcies.  
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Sr. Tomàs Casero García, portaveu del grup municipal PSC: De res.  
 
Sr. Alcalde-President: De res. Algun altre decret?  
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU: No, no hi ha cap més.  
 
Sr. Alcalde-President: Molt bé, gràcies.  
 
3. Donar compte dels acords de la Junta de Govern en sessions ordinàries 
de 6 i 20 de maig de 2013.  
 
Sr. Alcalde-President: Passem al punt número 3, què és donar compte dels acords de 
la Junta de Govern en sessions ordinàries celebrades els dies 6 de maig i 20 de maig 
de 2013. També doncs, li passo la paraula a Convergència i Unió perquè pugui 
demanar.  
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU: No, no hi ha cap dubte. 
Els que teníem ja els vam aclarir abans del Ple. Moltes gràcies.  
 
Sr. Alcalde-President: De res.  
 
El Ple pren coneixement dels acords adoptats per la Junta de Govern Local 
corresponents a les sessions ordinàries de 6 i 20 de maig de 2013. 
 
 
4. Informació de les regidories.  
 
Sr. Alcalde-President: Passem al punt número 4, què és la informació de les 
regidories. En aquest punt, posem de manifest per la ciutadania aquelles aprovacions 
via decret o en Juntes de Govern que creiem que són d’interès per la ciutadania. Per 
tant, cada regidor en fa una breu exposició pel coneixement dels ciutadans. En aquest 
cas, jo li passo la paraula, primer de tot, al regidor Xavier Racero, perquè exposi els 
punts que consideri.  
 
Sr. Xavier Racero Esquius, regidor del grup municipal GfP: Sí, gràcies i bon vespre. Jo 
us comentaré tres cosetes. La primera d’elles és que l’Ajuntament ha adquirit un nou 
software per la gestió tributària, és a dir la gestió de les liquidacions tributàries com a 
taxes i preus públics. Aquest fet d’aquesta adquisició bé arrel que, actualment, 
l’Ajuntament tenia un software de gestió tributària amb l’empresa ABSIS amb la qual, a 
aquesta li pagàvem un servei de manteniment anual de 5.400 euros aproximadament. 
Dir-vos que també aquest software de gestió, doncs estava infrautilitzat i presentava 
una sèrie de dificultats afegides per als treballadors que el fan servir. Així mateix, en 
un informe del Tresorer, doncs es pot comprovar que hi ha unes mancances i unes 
prestacions a millorar. Per tant, durant gairebé un any, doncs amb diverses propostes 
estudiades i després de revisar ofertes de software de gestió tributària en el mercat al 
respecte, i de visitar diversos ajuntament amb altres sistemes (un d’ells utilitza l’ABSIS 
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i un d’ells AYTOS), doncs fruit d’aquest estudi, finalment la proposta nostra ha estat 
adquirir un mòdul informàtic de l’empresa SAGE AYTOS, que s’ha contractat. La 
inversió inicial és de 21.000 euros aproximadament. Això ja estava en una partida 
pressupostària dins del pla d’inversions d’aquest any. Aquesta part, què és la compra, 
conté aquesta adquisició però també un manteniment què haurà de ser anual; de cara 
a 2014, de 3.630 euros. Per tant, el cost del manteniment és molt més econòmic, en 
comptes dels 5.500 euros d’abans. Aquest programa, alhora, permetrà tenir certs 
avantatges respecte l’anterior. A banda de ser més econòmic, serà un software 
compatible amb el sistema comptable que tenim de la Diputació. La Diputació ens 
ofereix, en un portal via web (que es diu SICALWIN, que de fet és de la mateixa 
empresa SAGE AYTOS), la qual permetrà no fer aquesta doble feina i alhora manual 
que s’estava fent. Quan practicaven una liquidació amb ABSIS havies de picar, doncs 
traslladar al sistema de gestió tributària, que és SICALWIN. Per tant era una tasca 
manual i repetitiva. En aquest cas, amb aquest nou software els arxius es comunicaran 
entre ells i podran, per tant, doncs estalviar en aquest cas aquesta doble tasca. També 
això dotarà als serveis econòmics i a aquelles àrees que practiquen liquidacions, com 
poden ser les llicències d’obres o les d’activitats o les ocupacions de via pública (per 
posar algun exemple), doncs aquesta eina els permetrà efectuar autoliquidacions 
assistides. És a dir, que una persona que vingui actualment a l’Ajuntament, doncs i 
que estigui subjecte a fer una liquidació (que l’hagi de pagar), doncs pugui sortir ja 
amb la liquidació feta, per dues vies. O bé amb el full de l’autoliquidació en mà, amb la 
ràfega (és a dir, amb el codi de barres) pagant al banc; o també ho podrà fer amb 
targeta de crèdit aquí mateix, a l’Ajuntament. Per tant, les gestions es minimitzen de 
cara al ciutadà. Per tant, creiem que amb aquest nou sistema de treball es beneficia al 
ciutadà en aquest cas respecte la burocràcia administrativa; i també beneficia la gestió 
interna de l’Ajuntament. Per tant, s’ha comprat però encara s’ha d’implementar, i per 
això s’ha fet l’adjudicació a aquesta empresa. Es preveu implementar de cara al 
setembre.  
 
L’altre qüestió que us volia comentar és força important. És la liquidació del pressupost 
2012. Ja hem  tancat l’exercici pressupostari del 2012. D’això es va donar compte a la 
Junta de Govern del 20 de juny... del 20 de maig, perdó. Dir-vos que s’ha realitzat 
aquesta liquidació del pressupost de l’exercici 2012. Per no fer-me molt extensiu, us 
destacaré quatre coses que crec que poden ser interessants. Us destaco que Sant 
Fruitós ha passat de tenir un deute viu del 35% a l’any 2011 al 26,3% del 2012. Per 
tant, aquest deute ha disminuït en un percentatge bastant significatiu. Dir-vos també 
que el romanent de tresoreria per a despeses generals és de 4.699.831,17... 
d’aquestes dades cal determinar, o cal explicar el següent. Del resultat de la liquidació 
també es generen uns compromisos de despesa, que són compromisos realitzats per 
l’Ajuntament de forma prèvia. Aquest import, doncs hem de fer efectiu aquesta 
despesa i això puja 1.604.635,02 euros. Es destinen també, d’aquesta part que us he 
dit inicialment, dons un import total de 200.000 euros per provisions per a riscos i 
despeses de possibles contingències. Això com a novetat: és a dir, d’aquest romanent 
que en teoria queda, doncs es fa aquesta contingència. Per altra banda, doncs, 
l’Ajuntament ha de preveure un fons de maniobra per poder fer front, en temps i en 
forma, els pagaments de diferents proveïdors. Ja sabeu que hem de fer front al 
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pagament a trenta dies, i l’Ajuntament de Sant Fruitós ho vol complir. També amb 
altres creditors, d’acord amb això amb la normativa vigent aplicable. Per aquest fet, 
doncs, es dota un fons de solvència del 15% dels recursos ordinaris per poder realitzar 
aquests pagaments que us he explicat. I aquest import és d’1.700.444,65 euros. Per 
tant, de tot això que us he dit abans, per tant tenim un romanent de tresoreria per a 
despeses generals de lliure disposició (és a dir, sobrants) per fer nova inversió, nova 
despesa, és a dir susceptible de generar nova despesa, per un import de 
1.194.971,50, condicionat això (matitzarè) aquest romanent de tresoreria de lliure 
disposició està condicionat, no obstant, al que estableix la Llei Orgànica 2/2012, què 
és la d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Ja sabeu que es desprèn del 
seu article 32, que el superàvit aconseguit per aquells ajuntament s’ha de destinar a 
reduir l’endeutament net. És a dir, ens obliga i ens obliga als municipis que hagin tingut 
aquest superàvit, a reduir aquest endeutament. Llavors he explicat abans que 
l’endeutament s’ha reduït d’un exercici per l’altre, i per tant això penalitza molt a 
l’Ajuntament de Sant Fruitós. No obstant, estem a l’espera perquè hi ha la disposició 
addicional 74 d’aquesta mateixa llei que estableix que durant aquest mateix exercici es 
promourà la modificació de dit article per tal de determinar i desenvolupar les 
condicions per possibilitar el destí finalista del superàvit pressupostari. És a dir: encara 
estem a que ens determinin si aquest superàvit el podem destinar a nova inversió. 
Totes les fonts apunten  (no són oficials) a que seria possible, però encara a hores 
d’ara hem d’esperar a poder destinar aquests diners per a fer front a una nova 
despesa per aquest any.  
 
Per últim: la tercera cosa. També prou important. Ja sabeu que s’ha fet la contractació 
de les 5 persones (ja us ho havíem comunicat en altres plens i en els butlletins ja hem 
fet difusió). Dins del Pla de Promoció per l’Ocupació, doncs alguns d’aquestes cinc 
persones ja treballen amb nosaltres, com els de la Brigada i els de la neteja de la 
Residència, doncs que ja han començat, i d’altres que es preveu que comencin en 
breu, com la neteja de la Piscina. Recordar que eren aquestes dues persones per la 
Brigada, dues persones per la neteja, una de la Residència i una per les Piscines. El 
contracte era de tres mesos, i s’ha destinat a persones amb un perfil doncs de dificultat 
en l’ocupació activa. Per tant amb aquest pla donem feina per aquests tres a persones 
que no podien accedir fàcilment en la seva ocupació, i per tant són persones del nostre 
municipi que s’han pogut beneficiar. Gràcies i res més.  
 
Sr. Alcalde-President: Gràcies Xavier. Li passo la paraula al regidor Tomàs Casero. 
També comentarà un parell d’aspectes.  
 
Sr. Tomàs Casero García, regidor del grup municipal PSC: Gràcies. Hi ha tres coses 
que us volia explicar, però hem parlat amb el regidor Isidre Malagarriga que dos 
d’aquests temes, tot i estar inclosos al pressupost d’obres, com que tenen a veure amb 
la Piscina municipal, si un cas que els expliqui el regidor Isidre Malagarriga: són els 
vasos d’expansió i el sistema de cloració. El que si que us volia comentar és el 
expedient de contractació del projecte d’urbanització del Polígon de les Escoles, que ja 
està... L’expedient es va fer el 6 de maig, però que ja estan contractades, que a l’últim 
decret que va signar l’Alcalde, que era el número 96, ja s’ha realitzat a terme la 
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contractació de les obres. Per tant és un projecte que ja el començarem a fer en breu, i 
que ja està contractat pel preu de 246.000 euros, i que ho farà una UTE què és Bages 
Com amb Constructora del Cardener.  
 
Sr. Alcalde-President: Constructora del Cardener.  
 
Sr. Tomàs Casero García, regidor del grup municipal PSC: Constructora del Cardener, 
gràcies.  
 
Sr. Alcalde-President: Molt bé, gràcies. Doncs li passo la paraula al regidor Isidre 
Malagarriga.  
 
Sr. Isidre Malagarriga Sala, regidor del grup municipal GfP: Sí gràcies, bona nit a 
tothom. Res, com a dit bé el Tomàs, és el sistema de cloració automàtica de les 
piscines. Fins ara anava amb unes pastilles que s’havien de manipular manualment 
l’operari que tenim allà. Ara això serà un dipòsit de poliuretirè de 1.200 litres, i ja serà 
tot automàtic. Per tant, evitarem aquest risc d’haver de manipular aquests productes 
químics, i al mateix temps això ens ha de fer servir per fer hivernar l’aigua i, l’any que 
ve no l’haguem de llençar perquè també sap greu haver de llançar tanta aigua. I a part 
d’això, també s’ha fet un vas d’expansió perquè el que havia, això és on va parar 
l’aigua sobrant de la piscina quan es fica molta gent a l’aigua, l’aigua representa que 
sobrexeix la piscina i va en aquest vas. Era molt petit i es perdia molta. Ara s’han ficat 
quatre dipòsits de 10.000 litres cadascú. Per tant, ens hi cabran 40.000 litres. Hem 
calculat que el màxim que podem arribar a ficar són uns 35.000. Vol dir que encara 
ens en sobraran 5.000, i pensem que també és una mesura d’estalvi d’aigua molt 
important, perquè cada any, amb l’aigua que es llançava és com si fos una altra 
omplerta de piscina. També sap greu, i ara en els temps que estem, en el tema de 
l’aigua si podem estalviar millor. I res més.  
 
Sr. Alcalde-President: Gràcies Isidre. Li passo la paraula ara a la regidora Manoli 
Martín.  
 
Sra. Manoli Martín i Rey, regidora del grup municipal Imagina’t: Si hola bona nit. 
M’agradaria l’aprovació del conveni amb la Diputació de Barcelona per la dinamització 
associativa de noves tecnologies de la informació i la comunicació i les xarxes socials. 
És un tema que hem portat amb l’Isidre a la regidoria d’Entitats. Nosaltres, a 
l’Ajuntament ja hi havia el portal d’entitats, que era on totes les entitats tenien un espai 
web on podien publicar notícies i esdeveniments. Amb aquesta... la Diputació ens va 
dir que amb les retallades que estaven patint s’havia pensat en un nou projecte que 
era fer l’ús d’una plataforma que es diu WorldPress adaptada per les entitats. Llavors 
hem signat aquesta aprovació de conveni per tirar endavant aquest projecte. L’eina de 
WorldPress és molt més senzilla que no la teníem abans, per part bona. Esperem que 
aquest fet faci que moltes més entitats tinguin el seu espai web a Sant Fruitós, i que 
pugui comunicar a la resta de veïns doncs totes les seves activitats. Portem dues 
setmanes fent la formació. S’ha convocat a totes les entitats, tot i que no han vingut 
totes. A l’hora de fer el traspàs de les dades de l’antiga plataforma a la nova, va ser la 
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Diputació qui va fer un estudi de quines eren les entitats que en el darrer any havien 
estat actualitzant les dades. Llavors aquelles entitats que tenien un perfil que tenien 
molt moviment en la plataforma se’ls hi ha agafat totes les dades i se lis bolcarà en 
aquesta plataforma nova. La resta, ja es va comunicar per correu a totes les entitats 
que no es feia aquest traspàs que haurien de començar de zero. Hi ha moltes entitats 
que comencen de zero pel fet que l’antiga plataforma els hi resultava molt incòmode 
de fer servir. Esperem que amb aquesta nova plataforma doncs tinguem més entitats 
que es dinamitzin a través d’Internet i de les xarxes socials.  
 
Sr. Alcalde-President: Gràcies. 
 
Sra. Manoli Martín i Rey, regidora del grup municipal Imagina’t: Perdona Joan Carles, 
també m’agradaria comentar, d’una altra junta, un conveni en pràctiques per la 
formació d’una noia que està estudiant Animadora sociocultural. Nosaltres, a l’Àrea de 
Joventut ja es tenia per costum fer contractacions pels joves que estan estudiant. 
D’aquesta manera amplien la seva formació. És una noia d’aquí, de Sant Fruitós, i farà 
les pràctiques al Nexe en coordinació amb la Paula i amb el Roger. I ja està, ja sí. 
Merci.  
 
Sr. Alcalde-President: Gràcies, Manoli. Per acabar aquest punt número quatre 
d’Informació de les Regidories, els hi adreçaré jo també algunes dades d’interès. En 
principi s’han aprovat tres decrets i un acord de Junta de Govern en el sentit d’un tema 
que ja comentàvem en el darrer ple. Hem iniciat un procés, com hauran pogut veure, 
de modificació de sistemes de treball i de formes de treball i de documents de treball 
en el nostre Ajuntament per modernitzar-lo i per fer-lo més àgil, més segur i més 
garantista davant del ciutadà. En aquest sentit, hem aprovat establir el sistema de 
numeració i les característiques de numeració dels expedients municipals. Hem 
aprovat establir models de documents administratius de l’Ajuntament de Sant Fruitós 
de Bages. Hem aprovat establir la confecció dels llibres d’actes i de resolucions del 
nostre ajuntament. També hem aprovat els plecs de clàusules tipus de l’Ajuntament de 
Sant Fruitós de Bages, compost per les disposicions comunes aplicables als plecs de 
clàusules administratives particulars pels contractes i pels annexes.  
 
Un altre tema a destacar, i això afecta avui en el plec que s’està realitzat, és que s’ha 
realitzat una modificació en la composició dels portaveus dels grups municipals. Els 
portaveus, en principi del grup municipal PSC segueix sent en Tomàs Casero; i de 
Convergència i Unió la senyora Mercè Casals. Però, es va... perdó, ara estava parlant 
dels portaveus que això ve després. Em disculpen, eh? La Junta de Govern Local, és 
el tema dels Tinents d’Alcalde. El senyor Isidre Malagarriga és el primer tinent 
d’alcalde; el senyor Xavier Sagués passa a ser ara el segon tinent d’alcalde de 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. El tercer, igualment segueix sent en Tomàs 
Casero, i el quart la senyora Marta Flotats. Per tant, el senyor Xavier Sagués passa a 
ocupar aquest lloc que temporalment va ocupar la Manoli Martín i que anteriorment 
ocupava l’Agustí Massana.  
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I un altre punt a destacar és un decret de 4 de juny, què és el conveni per la realització 
dels treballs preparatoris per l’inici de la transformació dels usos de l’antiga fàbrica 
Bertrand i Serra de Sant Fruitós de Bages. Aquest conveni és un conveni que es signa 
amb la propietat de la fàbrica Bertrand i Serra. L’objectiu global d’aquest conveni és 
reconèixer la necessària cooperació público-privada per assolir diversos objectius 
d’interès comú. Entre d’altres, el canvi d’ús de la fàbrica; la disponibilitat de sòl públic 
en aquest àmbit; la reducció de l’aprofitament privat en l’àmbit de la fàbrica; l’increment 
de les cessions; la cessió anticipada del sòl públic; i alhora garantir la viabilitat de 
l’operació tal i com es detalla en cinc punts, que són els que formen l’estructura 
d’aquest conveni. Un és el canvi d’ús, amb la finalitat de canviar els usos industrials 
que ara té la fàbrica en usos residencials. Dos és estructurar una gran peça de sòl 
públic on es passa, o es passaria a disposar del màxim de sòl públic a estructurar de 
l’àmbit (per tant quedaria una peça per l’Ajuntament, a disposició de Sant Fruitós de 
Bages, d’una certa importància, aproximadament del 75% de l’espai que ara ocupa la 
fàbrica de Bertrand i Serra). L’altre és reduir l’aprofitament privat de l’àmbit: 
evidentment, si el 75% de l’espai aproximadament passa a ser públic, el 25% d’aquell 
àmbit és el que segueix sent privat. La cessió anticipada: això vol dir que encara que el 
privat no efectuï la seva part de l’aprofitament, es cedirà a l’Ajuntament l’espai que li 
correspon segons la modificació que s’arribi a aprovar. I després la gestió i la viabilitat 
de l’operació amb un pla d’etapes i amb un equilibri econòmic que faci possible 
aquesta operació. Per tant, aquest és el pas inicial per la modificació del planejament 
de la fàbrica Bertrand i Serra, que ha de portar, esperem en un futur proper, que 
l’Ajuntament disposi del 75% aproximadament del sòl que ara actualment ocupa la 
fàbrica de Bertrand i Serra. Crec que fins aquí el punt 4 de l’Ordre del dia d’avui.  
 
El Ple en resta assabentat.  

 
 

MOCIONS I DECLARACIONS  
 

5. Moció conjunta dels grups municipals en defensa d’un model català 
d’ensenyament 
 
Sr. Alcalde-President: Passem al punt número cinc. El punt número cinc és el primer 
del grup de mocions i declaracions que en el dia us presentem per ser aprovades. Són 
mocions, són tres mocions i una declaració que es varen debatre en el sí d’una Junta 
de Portaveus. Tres d’aquestes mocions les presenten conjuntament els quatre grups 
polítics amb representació a l’Ajuntament de Sant Fruitós, i hi ha una declaració que va 
ser rebutjada. Per tant jo ara els llegiré aquestes tres mocions, que en principi no 
caldrà la seva votació perquè les presentem, com dic, per unanimitat els quatre grups 
polítics: Convergència i Unió, PSC, Imagina’t i Gent fent Poble.  
 
La primera moció diu així: moció en defensa d’un model català d’ensenyament.  
 
“El Comitè executiu de l’ACM, el mes de desembre de 2012, ja es va posicionar davant 
l’esborrany de la Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE), impulsat 
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pel Ministeri d’Educació, i especialment pel seu ministre José Ignacio Wert. Ja en 
aquells primers moments, consideràvem que tal com es construïa el projecte, 
atemptava greument contra el model d’immersió lingüística a Catalunya, i també amb 
el model d’escola i societat de Catalunya. De fet, des del món local reconeixem que el 
model d’immersió  lingüística a Catalunya és una història  d’èxit. Ha estat producte 
d’una voluntat política, del treball de molts professionals de l’ensenyament, del 
compromís de les famílies i els ajuntaments. Aquest model fa que el català sigui la 
llengua vehicular i comuna de l’aprenentatge dins dels nostres centres educatius, i una 
eina de cohesió social i cultural. 
 
El país es va dotar d’una llei amb un ampli suport, la Llei d’Educació de Catalunya 
(LEC), com a la legislació pròpia del país en matèria d’educació, que garanteix un 
model educatiu que dóna bons resultats acadèmics, en assolir els alumnes els nivells 
adequats de coneixement d’ambdues llengües al finalitzar l’ensenyament obligatori, tal 
com acrediten els resultats de les proves d’avaluació efectuades. Durant aquests més 
de 30 anys, el model d’immersió lingüística ha contribuït de manera decisiva a millorar 
l’ús social de la llengua catalana, garantint i promovent la igualtat d’oportunitats en una 
societat cohesionada. 
  
Aquest equilibri de país, ha tingut molts intents de sacsejar-lo o tombar-lo. Una de les 
darreres vegades ocasions, ha estat amb la interlocutòria dictada pel TSJC, com a 
mesura cautelar en un procediment on encara no s’ha dictat sentència, obligant a 
canviar la llengua d’un grup si una família ho demana. Només 17 famílies de 600.000 
han judicialitzat de forma temerària la llengua en el model d’escola catalana. Amb 
l’aprovació per part del Consell de Ministres espanyol del divendres 17 de maig del 
projecte de llei de la LOMCE, ens trobem de nou davant d’una situació agressiva 
respecte a aquesta convivència. 
 
Per tots aquests motius, sol·licitem al ple l’aprovació dels següents: 
 
ACORDS 
 
Primer.- Manifestar el nostre clar rebuig a l’esborrany de Llei Orgànica de Millora de la 
Qualitat Educativa (LOMCE) que vol aprovar el Ministeri d’Educació. 
  
Segon.- Donar suport a la Generalitat de Catalunya i al Departament d’Ensenyament 
en la defensa de les competències educatives de Catalunya, i en totes aquelles 
actuacions que porti a terme per a defensar el català, el model lingüístic de la nostra 
escola, així com l’equilibri existent.   
  
Tercer.- Instar el Govern a continuar aplicant la Llei d’Educació de Catalunya (LEC), 
que està en plena consonància amb els principis educatius recollits a l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya i que és l’eina que garanteix que no se separen els infants 
per raó de llengua, assolint tots ells el perfecte coneixement del català i del castellà. 
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Quart.- Posar a tots els ajuntament a disposició del Govern de la Generalitat de 
Catalunya per defensar aquest posicionament. 
  
Cinquè.- Donar trasllat d’aquesta moció als grups Parlamentaris del Parlament de 
Catalunya, a la Generalitat de Catalunya, i a les entitats municipalistes.” 
 
Sr. Alcalde-President: Bé, si els portaveus volen fer algun comentari respecte aquest 
punt, doncs poden fer-ho. No? Doncs aquesta és la moció que aproven unànimement 
tots els regidors d’aquest Ajuntament.  
 
VOTACIÓ : SOTMÈS A VOTACIÓ, S’APROVA PER UNANIMITAT DELS 13 REGIDORS 
ASSISTENTS A LA SESSIÓ. 

 
 

6. Moció conjunta dels grups municipals sobre les participacions preferents 
 
Sr. Alcalde-President: Passem al punt número sis, què és una altra moció, també es 
va debatre en el sí de la Junta de Portaveus, i per unanimitat es presenta aprovada 
pels quatre grups municipals de Convergència i Unió, el PSC, Imagina’t i Gent fent 
Poble. I és la moció sobre les participacions preferents. Diu 
 
“La crisis econòmica en la seva vessant financera ha posat de manifest la 
problemàtica social existent per un producte bancari que es coneix com a “ 
participacions preferents” .  
 
Aquestes participacions van ser adquirides de bona fe majoritàriament per persones 
d’edat avançada sense coneixement d’inversió en productes financers d’alt risc 
especulatiu que, en molts casos, desconeixien la naturalesa dels productes que 
contractaven. 
 
Aquesta situació s’ha palesat en molts municipis i especialment afectades han estat 
alguna de les caixes d’estalvis que van oferir bescanviar aquests productes per 
accions de les entitats financeres en base a la informació de fortalesa i seguretat que 
van transmetre els directors de les oficines comercials i com a única opció per 
recuperar els diners que s’havien invertit, quan s’ha demostrat que no responien a la 
realitat.  
 
Hi ha persones que han perdut tots els estalvis d’una vida de treball i que ara es troben 
en una situació de vulnerabilitat, patint la crisis i que han quedat mancat de recursos 
per a atendre les necessitats pròpies i les de les seves famílies.  
 
Hi ha plataformes i administracions que vehiculen i donen suport a les persones 
afectades però davant la magnitud del problema cal que s’articulin sistemes per a 
donar respostes eficients a les reclamacions. La situació d’indefensió genera incertesa, 
desafecció, indignació i manca de confiança en les institucions i en el país.  
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Per tots aquests motius, sol·licitem al ple l’aprovació dels següents:  
 
ACORDS” 
 
 
 
 
 
 
Sr.Alcalde-President: Primer, crear una comissió de seguiment que estudiï les 
mesures d’arbitratge i intermediació entre les entitats financeres i els afectats del 
nostre municipi. Segon, impulsar els mecanismes d’assessorament i col·laboració 
entre l’Ajuntament... El tinc bé aquest acord?  
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU: No.  
 
Sr. Alcalde-President: No està bé. 
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU: Vam modificar. Aquest 
era l’inicial però vam fer una modificació.  
Sr. Alcalde-President: Algú té aquí l’acord que vam assolir? Disculpin eh? 
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU: Ha d’estar a l’acta de la 
Junta de Portaveus.  
 
Sr. Alcalde-President: Sí. No, tenim l’acta?  
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU: Hi ha de ser perquè la 
vam signar.  
 
Sr. Alcalde-President: Bé, en tot cas la transcripció literal la farem en l’acta, però venia 
a dir que es crearà una comissió d’assessorament per part de l’Ajuntament de Sant 
Fruitós per assessorar aquells ciutadans que es trobin amb aquesta problemàtica, tot 
posant-los en contacte amb aquestes associacions i plataformes que han aparegut en 
defensa pels afectats per les participacions preferents. Venia a dir això: la creació 
d’una comissió d’assessorament per acompanyar en aquells ciutadans del nostre 
municipi que es trobin afectats per aquest problema.  
 
Sr. Alcalde-President: Sí? 
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU: Sí, no hi ha cap 
problema.  
 
Sr. Alcalde-President: Correcte? En tot cas a la transcripció literal, com que figura en 
una acta, ja apareixerà en l’acta definitiva d’aquest ple. Això era el punt primer; el punt 

En aquest punt el Sr. Alcalde-President inicia la lectura de la versió de la part 
dispositiva del text de que disposaven els membres del Ple durant la sessió 
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segon és demanar al Govern de l’Estat que articuli les mesures per tal que s’ofereixi la 
via arbitral a totes les persones afectades així com a les persones que van dur a terme 
el bescanvi d’accions al llarg de l’any anterior. I tercer, notificar aquest acord al 
president del Govern de l’Estat, al president del Govern de la Generalitat, a les entitats 
municipalistes i als grups parlamentaris del Congrés i del Parlament per tal d’exigir un 
canvi normatiu que impulsi que aquesta mesura arbitral es pugui aplicar en defensa de 
l’interès de la ciutadania en general i dels afectats en particular. Bé, doncs aquest és el 
text amb la salvetat que he fet, que s’aprova per unanimitat.  
 
 
 
 
“Primer.- Crear una Comissió d’acompanyament per a les persones del municpi 
afectades per les participacions preferents amb l’objecte d’impulsar els mecanismos 
d’assessorament sobre aquesta problemática, en col.laboració amb les plataformes i 
entitats afectades constituides.  
 
Segon.- Demanar al Govern de l’Estat que articuli les mesures per tal que s’ofereixi la 
via arbitral a totes les persones afectades així com a les persones que van dur a terme 
el bescanvi d’accions al llarg de l’any anterior. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord al president del Govern de l’Estat, al president del 
Govern de la Generalitat, a les entitats municipalistes i als grups parlamentaris del 
Congrés i del Parlament per tal d’exigir un canvi normatiu que impulsi que aquesta 
mesura arbitral es pugui aplicar en defensa de l’interès de la ciutadania en general i 
dels afectats en particular.” 

 
VOTACIÓ : SOTMÈS A VOTACIÓ, S’APROVA PER UNANIMITAT DELS 13 REGIDORS 
ASSISTENTS A LA SESSIÓ. 

 
 
7. Moció conjunta de tots els grups municipals en defensa de les polítiques 
locals d’habitatge en règim de lloguer protegit. 

 
Sr. Alcalde-President: El punt número set és una altra moció que, igualment, es va 
presentar, es va debatre a la Junta de Portaveus i que altre cop, per unanimitat, el 
grup de Convergència i Unió, del PSC, d’Imagina’t i de Gent fent Poble aprova per 
unanimitat dels seus regidors. És la moció en defensa de les polítiques locals 
d’habitatge en règim de lloguer protegit. Aquest text és força llarg, però bàsicament, 
per no cansar-los, és el títol, ho diu en força manera.  
 
“De forma habitual urbanisme i les polítiques d’habitatge han estat una matèria 
especialment d’àmbit local, segurament per la proximitat necessària a l’hora de 
planificar, el òrgans o organismes que gestionen, i els afectats/beneficiats per les 
mesures. Evidentment, hi ha diferències entre els que són les polítiques públiques 

A continuació es recull el text de la part dispositiva que es va aprovar en la sessió, i 
que no coincideix amb el de la versió de que disposaven els membres del Ple 
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d’habitatge, del que és urbanisme o planificació del territori, però també van 
íntimament lligades en els models de pobles, viles i ciutats.  
 
És il·lustratiu comprovar com és el nivell local el que s’encarrega de la competència en 
matèria d’habitatge i urbanisme en la gran majoria de països europeus. De fet,  pel que 
fa a la normativa en matèria d’habitatge ens trobem amb una legislació estatal molt 
genèrica i ens hem de centrar en la legislació específica del sector, que en aquest cas 
és en gran part catalana, atenent que la matèria és de competència autonòmica. En 
concret a l’article 25.2 de la LRBRL, es diu explícitament que els municipis tenen 
competències en “...promoció i gestió de vivendes.”. En el mateix EAC del 2006, en el 
seu article 84.2, diu també expressament que els ens locals catalans tenen 
competències en habitatge.  
 
Es pot dir que en matèria d’habitatge hi ha dos grans grups de competències on 
existeix concurrència entre Generalitat i ajuntaments, que són en primer lloc el foment 
públic de l’habitatge i en segon lloc el control de les condicions l’habitabilitat. Del 
primer grup els objectius són els de facilitar l’accés a l’habitatge, millorar-ne la qualitat 
del mateix, adequar el seu cost a la realitat de renda... Per assolir-los, la fórmula 
recurrent de la Generalitat ha estat la de cooperació amb els ajuntaments, malgrat ser 
una competència exclusiva de la Generalitat. Per poder tenir aquest rol actiu en les 
polítiques públiques d’habitatge, els ens locals han creat o utilitzat en moltes ocasions 
personalitats instrumentals locals. 
 
En concret, per promoure els habitatges de lloguer protegits hi ha mesures de foment 
des del 1992 i els successius plans de l’habitatge els han anat mantenint amb una 
estructura molt semblant. Els ajuts, tant per les institucions públiques com operadors 
privats, han consistit sobretot en dos tipus de línia: Subvenció directa. (Un cop acaba 
la promoció); i subsidiació del préstec. (amb terminis d’amortització diferents segons 
cada pla,satisfets directament a les entitats financeres). 
 
El Govern espanyol, amb l’aprovació a través del Senat i Congrés, ha promogut 
una esmena al Projecte de llei de mesures de flexibilització i foment del mercat de 
lloguer de vivendes. Aquesta esmena preveia suprimir les subvencions i 
subsidiacions a institucions i promotors d’habitatges de lloguer  protegits pendent de 
pagament, així com l’ajuda o subvenció directa un cop tinguda la qualificació 
definitiva de la promoció. L’impacte d’aquesta mesura s’ha quantificat en 104 M€ 
pel que fa a subvenció directa a la promoció, del quals un 45% promocions 
públiques; i de les subsidiacions de la quota uns 480 M€ a Catalunya, també una 
part important en promocions municipals. En aquests moments, tenim coneixement 
que el Govern de l’Estat ha retirat l’esmena pel que fa a la supressió de les 
subsidiacions d’interessos, però manté la supressió de les subvencions. Es tracta, 
en tot cas, de promocions ja finançades i en la majoria d’ocasions, ja acabades, per 
la qual cosa, la retirada d’aquests ajuts posaria amb greu compromís la liquiditat de 
les empreses públiques, privades o socials que van confiar amb aquests ajuts per 
la seva execució, i a la vegada, també la seguretat jurídica, ja que es tractaria 
d’una norma amb efectes retroactius absolutament injustificada.  
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Per tots aquests motius, sol·licitem al ple l’aprovació dels següents: 
 
ACORDS 
 
Primer.- El reconeixement que la promoció pública local d’habitatges de lloguer, ha 
estat indispensable aquests darrers anys per donar a la ciutadania la possibilitat 
d’accés a un nou habitatge a preu assequible, permetre a la  ciutadania més 
mobilitat geogràfica, ja sigui per motius laborals o d’altres, instrument per la 
regeneració de barris o centres històrics, o fins i tot, convertir-se en un recurs en 
coordinació amb els mateixos serveis socials. 
 
Segon.- Reclamar a l’Administració de l’Estat que es mantinguin en la seva 
integritat els ajuts als promotors d’actuacions de lloguer protegit finançades amb 
càrrec als Plans d’Habitatge vigents fins el moment actual per tal de mantenir tant 
la finalitat social de les actuacions com la seguretat jurídica i el respecte pels 
compromisos ja assumits.  
 
Tercer.- Traslladar la petició al Departament de territori i sostenibilitat de la Generalitat 
de Catalunya, al Ministerio de Fomento del Govern espanyol i a les entitats 
municipalistes.” 
 
Sr. Alcalde-President: No sé si també per part dels portaveus, algun afegit? En tot cas, 
reitero que també aprovada per unanimitat.  

  
VOTACIÓ : SOTMÈS A VOTACIÓ, S’APROVA PER UNANIMITAT DELS 13 REGIDORS 
ASSISTENTS A LA SESSIÓ. 

 
 

8. Declaració del dia d’Europa 2013. 
 

Sr. Alcalde-President: El punt número vuit és la Declaració del dia d’Europa, que en tot 
cas es presentava una declaració que no ha estat presa com a pròpia pels portaveus, i 
per tant figura en l’Ordre del dia però no hi ha... no ens l’hem fet nostre. No sé si en 
aquest punt també els portaveus voleu comentar algun aspecte. Doncs fins aquí 
aquestes tres mocions que són els acords que us he comentat.  
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU: Perdó senyor Alcalde. 
Entenem que es retira aquesta proposta 
 
Sr. Alcalde-President: Entenem que es retira a petició dels portaveus, que sou els 
quatre que vau... 
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU: No constarà a l’acta la 
moció? 
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Sr. Alcalde-President: No sé si ha de constar o no ha de constar que la retirem, però 
en tot cas... 
 
Sr. Secretari: El més correcte potser seria fer constar que queda sobre la mesa, que 
no es pronuncia... 
 
Sr. Alcalde-President: És una declaració que no ens la fem nostre.  
 

AQUEST ASSUMPTE ES DEIXA SOBRE LA MESA 

 
“L’any 2013 va ser declarat l’Any Europeu de la Ciutadania. Aquesta proclamació és 
una crida a la divulgació i conscienciació dels drets que, pel fet de ser ciutadans de la 
Unió Europea, gaudeixen els més de 500 milions de persones que viuen als estats que 
la integren. Ara fa 20 anys que el Tractat de Maastricht va introduir el concepte de 
“ciutadania europea” i va atorgar a la ciutadania uns drets particulars per pertànyer a la 
Unió Europea. 
 
També l’any 2013 serà un altre any d’ampliació. Ens hem de felicitar per la 
incorporació del 28è estat europeu a la UE. L’adhesió de la República de Croàcia té 
una significació molt especial, ja que es produeix en un moment de gran incertitud com 
a conseqüència de la profunda crisi que afecta no únicament els sectors econòmics, 
sinó, i fonamentalment, la ciutadania, i per extensió, el model d'integració que tants 
bons resultats ens ha donat des que van ser constituïdes les comunitats europees, ara 
fa més de mig segle. 
 
L’adhesió de la República de Croàcia ens assenyala que, malgrat la difícil situació que 
viuen milions de ciutadans i ciutadanes europeus que, segons les estadístiques, posen 
cada dia més en dubte els avantatges de la seva pertinença a la Unió Europea, el 
projecte d’ integració, de construir un espai europeu unit i potencialment competitiu en 
l’actual món globalitzat continua tenint una forta atracció. 
 
En aquesta situació, és molt oportú que la ciutadania celebri el seu any demanant i 
exigint als governants el respecte dels drets que recull el Tractat de la UE, que són 
complementaris als seus drets nacionals. Es tracta de conèixer i fer valdre aquests 
drets, que no són prou coneguts per la majoria dels ciutadans i ciutadanes, 
especialment els de lliure circulació i residència en altres països de la Unió Europea. 
 
El moment és també molt oportú, ja que l’Any de la Ciutadania se celebra poc abans 
de les eleccions europees de 2014, la qual cosa permetrà informar els ciutadans i 
ciutadanes del seu dret a votar i animar-los que ho facin. 
 
El Consell Català del Moviment Europeu, seguint la crida del Parlament i de la 
Comissió europea, s’ha fixat com activitats principals per aquest any organitzar debats 
i sessions de divulgació sobre les drets dels ciutadans per conèixer la seva opinió i les 
seves propostes. Així ha estat la Jornada anual que es va celebrar al Parlament de 
Catalunya al passat mes de març. 
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A Europa, la ciutadania té la sensació que el poder és llunyà i tecnocràtic. Això aparta 
els ciutadans del procés d’integració. Europa ha de ser més democràtica. La 
democràcia és la millor manera de conservar la sobirania, i Europa ha de ser 
democràtica i sobirana. Davant els reptes econòmics i financers als quals s’enfronten 
els estats membres de la UE, la necessitat de potenciar la dimensió ciutadana de la 
Unió és urgent. 
 
La participació de cada ciutadà i ciutadana de la UE en la comunitat i en la societat de 
la qual forma part,  sigui nacional, d’ àmbit local, regional o europea, és vital per a la 
salut democràtica i el futur de la Unió Europea. 
 
I ara és més important que mai. Els ciutadans i ciutadanes estan percebent que els 
líders del governs europeus no són mereixedors de la seva confiança. Fa ja 5 anys 
que va esclatar la crisi financera a Europa i els nostres governants no han trobat la 
manera de superar la situació. Més aviat al contrari. L’any 2012 i el 2013 són anys de 
recessió econòmica per a la majoria dels estats membres, la qual cosa demostra que 
les polítiques d'austeritat exclusiva no fan més que agreujar la situació. Els casos dels 
països denominats perifèrics són ben evidents. Les polítiques d’austeritat per si soles 
no solament no han aconseguit reduir el dèficit públic sinó que han disparat els deutes 
públics i les taxes d’atur i han precipitat la caiguda del PIB. 
 
La feblesa dels governs europeus s’ha posat en evidència amb el dictat de les 
mesures decidides pel rescat de Xipre. El Consell europeu va estar a punt de cometre 
un acte de flagrant il·legalitat contra la legislació europea. Decisions com aquesta 
trenquen la seguretat jurídica, pilar bàsic del sistema econòmic, i perjudiquen la imatge 
i la força d’ Europa com una comunitat de dret. 
 
El Consell Català del Moviment Europeu se solidaritza amb el Parlament europeu i 
expressa la seva profunda preocupació sobre la qüestió bancària a Xipre i hi pren 
posició: els dipòsits de menys de 100.000 € han d'estar exempts de qualsevol 
gravamen. Cal trobar una solució més justa i sostenible per al poble xipriota. 
Necessitem una solució europea per a tots els problemes que suporten molts països 
europeus, no una solució externa. Els estalvis dels ciutadans i ciutadanes de cap estat 
membre no han de ser utilitzats per rescatar el sector bancari. 
 
El sistema bancari de l’Eurozona està experimentant una transformació radical amb la 
creació d'una unió bancària i un mecanisme de supervisió únic. La situació a Xipre 
subratlla la necessitat que aquestes noves eines es posin en marxa al més aviat 
possible. La supervisió directa de la UE sobre les entitats bancàries a la zona euro 
serà clau per assegurar que no es tornin a produir crisis similars. 
 
Cada dia és més evident que la Unió Europea no travessa tan sols una profunda crisi 
econòmica, sinó que aquesta crisi té un protagonisme eminentment polític, de 
lideratge. Els caps de govern dels estats membres de la UE han caigut, com ensenya 
la tradició més conservadora, en la defensa del nacionalisme més ortodox, en el 
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proteccionisme més ferotge, abandonant tot esperit de solidaritat,que és norma 
fonamental per avançar en el procés d’integració europea. 
 
Mentre es parla de més Europa, els caps d’ Estat i de Govern són reticents a cedir 
sobirania per avançar en la realització de més polítiques comunes. 
 
Per posar remei a aquesta situació, la Unió Europea (que està fent esforços 
importants, però insuficients) ha de dotar-se, al més ràpidament possible, 
d'instruments semblants a aquells dels quals es beneficien els nostres socis o 
competidors en els mercats mundials: una política econòmica coherent, un pressupost 
“federal” significatiu, recursos propis adequats, una capacitat d’endeutament 
autònoma, una unió bancària ben estructurada sense limitacions, etc. 
 
El Consell Català del Moviment Europeu vol també en aquesta Declaració mostrar la 
seva conformitat i el seu suport al Consiglio Italiano del Movimento Europeo per 
demanar a la Comissió europea de sotmetre a l’ autoritat pressupostària un nou 
projecte de perspectives plurianuals després de les eleccions europees de la 
primavera de 2014, i que sigui el nou Parlament europeu el que estableixi les seves 
prioritats financeres precisant que seran una 
condició sine qua non pel vot de confiança previst en l’ article 17 del Tractat de la Unió 
Europea.  
 
Finalment, aprofitant que aquest és l’any del Ciutadà, el Consell Català del Moviment 
Europeu invita els ciutadans de Catalunya a mobilitzar-se i a participar en els actes 
que tindran lloc al llarg de l'any i a comprometre’s personalment en la construcció 
europea afiliant-se al Moviment Europeu. 
 
Consell Català del Moviment Europeu 
Barcelona, 9 de maig de 2013” 
 

 
CI DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS 
 
9. Actualització de les dades corresponents configuració de grups 

municipals i règim de dedicació i retribucions per incorporació de nou 
regidor i modificació de portaveus de grups municipals.  

 
Sr. Alcalde-President: Bé, entrem doncs als punts de Presidència i Serveis Centrals. 
El punt número nou és l’actualització de dades corresponents a la configuració de 
grups municipals i règim de dedicació i retribucions per incorporació de nou regidor i 
modificació de portaveus de grups municipals. Bé, sobre aquest punt, que jo abans 
m’equivocava i avançava, hi ha hagut una sèrie de modificacions (com diu l’enunciat) 
en règim de dedicació; de configuració dels grups municipals; de la seves retribucions; 
i la modificació dels seus portaveus. Els detallo quins han estat els canvis.  
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“I. Amb data 13 de juliol de 2011 el Ple va aprovar en sessió extraordinària, entre 
altres assumptes, la constitució de grups municipals, nomenament de portaveus i 
composició de la Junta de Portaveus i el règim de dedicació i retribucions dels 
regidors corresponent al mandat 2011-2015. 
 
II. En data 10 d’abril de 2013 el Ple municipal va prendre coneixement de la renuncia 
al càrrec de regidor de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages formulada per part del 
sr. Agustí Masana Santamaria. 
 
III. En data 8 de maig de 2013 va prendre possessió del càrrec de regidor el sr. Xavier 
Sagués i Tañà. 
 
IV. Mitjançant decret de l’Alcalde de 14 de maig de 2013 inscrit amb número 37 al 
llibre de decrets de l’alcalde es va establir la redacció del text refós corresponent al 
cartipàs municipal en quant a la composició de la Junta de Govern Local, 
nomenament de tinents d’alcalde, delimitació d’àrees de gestió municipals a efectes 
de les competències de l’alcalde i delegació de les seves competències orgàniques. 
 
V. Atesos els escrits de canvi de portaveus formalitzats pels grups municipals Gent 
Fent Poble de 27 de maig de 2013 i Imagina’t Sant Fruitós de 3 de juny de 2013 ( RE 
2343 ). 
 
Atesa la necessitat d’actualitzar les dades incorporades al cartipàs municipal als 
efectes d’adequar-ho als canvis manifestats. 
 
Es proposa al Ple municipal, previ dictamen de la Comissió Informativa de Presidència 
i Serveis Centrals, l’adopció del següents 
 
ACORDS 
 
Primer.- Modificar el punt primer de la part dispositiva de l’acord adoptat pel Ple en 
sessió celebrada el 13 de juliol de 2011 pel qual s’aprova la constitució dels grups 
municipals i el nomenament de portaveus procedint a la substitució del sr. Agustí 
Masana Santamaria per part del regidor Xavier Sagués i Taña respecte al grup 
municipal Imagina’t Sant Fruitós – Acord Municipal amb la següent redacció: 
 
- Imagina’t Sant Fruitós – Acord Municipal ( Imagina’t Sant Fruitós- AM ) : 
 
Sr. Xavier Sagués i Taña, Sra. Manoli Martín i Rey  
 
Portaveu : Sr. Xavier Sagués i Taña  
Suplent de Portaveu : Sra. Manoli Martín i Rey  
 
 
Segon.- Modificar el punt primer de la part dispositiva de l’acord adoptat pel Ple en 
sessió celebrada el 13 de juliol de 2011 pel qual s’aprova la constitució dels grups 
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municipals i el nomenament de portaveus procedint a la substitució de la Sra. Marta 
Flotats Riera  per part del regidor Sr. Xavier Racero Esquius  respecte al grup 
municipal Gent fent Poble amb la següent redacció: 
 
- Gent fent Poble ( GfP ) : 
 
Sr. Joan Carles Batanés Subirana, Sr. Isidre Malagarriga Sala, Sr. Xavier Racero 

Esquius, Sra. Marta Flotats Riera. 
 
Portaveu : Sr. Xavier Racero Esquius  
Suplent de Portaveu : Sr. Isidre Malagarriga Sala  
 
Tercer.- Modificar el punt segon de la part dispositiva de l’acord adoptat pel Ple pel 
Ple en sessió celebrada el 13 de juliol de 2011 pel qual s’aprova la constitució dels 
grups municipals i el nomenament de portaveus procedint a la substitució del sr. 
Agustí Masana Santamaria i la Sra. Marta Flotats Riera per part del regidor Xavier 
Sagués i Taña i el regidor Sr. Xavier Racero Esquius, respectivament,  respecte a la 
configuració de la Junta de Portaveus amb la següent redacció: 
 
President:  Sr. Joan Carles Batanés Subirana ( Alcalde ) 
Vocals:   Sr. Xavier Racero Esquius ( GfP ) 
Sra. Mercè Casals Martínez ( CiU ) 
Sr. Tomás Casero García ( PSC-PM )   
Sr. Xavier Sagués i Taña ( Imagina’t Sant Fruitós- AM ) 
 
Quart.- Modificar el punt segon de la part dispositiva de l’acord adoptat pel Ple en 
sessió celebrada el 13 de juliol de 2011 pel qual s’aprova la retribució corresponent 
als regidors  que formen l’equip de govern incorporant la següent redacció: 
 
“Aprovar una retribució anual específica pel regidor Xavier Sagués i Taña, com 
a membre de l’equip de govern, de 13.191,15 € bruts, repartits en 14 pagues 
anuals, corresponents a una dedicació parcial de 14 hores setmanals” 
 
Cinquè.- Modificar el punt cinquè de la part dispositiva de l’acord adoptat pel Ple en 
sessió celebrada el 13 de juliol de 2011 pel qual s’aprova el quadre d’assignacions 
previstes dels regidors procedint a la substitució de les dades corresponents al sr. 
Agustí Masana Santamaria amb les del regidor Xavier Sagués i Taña, conforme el 
règim de dedicació previst per aquest últim, incorporant la següent redacció: 
 

COGNOMS I NOM GM CÀRREC CONCEPTE 
RETRIBUCIÓ 
ANUAL 

SEGURETAT 
SOCIAL 

Sagués i Taña, 
Xavier 

Imagina’t Regidor Dedicació 
parcial 

13.191,15 € 4.256,61 € 

 
Sisè.- Modificar el punt sisè de la part dispositiva de l’acord adoptat pel Ple en 
sessió celebrada el 13 de juliol de 2011 pel qual es fa declaració formal de 
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compatibilitat de les activitats remunerades del regidors amb dedicació parcial per 
quant no s’aprecia causa d’incompatibilitat en base a les declaracions formulades 
afegint la següent manifestació respecte al regidor Xavier Sagués i Taña: 
 

Sr. Xavier Sagués i Taña 
Compatibilitat amb treball per compte 
d’altri a l’empresa Aigües de Manresa, SA 

 
Setè.- Notificar el present acord a l’interessat i a la Intervenció i Tresoreria 
municipal, publicar-ho al BOP i tauler d’edictes municipal.  
 
Vuitè.- Declarar que: 

- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per 
mitjà de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos 
administratius de Barcelona en el termini de dos mesos. 

- Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan 
titular legal de la competència en el termini d’un mes. 

- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs 
ajustat a dret.” 
 

 
 
 
 
Sr. Alcalde-President: La Marta Flotats m’avisa que he comentat seguidament el punt 
nou i el punt deu. Per tant, votarem, donarem la intervenció per separat al punt, que és 
la actualització de retribucions de Xavier Sagués, de dedicació de Xavier Sagués i de 
modificació dels portaveus. Els portaveus, si us plau? Alguna cosa a comentar? Per 
part de Convergència i Unió? 
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU: No, bé, ja vam donar 
la benvinguda al Xavier en l’anterior Ple, i també ja hem coincidit en Junta de 
Portaveus. Doncs reiterar la benvinguda i espero que treballis a gust.  
 
Sr. Alcalde-President: Bé, doncs suposo que s’ha de votar per aprovar l’actualització 
de les dades. Vots a favor?  
 
VOTACIÓ : SOTMÈS A VOTACIÓ, S’APROVA PER VUIT VOTS A FAVOR ( 4 GfP, 2 
PSC, 2 IMAGINA’T ), CAP EN CONTRA ( 0 ) I CINC ABSTENCIONS ( 5 CIU ). 
 
 
10. Canvi de representants de la Corporació en òrgans col·legiats 
competència del Ple.   
 
 
 
 

El Sr. Alcalde-President realitza la lectura dels punts 9 i 10 de l’ordre del dia de 
forma seguida.  
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1. El Ple de l’Ajuntament en sessió de 13 de juliol de 2011 ( cartipàs municipal ) va 

adoptar l’acord de nomenament de representants de la Corporació en òrgans 
col·legiats competencials del Ple.  

 
2. Així mateix, per acord de la Junta de Govern Local de 18 de juny de 2012 es va 

designar al Sr. Agustí Masana i Santamaria com a representant de l’Ajuntament en 
la Comissió de treball del Conveni marc de col·laboració entre la Diputació de 
Barcelona, els ajuntaments de Mura, Navarcles, El Pont de Vilomara-Rocafort, 
Sant Fruitós de Bages i Talamanca i l’Associació de Propietaris Forestals “Valls de 
Montcau” per l’execució i redacció d’un projecte de recuperació i millora de gestió 
dels seus boscos. 

 
3. El Ple de l’Ajuntament, per acord de ple de 12.9.12  va subscriure el Conveni de 

col.laboració entre els ajuntaments de Sallent, Sant Fruitós de Bages i Santpedor 
per establir la prestació dels serveis associats de Policia Local.  

 
4. Atès que el regidor Sr. Agustí Masana i Santamaria ha renunciat al seu càrrec com 

a regidor de Governació i Seguretat Ciutadana, per la qual cosa es fa necessari 
canviar l’esmentada representació en els següents òrgans col.legiats :  

 
- Consorci del Parc de l’Agulla 
- Associació de Defensa Forestal del Pla de Bages 
- Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat 
- Comissió de treball del Conveni marc de col·laboració entre la Diputació 
de Barcelona, els ajuntaments de Mura, Navarcles, El Pont de Vilomara-
Rocafort, Sant Fruitós de Bages i Talamanca i l’Associació de Propietaris 
Forestals “Valls de Montcau” per l’execució i redacció d’un projecte de 
recuperació i millora de gestió dels seus boscos. 
- Conveni de col.laboració entre els ajuntaments de Sallent, Sant Fruitós 
de Bages i Santpedor per establir la prestació dels serveis associats de Policia 
Local.  

 
5. Atès que l'art. 38.c) del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de 

les entitats locals, atorga al Ple la competència per a la designació dels membres 
electes que han de representar l'Ajuntament en d'altres institucions o entitats quan 
sigui competència plenària.  

 
Vistos així mateix els estatuts de les institucions i entitats en què es preveu la 
representació municipal en els seus òrgans col·legiats.  

Durant la lectura de la part dispositiva, el Sr. Alcalde destaca que l’entitat 
“Associació de Propietaris Forestals de les Valls del Montcau  per l’execució i 
redacció d’un projecte de recuperació i millora de gestió dels seus boscos” ja no 
existeix, per la qual cosa no hi haurà representant municipal en la mateixa 
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Es proposa al Ple l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Designar com a representant de l’Ajuntament en els següents organismes, 
entitats i altres òrgans col·legiats que requereixen la representació municipal, en 
substitució del Sr. Agustí Masana i Santamaria  a:  
 
 
 

ÒRGAN REPRESENTANT 

Consorci del Parc de l’Agulla Sr. Xavier Sagués i Tañà  

Associació de Defensa Forestal 
del Pla de Bages 
 

Sr. Xavier Sagués i Tañà 

Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la 
Sostenibilitat 

 

Sr. Xavier Racero Esquius  

Conveni marc de col·laboració 
entre la Diputació de Barcelona, 
els ajuntaments de Mura, 
Navarcles, El Pont de Vilomara-
Rocafort, Sant Fruitós de Bages i 
Talamanca i l’Associació de 
Propietaris Forestals “Valls de 
Montcau” per l’execució i redacció 
d’un projecte de recuperació i 
millora de gestió dels seus boscos 

Sr. Xavier Sagués i Tañà  

Conveni de col.laboració entre els 
ajuntaments de Sallent, Sant 
Fruitós de Bages i Santpedor per 
establir la prestació dels serveis 
associats de Policia Local.  

Sr. Xavier Sagués i Tañà  

 
Segon.- Expedir les certificacions oportunes als efectes que siguin efectius els 
nomenaments. 
 
Tercer.- Notificar l’acord a l’interessat, al Consorci del Parc de l’Agulla, a l’ADF Pla de 
Bages i a la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, a l’Oficina Tècnica de 
Prevenció Municipal d’Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona, a l’Associació 
de Propietaris Forestals de les Valls del Montcau, als ajuntaments de Mura, Navarcles, 
El Pont de Vilomara i Rocafort, Talamanca, Sallent i Santpedor.    
 
Quart.- Declarar que: 
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- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per 
mitjà de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos 
administratius de Barcelona en el termini de dos mesos. 

- Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan 
titular legal de la competència en el termini d’un mes. 

- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs 
ajustat a dret.” 

 
Sr. Alcalde-President: El punt deu, que l’he comentat, és el canvi de representants en 
aquests quatre òrgans... dos, tres quatre òrgans on hi va el Xavier Sagués i un altre 
òrgan on ens representa el senyor Xavier Racero. Els portaveus, alguna cosa a afegir? 
Tampoc per part de Convergència i Unió? Doncs votem. 
 
VOTACIÓ : SOTMÈS A VOTACIÓ, S’APROVA PER VUIT VOTS A FAVOR ( 4 GfP, 2 
PSC, 2 IMAGINA’T ), CAP EN CONTRA ( 0 ) I CINC ABSTENCIONS ( 5 CIU ). 
 
 

a. Aprovació de la modificació del règim de delegacions d’atribucions del 
Ple en matèria de contractació. 

 
Sr. Alcalde-President: El punt número onze és l’aprovació de la modificació del règim 
de delegacions d’atribucions del Ple en matèria de contractació. Bé, amb la finalitat 
d’agilitzar la contractació, per part de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, el que es 
fa és portar a aprovació la delegació el Ple en favor de la Junta de Govern Local; i 
també delegar en l’Alcalde la resta d’atribucions que no són passades a la Junta de 
Govern Local. Bàsicament hi ha una novetat, què és aprovar l’adjudicació de 
contractes per part del Ple, per part de la Junta de Govern Local amb la finalitat, 
únicament i exclusivament, de fer més àgils tots els tràmits per l’adjudicació dels 
contractes que realitza l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. 
 
“Vist l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament en sessió de 13 de juliol de 2011 de 
delegació a favor de la Junta de Govern Local de competències del Ple el qual, en 
matèria de contractació, aprovà: 

 
“5. Delegació a favor de la Junta de Govern Local de competències del Ple.  
 
El Ple de l’Ajuntament  pot delegar l’exercici d’algunes de les seves atribucions a 
l’Alcaldia o a la Junta de Govern Local; així ho estableix l’article 22.4 de la Llei 7/85, de 
2 d’abril, reguladora de les bases de règim local ( LBRL ), en el ben entès que en 
matèria econòmico-financera aquestes delegacions poden conferir-se a través de les 
bases d’execució del pressupost.  
 
L’article 7.3 del Reglament Orgànic Municipal ( ROM ) determina que l’acord plenari de 
delegació s’adoptarà per majoria absoluta dels membres de la Corporació presents a 
la sessió.  
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Així mateix, l’article 274.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el text refós de la llei municipal de règim local de Catalunya ( TRLMRLC ) 
declara que el Ple pot delegar les facultats de contractació a la Junta de Govern Local.  
L’article 22.2 n) de la LBRL i concordant amb el seu article 52.2 n) atribueix al Ple la 
contractació en totes les seves modalitats quan el seu import superi el 10% dels 
recursos ordinaris del pressupost, entenent, igualment que a l’òrgan de contractació li 
correspon la resolució de tots els actes administratius en la matèria en virtut de la seva 
competència, no obstant, determinats actes poden ser delegats a la Junta de Govern 
Local per donar més celeritat al procediment, tals com l’aprovació de les certificacions 
d’obres, liquidació i recepció dels contractes. 
 
L’article 13 de la Llei 30/92, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/99, de 13 de gener, estableix 
que els òrgans de les diferents Administracions públiques podran delegar l’exercici de 
les competències que tinguin atribuïdes en altres òrgans de la mateixa Administració, 
amb les limitacions corresponents, que no afectin l’àmbit d’aquesta delegació. 
 
(...) 
 
Per tot l’exposat i a l’objecte de nodrir l’activitat administrativa d’un plus de celeritat i 
eficiència, i atès que d’acord amb l’article 23.2.b) de la LBRL , correspon a la Junta de 
Govern Local, no solament les atribucions que el propi Alcalde li delegui, sinó també 
les que li delegui el Ple.  
 
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents  
 
ACORDS : 
 
PRIMER.- Delegar a la Junta de Govern Local l’exercici de les següents atribucions :  
(...) 

I. En matèria de contractació :  
 
1. L’acord d’inici de l’expedient. 
2. L’aprovació de l’expedient de contractació i l’obertura del procediment 

d’adjudicació. 
3. La classificació de les proposicions presentades en la licitació. 
4. El requeriment al licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més 

avantatjosa. 
5. El requeriment a l’adjudicatari de contracte susceptible de recurs especial en 

matèria de contractació. 
6. L’aprovació de certificacions d’obres, liquidació i recepció d’aquells 

contractes l’adjudicació dels quals correspongui al Ple. 
 
Establir que, en els expedients de contractació en què la Mesa de contractació 
identifiqui una proposició que pot ser considerada desproporcionada o anormal, serà el 



 
  
  
  
  
  
         AJUNTAMENT 
 DE 
SANT FRUITÓS DE BAGES 
 (BARCELONA) 

 
Ctra. De Vic, 35-37  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86 

E-mail: ajuntament@santfruitos.cat 

31 

secretari/ària d’aquesta Mesa qui efectuarà els següents requeriments en els supòsits 
que el president/a d’aquest òrgan així ho ordeni: 
 
1. Donar audiència al licitador que hagi presentat una proposició que pugui ser 

considerada desproporcionada o anormal perquè justifiqui la valoració de 
l’oferta i en precisi les condicions. 

2. Sol·licitar, si s’escau, l’assessorament tècnic del servei corresponent. 
 
Establir que, malgrat la delegació efectuada en l’apartat II.3) i de forma excepcional, en 
els expedients de contractació en què la Mesa de contractació identifiqui una 
proposició que pot ser considerada desproporcionada o anormal, tant la decisió 
relativa a l’admissió o exclusió de la proposició, com la classificació de les 
proposicions presentades en la licitació d’acord amb l’article 135.1 de la LCSP, 
continuaran recaient en el Ple com a òrgan de contractació.” 
 
Atès que es considera convenient modificar el règim de delegacions que en matèria de 
contractació va ser aprovat. 
 
Per l’exposat es proposa al Ple previ informe de la  Comissió Informativa de 
Presidència i Serveis Generals l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la delegació del Ple a favor de la Junta de Govern Local de les 
competències en matèria de contractació següents: 
 
- Aprovar els expedients de contractació  
- Aprovar l’adjudicació dels contractes 
- Interpretar, modificar i resoldre els contractes sense incloure els actes d’inici i 

instrucció d’aquests procediments. 
- Autoritzar la cessió dels contractes 
- Aprovar la imposició de penalitats contractuals sense incloure els actes d’inici i 

instrucció d’aquests procediments. 
 
Segon.- Delegar en l’Alcalde la resta d’atribucions del Ple, com a òrgan de 
contractació. 
 
Tercer.- Establir que, en els expedients de contractació en què la Mesa de 
contractació identifiqui una proposició que pot ser considerada desproporcionada o 
anormal, serà el secretari/ària d’aquesta Mesa qui efectuarà els següents requeriments 
en els supòsits que el president/a d’aquest òrgan així ho ordeni: 
 
1. Donar audiència al licitador que hagi presentat una proposició que pugui ser 

considerada desproporcionada o anormal perquè justifiqui la valoració de 
l’oferta i en precisi les condicions. 

2. Sol·licitar, si s’escau, l’assessorament tècnic del servei corresponent. 
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Quart.- Establir que la delegació no comprèn les atribucions de l’article 47.2 lletra j, de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
 
Cinquè. Establir: 
 
1. La delegació d’una atribució comprèn la de totes les facultats que li són 

inherents. 
2. La delegació de les atribucions en matèria d’aprovació de l’expedient de 

contractació i d’adjudicació comprèn la facultat d’aprovar i disposar de les 
despeses plurianuals que en resultin inherents. 

 
Sisè.- Deixar sense efecte les delegacions que en matèria de contractació van ser 
aprovades pel Ple de l’Ajuntament en sessió de 13 de juliol de 2011. 
 
Setè.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’edictes 
municipal. 
 
Vuitè.- Declarar que: 
 
- L’acte és una resolució, posa fi al a via administrativa i pot ser impugnat per 

mitjà de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos 
administratius de Barcelona en el termini de dos mesos 

- Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan 
titular legal de la competència en el termini d’un mes. 

- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs a 
dret.” 

 
Sr. Alcalde-President: Els portaveus? Per part de Convergència i Unió?  
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU: No, no tenim res a dir.  
 
Sr. Alcalde-President: Doncs passem a la votació.  
 
VOTACIÓ : SOTMÈS A VOTACIÓ, S’APROVA PER VUIT VOTS A FAVOR ( 4 GfP, 2 
PSC, 2 IMAGINA’T ), CAP EN CONTRA ( 0 ) I CINC ABSTENCIONS ( 5 CIU ). 
 
 
11. Aprovació dels Plecs de Clàusules Tipus de l'Ajuntament de Sant Fruitós 

de Bages integrats per: les Disposicions comunes aplicables als Plecs de 
clàusules administratives particulars dels contractes de l'Ajuntament de 
Sant Fruitós de Bages; i dels Plecs de clàusules administratives 
particulars i Annexes, aplicables als contractes de l'Ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages.    
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Sr. Alcalde-President: Passem al punt número dotze. És aprovar els dels Plecs de 
Clàusules Tipus de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages integrats per: les 
Disposicions comunes aplicables als Plecs de clàusules administratives particulars 
dels contractes de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages; i dels Plecs de clàusules 
administratives particulars i Annexes, aplicables als contractes de l'Ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages.  El Regidor Xavier Racero ens ho explica.  
 
Sr. Xavier Racero Esquius, regidor del grup municipal GfP: Sí. Bé, doncs en aquest 
punt que portem a aprovació al Ple és aquest recull d’expedients per a la contractació 
per tal d’agilitzar les tramitacions d’aquests expedients. El que portem, doncs, a 
aprovar és un plec de clàusules administratives tipus i annexes. És a dir, els plecs de 
clàusules administratives particulars i d’aquelles disposicions comunes als que li són 
aplicables els contractes de l’Ajuntament de Sant Fruitós, per tal d’agilitzar el procés 
de contractació. És a dir, agilitzarà, d’una banda, l’ompliment de les dades dels 
licitadors, dels possibles contractistes, i per tant també l’ompliment de les dades i de la 
feina administrativa de contractació per la seva gestió. És a dir, que s’han agrupat una 
sèrie d’informacions en uns annexes, amb la qual cosa hi ha diversos apartats ben 
guiats i ben distribuïts. És a dir, que si has de completar una casella, doncs se li dona 
una, dues o tres opcions... però no se li dona peu a ficar res més que allò que 
necessitem per dur endavant un expedient de contractació. Per tant, amb això el que 
s’agilitza és aquesta tramitació.  
 
 
“Atès el Plecs de clàusules administratives generals de contractació (PCAG) aprovats 
pel Ple municipal en data 9.12.2010, i publicats al Butlletí Oficial de la Província 
núm.12 de data  14 de gener 2010 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 
5553 de 26 de gener de 2010. 
 
Vist que es considera necessari disposar, per tal d’homogeneitzar la tramitació i 
procediment de contractació que es realitza per l’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages. 
 
Atès que, a tals efectes  s’han elaborat els  Plecs de Clàusules Tipus de l'Ajuntament 
de Sant Fruitós de Bages integrats per:  

 
- Els Plecs de clàusules administratives particulars i Annexes, aplicables als 

contractes de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, que s’adjunten al present 
com Annex 1. 

 
-  Les Disposicions comunes aplicables als Plecs de clàusules administratives 

particulars dels contractes de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages: aquestes 
disposicions disposen les regles aplicables a tots els Plecs de clàusules 
administratives particulars dels contractes administratius i privats que concerti 
l’Ajuntament, que s’adjunten al present com Annex 2. 
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Vist l’informe conjunt del Secretari i Interventor de l’Ajuntament de data 2 de maig de 
2013 obrant en l’expedient. 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 6 de maig de 2013 pel qual es van 
aprovar els  Plecs de Clàusules Tipus de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 
integrats per:  
 
- Els Plecs de clàusules administratives particulars i Annexes, aplicables als 

contractes de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, que s’adjunten al present 
com Annex 1. 

 
-  Les Disposicions comunes aplicables als Plecs de clàusules administratives 

particulars dels contractes de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages: aquestes 
disposicions disposen les regles aplicables a tots els Plecs de clàusules 
administratives particulars dels contractes administratius i privats que concerti 
l’Ajuntament, que s’adjunten al present com Annex 2. 

 
Per tot l’exposat es proposa al Ple, previ informe de la Comissió Informativa de 
Presidència i Serveis Centrals, l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar Plecs de Clàusules Tipus de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 
integrats per:  
 
- Els Plecs de clàusules administratives particulars i Annexes, aplicables als 

contractes de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 
- Les Disposicions comunes aplicables als Plecs de clàusules administratives 

particulars dels contractes de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 
 

Segon.- Declarar que: 
 
- L’acte és una resolució, posa fi al a via administrativa i pot ser impugnat per 

mitjà de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos 
administratius de Barcelona en el termini de dos mesos 

- Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan 
titular legal de la competència en el termini d’un mes. 

- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs a 
dret. 
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ANNEX 1 
 
 
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS  
 

 
I. IDENTIFICACIÓ DEL CONTRACTE 

 
EXPEDIENT 

Número:  
Dependència gestora: Àrea de contractació  
Objecte:   
Necessitats a satisfer amb aquest contracte:  
Justificació de la idoneïtat i de la manca de mitjans propis per donar compliment a la 
prestació que es vol contracte: 
RÈGIM 

Classe1:  
Modalitat2:  
PROCEDIMENT 

Contractació harmonitzada3:  
Recurs especial en matèria de contractació4:  
Tramitació5:  
Procediment6:  
Forma de selecció7:  
Admissió de variants8:  
CLASSIFICACIÓ ESTADÍSTICA 

CPA9:       
CPV10: 
Annex II LCSP11: -- 
DOCUMENTS AMB CARÀCTER CONTRACTUAL 

                                                      
1
 S’indicarà si el contracte és administratiu o privat. 

2
 Si és administratiu, s’indicarà la modalitat (obres, subministraments, serveis, gestió de servei públic, 

concessió d’obra pública o de col·laboració entre el sector públic i el privat) o si és administratiu especial. 
En aquest darrer cas, es podrà indicar també la modalitat (p.e.: sobre béns del patrimioni municipal de sòl 
i d’habitatge). 
Si és privat, es podrà indicar la modalitat (p.e.: patrimonial). 
3
 S’indicarà “sí” o “no” 

4
 S’indicarà “sí” o “no” 

5
 S’indicarà “ordinària”, “d’urgència” o “d’emergència” 

6
 S’indicarà “obert”, “restringit”, “negociat” o “diàleg competitiu”. 

7
 S’indicarà “preu més baix”, “pluralitat de criteris”, “subhasta electrònica” o “concurs de projectes”. 

8
 S’indicarà “sí” o “no” 

9
 Per a tots els contractes. 

10
 Només als contractes subjectes a regulació harmonitzada. 

11
 Només als contractes de serveis. 
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 Plecs de clàusules administratives generals (PCAG) aprovats pel Ple 
municipal en data 9.12.2010, i publicats al Butlletí Oficial de la Província 
núm.12 de data  14 de gener 2010 i al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya núm. 5553 de 26 de gener de 2010. 

 Aquest plec de clàusules administratives particulars (PCAP), incloent 
com a annex seu el document “Disposicions comuns aplicables als plecs de 
clàusules administratives particulars dels contractes de l’Ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages” (DCPCAP). 

 Els instruments tècnics que delimiten la prestació (veure capítol II 
PCAP). 

 
JUSTIFICACIÓ DE L’APLICACIÓ DE LA TRAMITACIÓ D’URGÈNCIA O 
D’EMERGÈNCIA 

 
II. PRESTACIONS A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 

DEFINICIÓ DE LES PRESTACIONS A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 

 

INSTRUMENTS TÈCNICS QUE DELIMITEN LA PRESTACIÓ12 

Existència: si 

Enumeració:  

 
INFORMACIONS DE L’ART. 119 DEL TRLCSP (sobre fiscalitat, protecció del medi 
ambient, ocupació i condicions laborals) 

Existència:  

Enumeració: 

 

INFORMACIONS DE L’ART. 120 DEL TRLCSP (sobre subrogació de contractes 
de treball) 

Existència: 

Enumeració: -- 

 
ALTRES INFORMACIONS A DISPOSICIÓ DELS EMPRESARIS 

                                                      
12

 Se citen aquells que tenen naturalesa d’estipulació contractual. 
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Existència:  

Enumeració:-- 

 
ADMISSIÓ DE VARIANTS 

Admissió13: 
Descripció14: -- 
 
CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ (art. 118.1 LCSP mediambientals, 
socials, de promoció de l’ocupació)    

Admissió15:  
Descripció16: 
 
PRESTACIONS DIFERENCIADES EXECUTABLES SEPARADAMENT 

Admissió17: no 
Descripció18:-- 
 
DRETS I OBLIGACIONS CONTRACTUALS SINGULARS DEL CONTRACTISTA 

Drets: 
Obligacions: 

 Són obligacions essencials del contracte les següents:  

 Presentació de la següent documentació: 
 
ÀMBIT TERRITORIAL ESPECÍFIC19 

 
RÈGIM PATRIMONIAL20 

Béns de domini públic afectes al servei:  
Béns del contractista afectes al servei i sotmesos a reversió:  
Béns del contractista afectes al servei i no sotmesos a reversió:  
Altres béns: 
 
DURADA DEL CONTRACTE 

Durada màxima total:  
Durada del període principal: 
Durada màxima de cada pròrroga: 

                                                      
13

 S’indica “sí” o “no”. 
14

 Es descriuen quines s’admeten o se citen “aquelles que s’avaluen per mitjà dels criteris d’adjudicació”. 
15

 S’indica “sí” o “no”. 
16

 Es descriuen quines són. 
17

 S’indica “sí” o “no”. 
18

 Es descriuen quines són. 
19

 Indica l’àmbit territorial inferior al municipi en el qual s’ha d’executar el contractes. Només s’utilitza als 
contractes de serveis. 
20

 Per a cada classe de béns, s’indica si es vinculen amb el contracte, les regles singulars del seu règim 
diferenciades de les legals i de les contingudes a les disposicons generals i es relaciona quins són o 
s’identifiquen genèricament. 
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Número màxim de pròrrogues: 
 
ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL 

Exigència21: 
Riscos assegurats diferents dels expressat a la pòlissa general i import mínim de cada 
risc: 
Capital assegurat per sinistre: 
Capital assegurat per víctima: 
Altres estipulacions que ha de contenir la pòlissa: 
 
PERSONAL D’INTERLOCUCIÓ TÈCNICA: TITULACIÓ I COMPETÈNCIES 

 
PLA DE SEGURETAT I SALUT 

Preceptivitat:  
Característiques: conforme el que s’indica en el Reial Decret 1627/1997, de 24 
d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en obres de 
construcció. 
 
PROGRAMA DE TREBALLS 

Preceptivitat: 
Característiques: 
 
ESPECIALITATS DEL DEURE DE CONFIDENCIALITAT22  
 
III. RÈGIM ECONÒMIC 

 
DADES ECONÒMIQUES 

Valor estimat:  
Pressupost de licitació: 
- Sense IVA:  
- Quota estimada de l’IVA 21%:  
- Amb IVA:  
Preu global d’adjudicació i màxim del contracte: 
- Sense IVA:  
- Quota estimada de l’IVA 21%:  
- Amb IVA:  
 
Sistema de preus unitaris: 
Descripció23: 
Partida d’aplicació en l’exercici d’inici de l’execució:  
Moneda de pagament : €. 
 

                                                      
21

 S’indica “sí” o “no”. 
22

 S’indiquen només els addicionals a l’obligació continguda a les DCPCAP. 
23

 Es consignarà a  continuació o indicant “en relació unida com a annex”. 
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DIVISIÓ EN LOTS 

Admissió24:  
Descripció i import25: 
 
REFERÈNCIA DE SORTIDA 

Classe de referència per a la formulació d’ofertes26:  
Tipus de sortida27: 
 
SISTEMA DE DETERMINACIÓ DEL PREU28   
D’acord amb l’article 233 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel 
que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, el sistema de 
determinació del preu es formula mitjançant el sistema de retribució a tant alçat en la 
modalitat de preu tancat. 
 

APLICACIÓ DE L’ARTICLE 87.4 del TRLCSP29 

Aplicació30:  
Règim d’aplicació31: 
 
ANUALITATS ECONÒMIQUES 

Any: 2013  
Import (€): 
 
FINANÇAMENT32 

Concepte: 
- Partida33: 
- Denominació: 

Import: 
 
PERIODICITAT DE LIQUIDACIONS34 

 
RÈGIM DE PAGAMENTS35 

                                                      
24

 S’indica “sí” o “no”. 
25

 Es descriuen quins són i l’import de cadascun d’ells, desglossant l’IVA. 
26

 S’indica la classe de referència segons la qual els contractistas hauran d’oferir magnituds per 
determinar el preu (p.e.: baixa única respecte al pressupost de licitació, baixa singular per a cada preu 
unitari ...) 
27

 S’indica, segons la classe de referència, aquella que serà màxima a efectes de determinar el preu. 
Quan sigui una baixa única respecte al pressupost de licitació, es remetrà a aquest. 
28

 S’indica la fórmula de determinació del preu (p.e.: preus unitaris, preu global, ...). 
29

 Estableix clàusules de variació de preus en funció del compliment d’objectius de terminis i/o rendiment i 
penalitzacions pel seu incompliment. 
30

 S’indica “sí” o “no”. 
31

 Indica la forma concreta com s’aplica. 
32

 Aplicable només en cas de finançament afectat. 
33

 S’indica la partida pressupostària de l’estat d’ingressos. 
34

 S’indicarà només en el cas que no siguin mensuals. 
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Pagament per certificacions periòdiques 
 
REVISIÓ DE PREUS36 

 
 

                                                                                                                                                            
35

 S’indicarà “pagament per certificacions periòdiques”, “pagament únic a la recepció”, “pagament per 
fases de recepció” o altra fórmula que s’apliqui. 
36

 S’indicarà la fórmula que s’apliqui o la variació de l’IPC. 
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IV. ORGANITZACIÓ MUNICIPAL DE LA CONTRACTACIÓ 

 
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ 

Denominació de l’òrgan37:  
Atribució38: per delegació. 
Delegació39: 

- Òrgan delegant:  
- Número de resolució:  
- Data de la delegació:  
- Data de la publicació al BOP de la delegació:  

 
MESA DE CONTRACTACIÓ 

Constitució40:  
Composició:   
President: Alcalde 

-   Suplent.- Sr.  
 -  Suplent.-  

Vocals: 
o President de l’Àrea origen del contracte i/o regidor responsable 
del departament origen del contracte. 
o Funcionari Tècnic de l’Àrea origen del contracte o cap de 
Departament origen del contracte. 
o Secretaria General: 

 Titular: Sr.  
 Suplent 1r: Sr.  
 Suplent 2n: Sr.  
 Suplent 3r: Sr.  

o Intervenció municipal: 
 Titular: Sr.  
 Suplent 1r: Sra.  
 Suplent 2n: Sra.  

Secretària de la mesa:  
Titular.-  

 
COMITÈ TÈCNIC O ORGANISME TÈCNIC ESPECIALITZAT (Art. 150.2 del 
TRLCSP) 

Constitució41: 
Definició42: -- 

                                                      
37

 S’indicarà el nom de l’òrgan de contractació (ple, junta de govern local, tinent d’alcalde o regidor 
delegat). En el cas dels tinents d’alcalde i regidors delegats es consignarà la denominació de la seva 
delegació.  
38

 S’indicarà “per norma” o “per delegació. 
39

 Aquest apartat només s’utilitza quan l’òrgan de contractació actua per delegació. 
40

 S’indica “sí” o “no”. 
41

 S’indica “sí” o “no”. 
42

 Es descriu la composició de l’òrgan tècnic o se cita l’organisme tècnic especialitzat. 
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RESPONSABLES MUNICIPALS DEL CONTRACTE 

Regidoria d’adscripció43:   
Responsable municipal44:  
Director de l’obra45: 
Director de l’execució de l’obra46: 
Coordinador de seguretat i salut47: 

                                                      
43

 S’indica la identitat personal i el nom de la tinença d’alcaldia o regidoria delegades. 
44

 S’indica la identitat personal i el lloc de treball del tècnic municipal responsable del seguiment del 
contracte. 
45

 Només per als contractes d’obra: s’indica la identitat personal, el lloc de treball, quan es tracti de 
personal al servei de l’Ajuntament o el número de col·legiat i el col·legi oficial al qual pertany, cas que es 
tracti d’un professional liberal amb contracte de servei.  
46

 Només per als contractes d’obra: s’indica la identitat personal, el lloc de treball, quan es tracti de 
personal al servei de l’Ajuntament o el número de col·legiat i el col·legi oficial al qual pertany, cas que es 
tracti d’un professional liberal amb contracte de servei.  
47

 Només per als contractes d’obra: s’indica la identitat personal, el lloc de treball, quan es tracti de 
personal al servei de l’Ajuntament o el número de col·legiat i el col·legi oficial al qual pertany, cas que es 
tracti d’un professional liberal amb contracte de servei.  



 
  
  
  
  
  
         AJUNTAMENT 
 DE 
SANT FRUITÓS DE BAGES 
 (BARCELONA) 

 
Ctra. De Vic, 35-37  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86 

E-mail: ajuntament@santfruitos.cat 

43 

V. EL CONTRACTISTA 
 
HABILITACIONS ESPECÍFIQUES PER CONTRACTAR48 

Exigència49:  
Descripció50: 
 
CLASSIFICACIÓ51 

Exigència52:  
Enumeració53: 
Condicions de solvència addicionals a la classificació: 
Incorporació d’ofici del certificat de classificació (art. 146.3 del TRLCSP)54: 
 
SOLVÈNCIA EN CAS DE NO EXIGÈNCIA DE CLASSIFICACIO 

Solvència econòmica: 
- Requisits: 
- Mitjans d’acreditació: 

Solvència tècnica:  
- Requisits: 
- Mitjans d’acreditació: 

 

APLICACIÓ DE L’ARTICLE 64.1 DEL TRLCSP55 

Exigència56:  
Descripció57: 

 

APLICACIÓ DE L’ARTICLE 64.2 DEL TRLCSP58 

Exigència59:  
Descripció60: 

                                                      
48

 Aquest apartat s’aplica quan, a banda de les condicions general de capacitat per contractar, cal la 
concurrència d’alguna condició específica de capacitat. 
49

 S’indica “sí” o “no”. 
50

 S’indica quines són les habilitacions específiques addicionals. 
51

 Aquest apartat s’aplica quan la classificació és preceptiva. 
52

 S’indica “sí” o “no”. 
53

 S’indiquen els grups, subgrups i categories exigides. 
54

 S’indica “sí” o “no”. 
55

 Indica les especificacions que han de realitzar les persones jurídiques dels noms i de la qualificació 
professional del personal responsable d’executar la prestació, quan així s’exigeix. 
56

 S’indica “sí” o “no”. 
57

 Detalla la forma de donar compliment a aquesta obligació. 
58

 Delimita l’obligació d’adscriure a l’execució del contracte mitjans personals o materials suficients i la 
forma del seu compromís a l’oferta i la forma d’acreditar el compliment en el termini comprés entre les 
adjudicacions provisional i definitiva. 
59

 S’indica “sí” o “no”. 
60

 Detalla la forma de donar compliment a aquesta obligació. 
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EXIGÈNCIA DEL COMPLIMENT DE NORMES DE GARANTIA DE QUALITAT (Art. 
80 del TRLCSP)61 

Exigència62: sí 
Descripció63: 
 
EXIGÈNCIA DEL COMPLIMENT DE NORMES DE GESTIÓ MEDI AMBIENTAL 
(ART. 81 DEL TRLCSP)64 

Exigència65:  
Descripció66: 
 
EMPRESES A LES QUE ES CURSARAN INVITACIONS EN CAS DE TRAMITACIÓ 
DE PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT 

 
Dades de les empreses a les que es cursaran invitacions per la tramitació de 
procediment negociat sense publicitat: 
 
Nom o raó social 
NIF 
Adreça 
Telèfon 
Fax 
Persona de contacte 
e-mail 
 
 

                                                      
61

 Només per als contractes subjectes a regulació harmonitzada. 
62

 S’indica “sí” o “no”. 
63

 Detalla la forma de donar compliment a aquesta obligació. 
64

 Només per als contractes subjectes a regulació harmonitzada. 
65

 S’indica “sí” o “no”. 
66

 Detalla la forma de donar compliment a aquesta obligació. 
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VI. OFERTES 

 
SOBRE EN QUÈ HA DE CONSISTIR L’OFERTA 

Sobre 1: documentació administrativa:  
Sobre 267: 
Sobre 3: 68: sí. 
OCUMENTACIÓ DEL SOBRE 1 

La indicada a les clàusules 25 i 26 del DCPCAP. 
 
DOCUMENTACIÓ DEL SOBRE 269 

 

En el sobre núm. 2 no es podrà incloure cap referència a l’oferta econòmica, que 
correspon exclusivament al sobre núm. 3. 

 
DOCUMENTACIÓ DEL SOBRE 370 

Annex ...... del DCPAC. 
 
AUTORITZACIÓ A QUÈ L’ADMINISTRACIÓ ACCEDEIXI ALS REGISTRES 
TRIBUTARIS I DE LA SEGURETAT SOCIAL PER COMPROVAR QUE NO 
S’INCORRE EN CAUSA DE PROHIBICIÓ71 

 
 
RÈGIM DE PUBLICACIÓ DE LA LICITACIÓ72 

L’indicat a la clàusula 31.3 del DCPCAP. 
 
CIRCUMSTÀNCIES DE PRESENTACIÓ DE LES OFERTES 

Lloc: L’indicat a la clàusula 34.1 del DCPCAP. 
Termini: L’indicat a la clàusula 35 del DCPCAP. 
 

                                                      
67

 S’indica “sí” o “no”. 
68

 S’indica “sí” o “no”. 
69

 Aquest apartat no es complimentarà quan no s’exigeixi aquest sobre. 
70

 Aquest apartat no es complimentarà quan no s’exigeixi aquest sobre. 
71

 S’indica “sí” o “no”. En cas afirmatiu, la declaració relativa a no trobar-se incurs en causa de prohibició 
indicarà, a més: “Autoritza a què l’Ajuntament pugui accedir als registres de l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària, de l’Agència Tributària de Catalunya i de la Tresoreria General de la Seguretat 
Social, cas que sigui proposat com adjudicatari, a fi que es pugui acreditar el compliment de les 
obligacions tributàries i amb la seguretat social abans de resoldre l’adjudicació. També autoritza a què 
l’Ajuntament d’ofici pugui verificar que es troba al corrent amb la pròpia administració contractant, quant a 
les seves obligacions tributàries envers aquesta.” 
72

 S’indica el règim de publicitat que s’aplica: 
- 1: Perfil del contractant i tauler d’anuncis. 

- 2: Perfil del contractant, tauler d’anuncis i BOP. 
- 3: Perfil del contractant, tauler d’anuncis, BOP, BOE i DOUE. 

- 4. Perfil del contractant, tauler d’anuncis, BOP, BOE, DOUE i anunci previ al DOUE. 
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TERMINI DURANT EL QUAL HA DE SER MANTINGUDA L’OFERTA DES DE LA 
FINALITZACIÓ DEL TERMINI HÀBIL PER A LA SEVA PRESENTACIÓ 

 
DESPESES PER ANUNCIS OFICIALS/TAXA FORMALITZACIÓ CONTRACTES A 
CÀRREC DEL CONTRACTISTA (€)73 

 
Despeses anuncis oficials: Segons tarifes vigents, amb un import màxim de ...... € 

                                                      
73

 S’indica l’import màxim. 
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VII. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

 
DISTRIBUCIÓ DE LA PUNTUACIÓ 

Puntuació màxima amb criteris consistents en judicis de valor: 
Puntuació màxima amb criteris consistents en fórmules matemàtiques: 
Puntuació màxima: 
 
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ CONSISTENTS EN JUDICIS DE VALOR 

Ordre  Descripció  Puntuació màxima   Elements valorables 
 
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ CONSISTENTS EN FÓRMULES MATEMÀTIQUES 

Ordre  Descripció  Puntuació màxima  Fórmula 
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VIII. GARANTIES 

 
PROVISIONAL 

Exigència74: 
Quantia (€): 
Possibilitat d’acreditar la seva constitució per mitjans electrònics75: 
 
DEFINITIVA 

Exigència76: 
Quantia:  
Possibilitat d’acreditar la seva constitució per mitjans electrònics77: 
Possibilitat de prestació per retenció del preu78: 
 
TERMINI DE GARANTIA 

                                                      
74

 S’indica “sí” o “no”. 
75

 S’indica “sí” o “no”. 
76

 S’indica “sí” o “no”. 
77

 S’indica “sí” o “no”. 
78

 Aquesta previsió no s’aplica mai als contractes d’obra. 
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IX. INCOMPLIMENTS I PENALITATS 

 
INCOMPLIMENTS QUE DONEN LLOC A LA RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 

- Incompliment de la normativa sobre prevenció de riscos laborals que 
suposi derivació de responsabilitat cap a l’Ajuntament, conforme a l’art. 123 del 
Real Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny (TRLGSS). 

 
ALTRES INCOMPLIMENTS: EXECUCIÓ DEFECTUOSA 

Incompliment     Penalitat 
 
Exemple: 
FALTES LLEUS: 

 El compliment defectuós de les obligacions fixades com a adjudicatari, 
d’acord amb aquest plec.  
Es podrà sancionar amb multa de fins al 10% del pressupost anual del 
contracte. 
 

FALTES GREUS: 
 L’incompliment sense causa justificada, a judici de l’ajuntament, de les 
obligacions expressades al plec de condicions i les següents: 

o La reincidència en faltes lleus que hagin estat anteriorment 
sancionades. 
o L’actuació professional deficient o contrària a les normes 
corporatives. 
o No complir les condicions sanitàries i sobre seguretat i salut, 
quan la legislació sectorial ho consideri falta greu. 
o No tractar amb la deguda consideració els usuaris, així com els 
membres de la corporació i personal integrant als serveis municipals. 
o Interrupció del servei sense comunicar-ho a l’ajuntament, 
concorrent causa justificada. 

Es sancionarà amb multa de fins al 30% del pressupost anual del contracte. 
 

FALTES MOLT GREUS: 
 Reincidència en falta greu o la persistència en la situació infractora 
sense esmenar-la. 
 La cessió del contracte. 
 No destinar les instal·lacions a l’ús pel qual s’ha contractat. 
Es podrà sancionar amb la resolució del contracte. 

 
ALTRES INCOMPLIMENTS: RETARD EN L’EXECUCIÓ 

Incompliment     Penalitat 
 
RESPONSABILITATS DE L’ART. 311 DEL TRLCSP79  

                                                      
79

 Només s’aplica als contractes de servei que tinguin per objecte la redacció de projectes d’obra. Imposa 
indemnitzacions quan el pressupost d’execució es desvia més d’un 20%, per excés o per defecte. 
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X. MODIFICACIÓ, SUBCONTRACTACIÓ, EXTINCIÓ I ALTRES CLÀUSULES 

 
MODIFICACIÓ 

Causa    Contingut    Abast màxim 
 
SUBCONTRACTACIÓ 

Percentatge màxim de subcontractació: 
Prestacions per a les quals es prohibeix la subcontractació: 
Forma i contingut de les comunicacions de la subcontractació: 
 

EXTINCIÓ 

Causes80: 

Especialitats de la recepció i de la liquidació:  

 
ALTRES CLÀUSULES 

                                                      
80

 Només es fan constar aquelles que, per ser aplicables, han d’estar previstes al PCAP. A més, seran 
causes d’extinció aquelles previstes a la llei sense necessitat de previsió al PCAP. 
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INFORME PRECEPTIU DE SECRETARIA 

S’emet informe favorable sobre el plec. 
Data:  
 
 
 
 
Josep Gonzalez Ballesteros 
Secretari General 
 
INFORME PRECEPTIU D’INTERVENCIÓ 

S’emet informe favorable sobre el plec i en relació amb la seva fiscalització. 
Data:  
 
 
 
 
Martí Serra Casanovas 
Interventor  
 
 
SIGNATURES 

El/la tècnic/a      El/la regidor/a proponent 
 
 
 
 
81       82 
      
 
 
CERTIFICACIÓ D’APROVACIÓ 
Òrgan:  
Data: 
Número de resolució: 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
81

 Es consignaran el nom i els cognoms i càrrec de qui signa. 
82

 Es consignaran el nom i els cognoms i càrrec de qui signa. 
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Annex 1. Instància de presentació83 
 
A L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES 
Crta de Vic 35-37, 08272SANT FRUITÓS DE BAGES 

 
INSTÀNCIA DE PRESENTACIÓ PER A PROCEDIMENT 
DE SELECCIO DE CONTRACTISTA 

 
EXPEDIENT 

Número:  
Objecte:  
 
RÈGIM 

Classe:  
Modalitat:  
 
EMPRESARI 

Nom: 
DNI/CIF: 
Domicili: 
Inscripció registral84: 
Representant: 

- Nom: 
- DNI: 
- Poder: 

o Naturalesa85: 
o Títol representatiu86: 

Telèfon: 
Fax: 
E-mail a efectes de notificacions: 
 
DOCUMENTACIÓ UNIDA87 

  Sobre 1. Documentació administrativa 

                                                      
83

 Aquest model servirà per presentar els tres sobres de la proposició i no es trobarà inclòs en cap d’ells. 
84

 Si es tracta d’una persona jurídica inscrita en un registre públic, s’indicarà el registre, la seva 
demarcació territorial o funcional i les dades numèriques de la inscripció. 
85

 S’indicarà la naturalesa de la representació que s’ostenta (p.e.: administrador únic, conseller delegat, 
apoderat, ...). 
86

 S’indicarà l’escriptura pública o altre títol on consti el poder. En el cas d’escriptures s’indicarà el notari 
autoritzant, número de protocol i data de l’escriptura). 
87

 S’inclourà sempre el sobre 1 i els sobres 2 o 3, en raó a allò que disposi el PCAP. 
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  Sobre 2. Oferta: elements valorables per aplicació de criteris 
d’adjudicació consistents en judicis de valor 
  Sobre 3. Oferta: elements valorables per aplicació dels criteris 
d’adjudicació consistents en fórmules matemàtiques 
 

SOL·LICITUD 

L’empresari que subscriu aquesta proposició, si s’escau per mitjà del representant que 
la firma: 
 
- Demana concórrer al procediment de selecció del contractista indicat, ser admès i 
que la seva oferta sigui avaluada conforme als règim preestablert per al contracte per 
mitjà de l’aprovació de l’expedient de contractació, en els termes del qual formula la 
seva oferta. 
- Coneix i accepta el plec de clàusules administratives particulars, el plec de 
prescripcions tècniques particulars que regulen el contracte, com també els 
instruments tècnics que, en el seu cas, delimiten l’objecte contractual.  
- Es compromet a mantenir la seva oferta durant el termini marcat pel plec de 
clàusules administratives particulars. 
  
LLOC I DATA 

 
SIGNATURA I SEGELL DE L’EMPRESARI O REPRESENTANT 
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Annex 2. Declaració responsable sobre no estar incurs en prohibició per 
contractar amb poders adjudicadors del sector públic88 
 
A L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES 
Crta de Vic 35-37, 08272SANT FRUITÓS DE BAGES 

 
DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE NO ESTAR INCURS EN PROHIBICIÓ DE 
CONTRACTAR AMB PODERS ADJUDICADORS DEL SECTOR PÚBLIC 

 
EXPEDIENT 

Número: 
Objecte:  
 
RÈGIM 

Classe89: 
Modalitat90: 
 
EMPRESARI 

Nom: 
DNI/CIF: 
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE 

L’empresari que subscriu aquesta proposició, si s’escau per mitjà del representant que 
la firma: 
 

- Declara responsablement que no es troba incurs en cap de les causes 
que prohibeixen la contractació amb els poders adjudicadors del sector públic, 
de les referides a l’article 60 de la Llei de contractes del sector públic i altres 
normes concordants de l’ordenament jurídic vigent i, en especial, que contra ell 
no s’ha iniciat cap procediment de constrenyiment per obligacions tributàries o 
de la Seguretat Social. 

 
- Autoritza a què l’Ajuntament pugui accedir als registres de l’Agència 
Estatal d’Administració Tributària, de l’Agència Tributària de Catalunya i de la 
Tresoreria General de la Seguretat Social, cas que sigui proposat com 
adjudicatari, a fi que es pugui acreditar el compliment de les obligacions 
tributàries i amb la seguretat social abans de resoldre l’adjudicació. També 
autoritza a què l’Ajuntament d’ofici pugui verificar que es troba al corrent amb la 

                                                      
88

 Aquest model s’inclourà dins del sobre 1. 
89

 S’indicarà si el contracte és administratiu o privat. 
90

 Si és administratiu, s’indicarà la modalitat (obres, subministraments, serveis, gestió de servei públic, 
concessió d’obra pública o de col·laboració entre el sector públic i el privat) o si és administratiu especial. 
En aquest darrer cas, es podrà indicar també la modalitat (p.e.: sobre béns del patrimoni municipal de sòl i 
d’habitatge). 
Si és privat, es podrà indicar la modalitat (p.e.: patrimonial). 
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pròpia administració contractant, quant a les seves obligacions tributàries 
envers aquesta.91 

 
LLOC I DATA 

 
SIGNATURA I SEGELL DE L’EMPRESARI O REPRESENTANT 

                                                      
91

 Aquest paràgraf només s’inclourà quan expressament es prevegi al PCAP. 



 
  
  
  
  
  
         AJUNTAMENT 
 DE 
SANT FRUITÓS DE BAGES 
 (BARCELONA) 

 
Ctra. De Vic, 35-37  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86 

E-mail: ajuntament@santfruitos.cat 

57 

Annex 3. Declaració responsable sobre vigència de la classificació empresarial92 
 
A L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES 
Crta de Vic 35-37, 08272SANT FRUITÓS DE BAGES 

 
DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE  
VIGÈNCIA DE LA CLASSIFICACIÓ EMPRESARIAL 

 
EXPEDIENT 

Número: 
Objecte:  
 
RÈGIM 

Classe93: 
Modalitat94: 
 
EMPRESARI 

Nom: 
DNI/CIF: 
 
CLASSIFICACIÓ SOBRE LA QUAL ES DECLARA 

Registre de classificació:95 
Grup/s i/o subgrup/s i categoria/es96: 
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE 

L’empresari que subscriu aquesta proposició, si s’escau per mitjà del representant que 
la firma, declara responsablement que la classificació sobre la qual declara i que 
invoca com a condició de solvència per a participar en aquest procediment de selecció 
del contractista es troba vigent i no ha sofert cap variació que suposi que l’empresari 
no reuneixi la condició de solvència requerida.  
 
LLOC I DATA 

 
 

                                                      
92

 Aquest model s’inclourà dins del sobre 1. 
93

 S’indicarà si el contracte és administratiu o privat. 
94

 Si és administratiu, s’indicarà la modalitat (obres, subministraments, serveis, gestió de servei públic, 
concessió d’obra pública o de col·laboració entre el sector públic i el privat) o si és administratiu especial. 
En aquest darrer cas, es podrà indicar també la modalitat (p.e.: sobre béns del patrimoni municipal de sòl i 
d’habitatge). 
Si és privat, es podrà indicar la modalitat (p.e.: patrimonial). 
95

 S’indicarà si es tracta del Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat o del 
Registre Oficial d’Empreses Classificades de la Generalitat de Catalunya. 
96

 S’indicaran només els grup/s i/o subgrup/s i categoria/es respectives en el seu cas, de les quals disposa 
el contractista, que suposen gaudir de la solvència requerida per al contracte, i en relació als quals es 
formula la declaració. 
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SIGNATURA I SEGELL DE L’EMPRESARI O REPRESENTANT 

 
Annex 4. Declaració sobre informació continguda al sobre 2 que es considera 
confidencial97 
 
A L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES 
Crta de Vic 35-37, 08272 SANT FRUITÓS DE BAGES 

 
DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE INFORMACIÓ CONTINGUDA AL SOBRE 2  
QUE ES CONSIDERA CONFIDENCIAL 

 
EXPEDIENT 

Número: 
Objecte:  
 
RÈGIM 

Classe98: 
Modalitat99: 
 
EMPRESARI 

Nom: 
DNI/CIF: 
 
RELACIÓ DE DOCUMENTS O INFORMACIONS QUE L’EMPRESARI CONSIDERA 
CONFIDENCIALS 

Document/informació     Justificació de la confidencialitat100 
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE 

L’empresari que subscriu aquesta proposició, si s’escau per mitjà del representant que 
la firma, declara que considera confidencials els documents o informacions que 
relaciona per les causes justificatives que per a cadascun d’ells s’indiquen.  
 
LLOC I DATA 

 
 
SIGNATURA I SEGELL DE L’EMPRESARI O REPRESENTANT 

                                                      
97

 Aquest model s’inclourà dins del sobre 2. 
98

 S’indicarà si el contracte és administratiu o privat. 
99

 Si és administratiu, s’indicarà la modalitat (obres, subministraments, serveis, gestió de servei públic, 
concessió d’obra pública o de col·laboració entre el sector públic i el privat) o si és administratiu especial. 
En aquest darrer cas, es podrà indicar també la modalitat (p.e.: sobre béns del patrimoni municipal de sòl i 
d’habitatge). 
Si és privat, es podrà indicar la modalitat (p.e.: patrimonial). 
100

 S’indicaran les causes relacionades amb requisits normatius o amb la propietat industrial, intel·lectual o 
d’altre naturalesa que justifiquen objectivament el caràcter confidencial de la informació. 



 
  
  
  
  
  
         AJUNTAMENT 
 DE 
SANT FRUITÓS DE BAGES 
 (BARCELONA) 

 
Ctra. De Vic, 35-37  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86 

E-mail: ajuntament@santfruitos.cat 

59 

 



 
  
  
  
  
  
         AJUNTAMENT 
 DE 
SANT FRUITÓS DE BAGES 
 (BARCELONA) 

 
Ctra. De Vic, 35-37  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86 

E-mail: ajuntament@santfruitos.cat 

60 

Annex 5. Declaració responsable sobre subcontractació101 
 
A L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES 
Crta de Vic 35-37, 08272 SANT FRUITÓS DE BAGES 

 
DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE SUBCONTRACTACIÓ 

 
EXPEDIENT 

Número: 
Objecte:  
 
RÈGIM 

Classe102: 
Modalitat103: 
 
EMPRESARI 

Nom: 
DNI/CIF: 
 
SUBCONTRACTACIÓNS COMPROMESES 

Partides/prestacions  Empresari o perfil empresarial      Classificació/solvència        
Percentatge 
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE 

L’empresari que subscriu aquesta proposició, si s’escau per mitjà del representant que 
la firma, declara responsablement que es compromet a les subcontractacions 
indicades en aquesta manifestació. 
 
Uneix a aquest escrit els contractes amb els subcontractistes, condicionats 
suspensivament i resolutòriament a l’adjudicació.104 
 
LLOC I DATA 

 
SIGNATURA I SEGELL DE L’EMPRESARI O REPRESENTANT 

                                                      
101

 Aquest model s’inclourà dins del sobre 1. 
102

 S’indicarà si el contracte és administratiu o privat. 
103

 Si és administratiu, s’indicarà la modalitat (obres, subministraments, serveis, gestió de servei públic, 
concessió d’obra pública o de col·laboració entre el sector públic i el privat) o si és administratiu especial. 
En aquest darrer cas, es podrà indicar també la modalitat (p.e.: sobre béns del patrimoni municipal de sòl i 
d’habitatge). 
Si és privat, es podrà indicar la modalitat (p.e.: patrimonial). 
104

 Aquest paràgraf només s’inclourà quan el PCAP exigeixi que aquests contractes s’aportin amb la plica, 
en el qual cas s’inclouran al sobre 1. 
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Annex 6. Cessió de drets de cobrament 
(Aquest model haurà de figurar necessariament en la part posterior del cos de la 
factura i mai en foli separat)105 
 

 
A) CEDENT      

 
B) CESSIONARI 

 
El Sr. __________________________ 
amb número de NIF_______________ 
actuant en representació de l’empresa 
_________________________________ 
amb número de CIF_________________ 
i amb poder suficient a l’efecte segons 
consta en l’escriptura de data _________ 
i amb número de protocol ___________, 
atorgada davant el Sr. _______________ 
__________Notari de l’Il·lustre Col·legi de 
__________transmet els drets de 
cobrament de la present factura a favor 
de _______________________________ 
 
 
 
 
 
 
________, ____ de ______ de 20 
 
(Signatura i segell) 

 
El Sr. ______________________________  
amb número de NIF_______________ 
actuant en representació de l’empresa 
____________________________________ 
amb número de CIF____________________ 
i amb poder suficient a l’efecte segons 
consta en l’escriptura de data ____________ 
i amb número de protocol ___________, 
atorgada davant el Sr. _________________ 
__________ Notari de l’Il·lustre Col·legi de 
___________accepta la cessió del dret de 
cobrament, que resulta de la present factura 
i que el seu import s’aboni mitjançant 
transferència  a la següent compte bancària: 
Entitat: 
Oficina: 
DC: 
Núm. de compte: 

 
 ________, ____ de ______ de 20 

 
(Signatura i segell) 

                                                      
105

 El present document només serà vàlid amb la pressa de raó per la Intervenció Municipal la qual 
requerirà valoració prèvia pels serveis jurídics municipals. Aquests efectes s’haurà d’aportar les 
escriptures a que fa referència el present document. 
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Annex 7. Oferta econòmica: reducció del preu respecte al pressupost de 
contractació106 
 
A L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES 
Crta de Vic 35-37, 08272 SANT FRUITÓS DE BAGES 

 
OFERTA ECONÒMICA: REDUCCIÓ DEL PREU  
RESPECTE AL PRESSUPOST DE CONTRACTACIÓ 

 
EXPEDIENT 

Número: 
Objecte:  
 
RÈGIM 

Classe: 
Modalitat: 
 
EMPRESARI 

Nom: 
DNI/CIF: 
 
PREU OFERTAT 

Preu sense IVA      Tipus d’IVA       Quota d’IVA        Preu amb IVA         Percentatge 
de baixa107 
 
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE 

L’empresari que subscriu aquesta proposició, si s’escau per mitjà del representant que 
la firma, ofereix irrevocablement com a preu del contracte el que figura en aquest 
escrit.  
 
LLOC I DATA 

 
 
SIGNATURA I SEGELL DE L’EMPRESARI O REPRESENTANT 

                                                      
106

 Aquest model s’inclourà dins del sobre 3, quan la reducció del preu respecte al pressupost de licitació 
sigui un criteri d’adjudicació. 
107

 S’arrodonirà al tercer dígit decimal. 
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Annex 8. Oferta econòmica: reducció dels preus unitaris respecte als de 
referència108 
 
A L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES 
Crta de Vic 35-37, 08272 SANT FRUITÓS DE BAGES 

 
OFERTA ECONÒMICA: REDUCCIÓ DELS PREUS  
UNITARIS RESPECTE ALS DE REFERÈNCIA 

 
EXPEDIENT 

Número: 
Objecte:  
 
RÈGIM 

Classe: 
Modalitat: 
 
EMPRESARI 

Nom: 
DNI/CIF: 
 
PREUS UNITARIS OFERTATS 

Identificació del preu unitari Preu unitari PCAP     Preu unitari ofertat    Percentatge 
de baixa109 
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE 

L’empresari que subscriu aquesta proposició, si s’escau per mitjà del representant que 
la firma, ofereix irrevocablement com a preus unitaris sense IVA respecte als indicats 
al PCAP els que figuren en aquest escrit.  
 
LLOC I DATA 

 
SIGNATURA I SEGELL DE L’EMPRESARI O REPRESENTANT 

                                                      
108

 Aquest model s’inclourà dins del sobre 3, quan la reducció del preu respecte al pressupost de licitació 
sigui un criteri d’adjudicació. 
109

 S’arrodonirà al tercer dígit decimal. 
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Annex 9. Oferta tècnica: reducció del termini d’execució110 
 
A L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES 
Crta de Vic 35-37, 08272 SANT FRUITÓS DE BAGES 

 
OFERTA TÈCNICA: REDUCCIÓ DEL TERMINI D’EXECUCIÓ 

 
EXPEDIENT 

Número: 
Objecte:  
 
RÈGIM 

Classe111: 
Modalitat112: 
 
EMPRESARI 

Nom: 
DNI/CIF: 
 
TERMINI D’EXECUCIÓ OFERTAT113 

 
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE 

L’empresari que subscriu aquesta proposició, si s’escau per mitjà del representant que 
la firma, ofereix irrevocablement com a termini d’execució total del contracte el que 
figura en aquest escrit.  
 
LLOC I DATA 

 
SIGNATURA I SEGELL DE L’EMPRESARI O REPRESENTANT 

 
 

                                                      
110

 Aquest model s’inclourà dins del sobre 3, quan la reducció del termini d’execució sigui un criteri 
d’adjudicació. 
111

 S’indicarà si el contracte és administratiu o privat. 
112

 Si és administratiu, s’indicarà la modalitat (obres, subministraments, serveis, gestió de servei públic, 
concessió d’obra pública o de col·laboració entre el sector públic i el privat) o si és administratiu especial. 
En aquest darrer cas, es podrà indicar també la modalitat (p.e.: sobre béns del patrimoni municipal de sòl i 
d’habitatge). 
Si és privat, es podrà indicar la modalitat (p.e.: patrimonial). 
113

 S’indicarà el termini d’execució total del contracte que s’ofereix expressat en la dimensió que indiqui el 
PCAP (dies naturals, dies hàbils, setmanes, mesos, anys, ...), o, en el seu defecte, en dies naturals. 
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Annex 10. Oferta tècnica: ampliació del termini de garantia114 
 
A L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES 
Crta de Vic 35-37, 08272 SANT FRUITÓS DE BAGES 

 
OFERTA TÈCNICA: AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE GARANTIA 

 
EXPEDIENT 

Número: 
Objecte:  
 
RÈGIM 

Classe115: 
Modalitat116: 
 
EMPRESARI 

Nom: 
DNI/CIF: 
 
TERMINI DE GARANTIA OFERTAT117 

 
DECLARACIÓ RESPONSABLE 

L’empresari que subscriu aquesta proposició, si s’escau per mitjà del representant que 
la firma, ofereix irrevocablement com a termini de garantia total del contracte el que 
figura en aquest escrit. Aquest termini és la suma del mínim establert al plec de 
clàusules administratives particulars i de l’addicional ofert pel contractista.  
 
LLOC I DATA 

 
SIGNATURA I SEGELL DE L’EMPRESARI O REPRESENTANT 

 
 
 
 
 

                                                      
114

 Aquest model s’inclourà dins del sobre 3, quan l’ampliació del termini de garantia sigui un criteri 
d’adjudicació. 
115

 S’indicarà si el contracte és administratiu o privat. 
116

 Si és administratiu, s’indicarà la modalitat (obres, subministraments, serveis, gestió de servei públic, 
concessió d’obra pública o de col·laboració entre el sector públic i el privat) o si és administratiu especial. 
En aquest darrer cas, es podrà indicar també la modalitat (p.e.: sobre béns del patrimoni municipal de sòl i 
d’habitatge). 
Si és privat, es podrà indicar la modalitat (p.e.: patrimonial). 
117

 S’indicarà el termini de garantia total del contracte (suma del termini mínim segons el PCAP i del 
termini addicional que ofereix el contractista) que s’ofereix expressat en la dimensió que indiqui el PCAP 
(dies naturals, dies hàbils, setmanes, mesos, anys, ...), o, en el seu defecte, en anys. 
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ANNEX 2 
 
DISPOSICIONS COMUNS APLICABLES ALS PLECS DE CLÀUSULES 
ADMINISTRATIVES PARTICULARS DELS CONTRACTES DE L’AJUNTAMENT DE 
SANT FRUITÓS DE BAGES 
 
 
TÍTOL PRIMER. DISPOSICIONS APLICABLES A TOTS ELS CONTRACTES   
  
CAPITOL PRIMER. OBJECTE I RÈGIM JURIDIC 
   
Clàusula 1. Objecte  
  
1. Aquestes estipulacions disposen les regles aplicables a tots els PCAP dels 
contractes administratius i privats que concerti l’Ajuntament,  inclosos els contractes 
mixtos, els quals s’incorporaran als seus plecs tipus. Tenen per tant la consideració de 
PCAP i no de PCAG. 
  
2. El títol primer del DCPCAP s’aplicarà a tots els contractes inclosos en el seu àmbit.  
  
3. Els capítols respectius del títol segon del DCPCAP s’aplicaran a aquells contractes 
que específicament s’hi refereixen.   
 
4. El DCPCAP s’aplicarà sempre amb subjecció a allò que disposi el PCAG. En cas de 
discrepància, s’aplicarà preferent el PCAG. 
 
5. El DCPCAP no regula específicament els procediments menor, restringit i de diàleg 
competitiu.  
 
6. Els annexos del DCPCAP són obligatoris quant a la seva informació que han de 
contenir les ofertes que els hagin d’aplicar segons el PCAP, si bé els empresaris tenen 
llibertat quant a la seva forma. 
 
Clàusula 2. Fonts del dret  
  
1. Tant pel que fa al procediment administratiu com al contingut material dels 
contractes, la normativa aplicable per ordre de prioritat serà la que es cita a 
continuació:  
  

a. En primer lloc, el Dret comunitari en matèria de contractació pública que tingui 
efecte directe. Les directives no transposades seran d’aplicació en tant que 
presentin efecte directe, conforme als tractats i a la jurisprudència comunitaris.  
  
b. En segon lloc, les normes de caràcter bàsic dictades en matèria de contractació 
del sector públic i de règim local.  
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c. En tercer lloc, les normes de desenvolupament de la normativa bàsica dictades 
per al territori de Catalunya, en matèria de contractació del sector públic i de règim 
local.  

  
2. Aquests grups normatius es podran veure afectats pels següents, les disposicions 
dels quals prevaldran:  
  

a.  Normativa dictada per l’Estat en matèria de Dret laboral.  
  
b. Normativa sectorial dictada per l’Estat o per la Generalitat de Catalunya que és 
aplicable directament al contingut de les prestacions del contracte.  
  
c. En el cas de les prestacions d’obra, sigui quina sigui la classe del contracte, els 
serà d’aplicació la legislació sobre obres públiques dictada per la Generalitat de 
Catalunya i la regulació sobre obres municipals continguda a la legislació catalana 
de desenvolupament de la normativa bàsica sobre règim local. Supletòriament, 
se’ls aplicarà la Llei d’ordenació de l’edificació. En tot cas, dins del seu àmbit 
material, serà d’aplicació el Codi Tècnic de l’Edificació.  
  
d. Els contractes administratius especials que constitueixin o trametin drets sobre 
el patrimoni municipal de sòl i habitatge tindran la consideració de contractes 
administratius especials i es regiran, en primer lloc, pel grup normatiu del Dret 
urbanístic de Catalunya.  

  
3. Les fonts dels apartats 1 i 2, que tindran el caràcter de preferents, s’articularan amb 
el sistema de fonts especials i supletòries que incideixin sobre cada grup normatiu.  
  
4. Supletòriament, s’aplicaran la legislació exclusiva estatal en matèria de procediment 
administratiu comú i les normes supletòries estatals dels grups normatius enunciats als 
apartats 1 i 2, amb l’abast deduïble de la doctrina fixada a la sentència 61/1997, de 20 
de març, del Tribunal Constitucional.  
  
5. En defecte de les fonts de dret anteriors, s’aplicaran, en primer lloc, la resta 
disposicions de Dret administratiu i, en el seu defecte, les de Dret privat.  
  
6. La interpretació dels contractes s’efectuarà en el marc d’aquells tractats i 
convencions de Dret Internacional Públic que tinguin per objecte o incideixin sobre el 
contracte.  
  
7. Els grups normatius es relacionen entre sí segons els vincles de competència, 
especialitat, jerarquia i cronològic, amb preferència del posterior; per aquest ordre.  
  
8. Les referències normatives recollides al DCPCAP s’entendran sempre relatives a les 
disposicions vigents en el moment en què correspongui la seva aplicació, sens 
perjudici d’allò que es derivi de les seves normes sobre dret intertemporal.  
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CAPÍTOL SEGON. ELS INSTRUMENTS DE LA CONTRACTACIÓ  
 
Clàusula 3. Perfil del contractant.  
  
1. En compliment del que estableix l’article 53 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i 
amb la finalitat d’assegurar la transparència, la publicitat i la concurrència de licitadors, 
l’Ajuntament  Sant Fruitós de Bages difondrà a través d’internet la informació relativa a 
les contractacions en el perfil del contractant de la seva pàgina web 
www.santfruitos.cat  
 
2. Les insercions al perfil del contractant les executarà el secretari, a partir de les 
resolucions de l’òrgan de contractació i del director de l’execució del contracte, en raó 
a la fe pública que legalment se li reserva, i se subjectaran a les mateixes garanties 
per a la seguretat jurídica que legalment es preveuen per a la firma electrònica 
reconeguda, a més de complir el requisit de l’article 53.3 del TRLCSP.   
   
3. Al perfil del contractant, es publicaran en tot cas:   
  

a. Els anuncis d’informació prèvia de l’article 141 del TRLCSP.  
  
b. Els anuncis de licitació i de negociació.  
  
c. Els requeriments d’esmenes de deficiències.  
  
d. Les peticions d’aclariment i informacions complementàries formulades durant els 
procediments de selecció dels contractistes i les respostes que hi proporcioni 
l’administració.  
  
e. Les actes de la mesa de contractació i els informes que aquesta demani per a 
l’exercici de les seves funcions. 
 
f. Els requeriments de l’article 151.2 del TRLCSP.  
  
g. Les adjudicacions i les resolucions que declarin desert un procediment de 
selecció del contractista. 
 
h. La formalització de tots els contractes no menors, sens perjudici del règim de 
publicitat de l’article 154 del TRLCSP.  
 
i. El PCAG.  
 
j. El DCPCAP.   

http://www.santfruitos.cat/
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k. Els PCAP.  
  
l. Els PPTP.  
  
m. Els instruments de qualsevol classe definitoris de la prestació i les altres 
informacions a disposició dels empresaris per a la formulació de les seves ofertes.  
  
n. La interposició i la resolució dels recursos especials en matèria de contractació 
administrativa i de les mesures provisionals acordades.  
 
o. Qualsevol altre document que per mandat normatiu hagi de ser publicat al perfil 
de contractant. 

 
 4. Les publicacions d’actes de tràmit al perfil del contractant es mantindran durant els 
terminis en els quals hagi de produir efectes, mentre que les resolucions romandran 
fins que no finalitzi el termini per a la seva impugnació contenciosa administrativa.  
  
5. De tot el publicat al perfil del contractant, es deixarà constància certificada a 
l’expedient de contractació.  
 
Clàusula 4. Actes sobre la contractació.  
  
1. L’expedient de contractació s’aprovarà per resolució de l’òrgan de contractació i 
contindrà els documents següents:  
  

1. El document d’iniciativa que disposi l’inici de la contractació, defineix la seva 
proposta i justifiqui les seves determinacions. 
  
2. Quan el contracte hagi d’executar-se ocupant béns immobles de forma 
permanent o temporal, informe del secretari o del secretari interventor que acrediti 
que es disposa d’un títol suficient per a aquesta ocupació, referida a la totalitat dels 
afectats per l’obra, sens perjudici d’allò que es declari l’acta de replanteig, als 
contractes en què aquesta concorre. Si durant la tramitació dels projectes que 
serveixin de base a la contractació ja hi consta un informe amb aquest contingut, 
serà suficient que l’informe emès amb motiu de l’aprovació de l’expedient de 
contractació declari que subsisteixen les circumstàncies indicades en aquell 
informe.  
  
3.  PCAP.  
  
4.  PPTP .  
  
5. Certificat sobre l’existència de crèdit pressupostari disponible, adequat i suficient 
i, quan es tracti de projecte de despesa d’inversió, sobre la disponibilitat del 
finançament.  
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6. Informes del secretari i del l’interventor sobre el PCAP.  
  
7. Informe de l’interventor que fiscalitzi la totalitat de l’expedient.  
  
8. Instruments definitoris de les prestacions a càrrec del contractista. 

  
2. Quan el PCAP es refereixi als instruments de la clàusula 3.3.m i aquests continguin 
un PPTP o realitzin la seva funció, no caldrà la incorporació d’un document separat 
d’aquesta naturalesa a l’expedient de contractació.  
  
Als contractes que presentin escassa complexitat tècnica, el contingut del PPTP podrà 
recollir-se dins del PCAP, però les clàusules pròpies d’aquest no podran contenir-se en 
cap cas dins del PPTP.  
  
Els PPTP podran remetre’s a disposicions administratives generals aprovades per 
l’administració contractant o per altres administracions públiques que delimitin les 
prestacions.  
  
3. L’expedient no haurà de contenir el document del subapartat 5, apartat 1, d’aquesta 
clàusula, si l’aprovació de l’expedient de contractació no comporta l’autorització d’una 
despesa.   
  
4. L’expedient contindrà o no el document del subapartat 7, apartat 1, d’aquesta 
clàusula, en raó la subjecció o no de l’expedient a la funció interventora, segons la 
delimitació que efectua l’article 213 de la TRLHL.  
  
5. Els documents integrants de l’expedient de contractació que comportin l’exercici de 
funcions reservades a funcionaris d’habilitació de caràcter estatal podran acumular-se 
en un únic per a cadascun dels titulars d’aquestes funcions o contenir-se en diligències 
normalitzades aplicades sobre les actuacions corresponents. 
  
6. La resolució aprovatòria de l’expedient disposarà:  
   

1.  Aprovar l’expedient amb enunciació dels documents que l’integren.  
  
2.  Obrir la licitació o la negociació, indicant, en aquest darrer cas, la identitat dels 
possibles contractistes amb els quals es negocia i ordenant la publicació del 
procediment de selecció del contractista.  
  
3. Aprovar l’autorització de la despesa, quan sigui inherent al contracte, llevat dels 
supòsits de l’article 150.3.a del TRLCSP, amb indicació de l’aplicació 
pressupostària i de la referència que la vinculi amb la Comptabilitat General, a 
banda de la resta de mencions que s’estableixin a les disposicions generals sobre 
comptabilitat local i a les bases d’execució del pressupost.  
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4. Aplicar motivadament els procediments d’urgència o d’emergència, quan així es 
determini: la motivació es contindrà al PCAP.  
  
5. Aplicar motivadament, als contractes de regulació harmonitzada, la reducció del 
termini de presentació d’ofertes quan s’hagi publicat anunci previ.  
  
6. Nomenar el responsable del contracte, si no ha estat designat anteriorment, 
llevat que la seva identitat hagi de determinar-se per un altre procediment de 
selecció del contractista no adjudicat o per un procediment selectiu per a l’ingrés al 
personal de l’administració contractant.  

  
7. El requeriment de l’article 151.2 del TRLCSP es disposarà per l’òrgan de 
contractació per mitjà de resolució motivada, amb el contingut següent:  
  

1. Identitat del contracte.  
  
2. Identitat del destinatari del requeriment.  
  
3. Requeriment al contractista que, en el termini de 10 dies hàbils, a la tramitació 
ordinària, i 5 dies hàbils, a la tramitació d’urgència:  

  
3.1. Constitueixi la garantia definitiva a la tresoreria de l’administració 
contractant.  
  
3.2. Satisfaci l’import els anuncis oficials al seu càrrec a la Tresoreria de 
l’administració contractant i les despeses de formalització del contracte. 
 
3.3. Acrediti el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social.  
  
3.4. Acrediti la disposició efectiva dels mitjans adscrits que hagi ofert (article 
64.2 del TRLCSP).  

 
8. El compliment de la circumstància del subapartat 3.3 de l’apartat 7 d’aquesta 
clàusula es realitzarà aportant certificacions vigents que així ho acreditin, expedides 
pels òrgans corresponents de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, de l’Agència 
Tributària de Catalunya i de la Tresoreria de la Seguretat Social. El PCAP podrà 
disposar que sigui obligatori per als empresaris concurrents autoritzar per escrit i 
irrevocablement en el moment de formular la seva proposició a què l’Ajuntament pugui 
accedir als registres administratius corresponents a efectes d’acreditar aquesta 
circumstància. 
  
Quant a l’acreditació de trobar-se al corrent dels tributs locals, l’administració 
contractant requerirà a l’ens local o a l’administració en qui es trobi delegada la 
competència que dins del mateix termini expedeixi d’ofici certificació sobre aquest 
extrem.   
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El destinatari del requeriment de l’article 151.2 del TRLCSP es trobarà obligat a més a 
aportar el document d’alta a la matrícula de l’IAE, el rebut corresponent al darrer 
exercici que hagi estat liquidat i una declaració responsable de trobar-se al corrent de 
les obligacions per aquest concepte, llevat que es trobi exempt d’aquest tribut. En 
aquest darrer cas, es trobarà obligat a presentar una declaració responsable 
expressiva de la causa de l’exempció i del precepte legal que l’empara.  
  
9. L’adjudicació es disposarà per l’òrgan de contractació per mitjà de resolució 
motivada, amb el contingut següent:  

  
1. Identitat del contracte adjudicat.  
  
2. Identitat de l’adjudicatari.  
  
3. Circumstàncies del contracte que es precisen a l’acord d’adjudicació, com a 
efecte de les ofertes, en especial, el preu i l’acceptació de variants.  
  
4. Aprovació la disposició de la despesa, quan sigui inherent al contracte, amb 
indicació de l’aplicació pressupostària i de la referència que la vinculi amb la 
Comptabilitat General, a banda de la resta de mencions que s’estableixin a les 
disposicions generals sobre comptabilitat local i a les bases d’execució del 
pressupost.  
  
5. Requeriment al contractista perquè atorgui l’instrument de formalització del 
contracte en document públic administratiu amb les característiques previstes a la 
clàusula següent: 

 
a. Quan el contracte sigui susceptible de recurs en matèria de contractació: en 
el termini de 5 dies naturals, en la tramitació ordinària, i de 3 dies naturals a la 
tramitació d’urgència, comptats des del quinzè hàbil posterior a la remissió de 
la notificació de l’adjudicació als licitadors o candidats, en els termes de l’article 
151.4 del TRLCSP. A aquests efectes, es publicarà al perfil del contractant la 
data en què finalitza aquesta remissió. 
 
b. Quan el contracte no sigui susceptible de recurs en matèria de contractació: 
en el termini de 15 dies naturals, a la tramitació ordinària, i 8 dies naturals, a la 
tramitació d’urgència, comptats des que se li notifiqui l’adjudicació.  

  
10. Les adjudicacions es: 
 

a. Motivaran amb la incorporació de totes les actes de la mesa de contractació o 
d’un annex de qualificació i valoració d’ofertes per part de l’òrgan de contractació 
als procediments negociats on no es constitueix mesa de contractació. En tot cas, 
aquests documents units contindran almenys les mencions de l’article 151.4 del 
TRLCSP. Quan les actes es remetin o incorporin informes de qualsevol naturalesa, 
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aquests informes també constaran com annexos de les resolucions d’adjudicació. 
 
b. Notificaran a tots els empresaris que hagin participat al procediment de selecció 
del contractista.  

  
11. Quan l’adjudicació definitiva tingui lloc a l’exercici anterior al de l’execució, queda 
sotmesa a la condició suspensiva de l’existència de crèdit adequat i suficient per a 
finançar les obligacions derivades del contracte a l’exercici corresponent.  
  
12. Els acords sobre contractes als quals s’apliqui la tramitació d’emergència seguiran 
sempre que sigui possible allò que es disposa en aquesta clàusula, d’acord a com 
s’estableix a l’article 113 del TRLCSP.  
 
13. Un cop finalitzar el procés d’adjudicació, la documentació que acompanya a les 
proposicions presentades quedarà a disposició dels interessats que no resultin 
adjudicataris per tal que sigui retirada en el termini d’un mes, comptador des de la 
finalització dels terminis per la interposició de recursos sense que se n’hagin presentat. 
Cas que un cop finit el termini d’un mes no s’hagi retirat la documentació, es procedirà 
a la seva destrucció sense cap notificació prèvia als interessats. 
 
Clàusula 5. Formalització  
  
1. Els contractes es formalitzaran en document públic administratiu autoritzat per qui 
ocupa el lloc de treball de secretaria, en tant que titular de la fe pública municipal, el 
qual document s’integrarà per una acta de formalització, amb les indicacions següents:  
  

1. Identificació del secretari autoritzant.  
  
2. Identificació del representant municipal i la competència actuada i, si escau, la 
delegació en raó de la qual obra.  
  
3. Identificació del contractista, tot acreditant que reuneix les condicions 
subjectives de capacitat i solvència per al contracte formalitzat.  
  
4. Identificació del representant del contractista, quan obri per mitjà d’aquest, amb 
expressió del poder que actua.  
  
5. Indicació que s’atorga la formalització contractual i de la conformitat de les parts 
amb tots els termes del contracte.  
  
6. Identificació del contracte que es formalitza, amb expressió de l’aprovació de 
l’expedient de contractació i indicació de l’òrgan de contractació, de la competència 
atribuïda i, si escau, delegació que actua, data en la qual fou conferida i mitjà i data 
de la seva publicació.  
  
7 Referència a l’acord de l’òrgan de contractació que ha disposat l’adjudicació, 
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amb les mateixes especificacions realitzades per l’acord d’aprovació de l’expedient 
de contractació.  
  
8  Referència a l’aplicació del PCAG i a la seva publicació oficial.  
  
9. Lloc i data de l’atorgament.  
  
10.  Annexos que integren l’instrument i que seran:  

  
10.1. PCAP.  
  
10.2. PPTP, quan formi part de l’expedient de contractació com a document 
separat.  
  
10.3. Oferta de l’adjudicatari, quant a aquelles parts que presentin naturalesa 
contractual, conforme a l’apartat 4 d’aquesta clàusula.  
  
10.4. Certificat de l’acord d’aprovació de l’expedient de contractació.  
  
10.5. Certificat de l’acord d’adjudicació.  
  
10.6. Acreditació de la constitució de la garantia definitiva, llevat que s’hagi 
eximit al PCAP.  

  
2. Cas de contradicció entre els documents contractuals, prevaldran, per aquest ordre, 
sens perjudici del compliment en tot cas de la tramitació que resulta de la integració de 
l’article 278.4 del TRLMC amb l’article 115.3 del TRLCSP:  
  

a. PCAP, quant a les disposicions singulars del contracte.  
  
b. PCAG.  
  
c. PPTP.  
  
d. Acord d’adjudicació.  
  
e. Oferta del contractista.  

  
3. El preu serà sempre aquell que hagi presentat el contractista, en el seu cas, per a 
l’oferta amb la variant o variants determinades a l’adjudicació.  
  
4. De l’oferta, tenen naturalesa contractual les declaracions que completen la 
delimitació de les prestacions contractuals.   
  
No tenen la consideració d’estipulacions contractuals aquelles justificacions que hagi 
aportat el contractista dins de la seva oferta només per acreditar la seva veracitat, 
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correcció o caràcter fundat.  
  
5. Totes les formalitzacions de contractes no menors es publicaran al perfil del 
contractant.  
  
En el termini de 48 dies naturals, es publicaran al BOP totes les formalitzacions del 
contractes de quantia igual o superior a 100.000 euros i, si es tracta de contractes de 
gestió de serveis públics, quan el pressupost de despeses de primer establiment sigui 
igual o superior a aquest import o el seu termini de durada excedeixi de cinc anys.  
  
Es publicaran, a més, al DOUE i al BOE les adjudicacions definitives dels contractes 
subjectes a regulació harmonitzada. La tramesa del primer d’aquests anuncis i la 
publicació del segon s’hauran de fer dins del termini de 48 dies naturals.   
  
En el cas dels contractes de serveis compresos a les categories 17 a 27 de l’annex II 
del TRLCSP i de quantia igual o superior a 200.000 euros, l’òrgan de contractació 
comunicarà a la Comissió Europea l’adjudicació definitiva, indicant si considera 
procedent la publicació.  
 
6. Totes les formalitzacions de contractes estan subjectes a la taxa per l’expedició de 
documents administratius prevista i regulada a l’Ordenança fiscal reguladora de les 
“taxes per l’expedició de documents i prestació de serveis de caràcter administratiu i 
tècnic a sol·licitud dels interessats”. 
 
Clàusula 6. Contingut del plec de clàusules administratives particulars.  
  
1. El PCAP presentarà el contingut mínim previst normativament i també als contractes 
de concessió d’obra pública aquells que es contempla a l’article 131 del TRLCSP. 
  
2.  Entre els instruments definitoris de les prestacions a càrrec del contractista, es 
trobaran els estudis de viabilitat i l’avantprojecte de construcció i explotació de l’obra 
dels articles 128 i 129 del TRLCSP, a les concessions d’obra pública, i la memòria 
sobre serveis públics, aprovada en aplicació de l’article 132 del TRLCSP, 
desenvolupat pels articles 243.2.b del TRLMC i 146 del ROAS. 
 
Clàusula 7. Documentació de l’execució 
 
1. L’execució del contracte es constatarà en certificacions d’execució, les quals 
acreditaran de forma acumulada o successiva el seu compliment. 
  
2. Les certificacions seran expedides pel director facultatiu de l’execució. Quan 
l’execució no disposi d’aquest director, serà el responsable del contracte qui les 
expedirà. 
  
3. Les certificacions s’emetran amb la periodicitat que s’estableixi al PCAP als 
contractes d’obra i de concessió d’obra pública durant l’etapa de construcció de l’obra, 
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de subministrament i de serveis que consisteixin en lliuraments o prestacions periòdics 
o en activitats continuades.  
  
A la resta de contractes, les certificacions s’emetran amb la periodicitat o en els 
moments que determini el PCAP.   
Quan les prestacions a càrrec del contractista s’hagin d’efectuar en diferents fases no 
periòdiques, es podrà establir la correspondència entre les certificacions i aquestes 
fases.  
 
CAPÍTOL TERCER. ESTATUT COMÚ DEL CONTRACTISTA 
 
Clàusula 8. Obligacions generals  
  
1. El contractista estarà obligat al règim de drets i obligacions dimanades de les fonts 
de dret aplicables al contracte i del reglament del servei, quan es tracti de contractes 
de gestió serveis públics, una vegada aquest vigeixi, en la forma en què hagi estat 
concretada al contracte. En tot cas, aquest règim comprendrà les obligacions 
següents:  
  
A. Executar el contracte per sí mateix:  
  

a. Sens perjudici de les subcontractacions legítimes.  
  
b. Amb continuïtat, en els terminis previstos a les seves clàusules o al programa de 
treballs que se’n derivi, llevat dels supòsits de força major, fins i tot en el cas que 
circumstàncies sobrevingudes i imprevisibles ocasionessin una subversió a 
I’economia contractual i sense més interrupcions que les que es produirien si la 
prestació la realitzés directament l’administració, sempre que això fos possible.  La 
continuïtat en l’execució del contracte abastarà la pròrroga del mateix si en el 
moment en que fineix, encara no es disposa del nou adjudicatari, de tal manera 
que el mateix s’entendrà prorrogat fins que es formalitzi el nou contracte. Aquesta 
pròrroga tindrà les següents limitacions: 

- No podrà superar el termini màxim de vigència establert legalment per al 
tipus de contracte que correspongui. 
- No podrà superar la meitat de la vigència del contracte. 
- Haurà de tenir un termini màxim de 6 mesos. 

  
c. Desenvolupant les seves prestacions d'acord amb la manera disposada en el 
contracte formalitzat o ordenada posteriorment per l’administració contractant, 
sense modificar el seu contingut  o la seva forma de realització. si no es modifica el 
contracte o ho autoritza de l’administració contractant, segons correspongui.  
  
d. Segons els estàndards de qualitat que es deriven de la seva definició de les 
prestacions i de les exigències de l’evolució científica, tecnològica, jurídica i social 
que resultin exigibles en raó a la naturalesa del contracte.  
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e. Aportant els mitjans materials, personals i tècnics necessaris per a l’execució del 
contracte.  
  
f. Actuant en tot moment d'acord amb les indicacions i les observacions de 
l’administració contractant sobre l’execució, exercida per mitjà dels òrgans 
previstos en el contracte o establerts a les normes aplicables.  
  
g. Permetent i facilitant les inspeccions que disposi l’administració contractant 
respecte als treballs, materials i equips.    
  
h. Sotmetent-se al risc i ventura inherent al contracte, en els termes definits a la 
clàusula 21.  

  
B. Complir els reglaments, les ordenances i els bans que aprovi l’ens local o les 
disposicions generals de les entitats supramunicipals a les quals l’ens local s’integri, en 
qualsevol matèria que els sigui d'aplicació.   
  
C. Respondre dels danys que es derivin de l’execució del contracte, llevat que s'hagin 
produït per actes realitzats en compliment d'una clàusula, disposició o resolució 
imposada per l’administració contractant amb caràcter ineludible o per vicis presents al 
contracte format per l’administració.  
  
D. No alienar cap dels actius que hagin de revertir a l’administració contractant a 
I'extinció del contracte, ni tampoc gravar-los.   
  
E. Als contractes de serveis públics, de concessió d’obra pública i de col·laboració 
entre el sector públic i el sector privat:  
  

a. Informar l’administració contractant del funcionament i també del compte 
d'explotació i de la situació patrimonial dels béns i drets adscrits, afectes o 
vinculats al contracte i mantenir aquests béns en bon estat de funcionament i de 
neteja.  
  
b. Si I'actuació empresarial del contractista abasta altres activitats diferents de les 
d’execució del contracte, portar una comptabilitat separada per a I'explotació 
contractada.  

 
F. Complir les disposicions legals en matèria laboral, les de previsió de la Seguretat 
Social i les de seguretat i salut en el treball, integració social de disminuïts, sanitat, 
medi ambient, i qualsevol altre matèria sectorial en tots els seus aspectes, restant 
l’administració contractant exempta de qualsevol responsabilitat per I'incompliment de 
les esmentades normes i altres infraccions en què incorri el contractista, llevat que la 
legislació corresponent disposi altra cosa, en el qual cas s’estableix en tot cas el dret 
de l’Ajuntament de repercutir-li les indemnitzacions a què hagi hagut de fer front des 
del seu reconeixement, a títol d’estipulació contractual. A més tindrà l’obligació 
d’acreditar el compliment sempre que l’Ajuntament li ho requereixi. 
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G. Aportar a l’administració contractant en el termini de 10 dies hàbils des que es 
formulin les declaracions de naturalesa fiscal i de seguretat social i els documents 
sobre prevenció de riscos laborals de tot ordre que hagi de disposar preceptivament i 
que es relacionin amb el contracte, així com la pòlissa d’assegurances, quan així 
s’especifiqui al PCAP.  
  
H. Fer-se càrrec de les despeses remunerades amb la retribució i, en tot cas, les 
següents:   
  

a.  Les de caràcter tributari que es desprenguin de I'activitat desenvolupada.   
  
b.  Les que origini la contractació del personal necessari per a la correcta execució 
del contracte.  
  
c. Les derivades de la contractació i ús dels serveis d'aigua, IIum, gas i de les 
Iínies i subministraments de telecomunicacions.  
  
d.  Les derivades del manteniment i neteja de les instal·lacions i espais afectats per 
l’execució del contracte.  
  
e. Qualsevol altra despesa que es derivi del contracte i legalment no hagi de 
recaure sobre l’administració contractant o un tercer.   

 
I. Tramitar al seu càrrec totes les llicències, autoritzacions i legalitzacions que exigeixi 
el compliment de l’objecte del contracte.  
  
J. Les obligacions derivades de I'exercici de les potestats que corresponen a 
l’administració contractant i les previstes al contracte.  
  
2. Llevat de previsió en contrari al PCAP, l’administració contractant no lliura al 
contractista cap material, maquinària, subministrament, servei,  eina o equip per a 
l’execució del contracte, si bé li atorgarà un accés permanent als antecedents 
documentals que resultin útils existents als registres i arxius municipals i aquells que, 
dipositats en altres dependències administratives, requereixin de l’autorització 
municipal per a l’accés, amb els límits previstos a legislació vigent i a la clàusula 11.  
 
3. La naturalesa administrativa de la contractació exclou qualsevulla vinculació laboral 
o funcionarial entre el personal del contractista, o dels seus subcontractistes, i la 
Corporació. 
 
El contractista haurà de garantir en tot moment la correcta prestació del servei 
contractat, disposant, a aquests efectes, d’un nombre suficient de treballadors en 
plantilla per poder fer front, sense detriment del servei, a qualsevol situació que pugui 
originar-se com a conseqüència de vagues legals, baixes, vacances o permisos del 
personal que intervingui en l’execució del contracte. 
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El contractista haurà d'especificar les persones concretes que executaran les 
prestacions i acreditar la seva filiació i situació d'alta a la Seguretat Social, prèviament 
a l'inici de l'execució del contracte. Durant la vigència del contracte, cal comunicar 
prèviament a l'Ajuntament qualsevol substitució o modificació d'aquelles persones i 
acreditar que la situació laboral s'ajusta a dret. 
 
El contractista s’obliga  a què tot el personal que participi a l’execució del contracte 
compleixi durant l’execució del contracte els principis de l’acció preventiva recollits a la 
normativa general de prevenció de riscos laborals, desenvolupant a aquest efecte les 
tasques o activitats i assumint les obligacions contingudes en els desenvolupaments 
reglamentaris d’aquella. 
 
Aquests efectes l'Ajuntament podrà designar un tècnic competent en matèria de 
prevenció de riscos laborals que assumirà les funcions de coordinació d'activitats 
empresarials a què fa referència la Llei 31/1995, de 8 de novembre, sobre prevenció 
de riscos laborals. 
 
4. El contractista serà responsable de tota reclamació relativa a la propietat industrial i 
comercial dels equips, materials i procediments subministrats o utilitzats en l’execució 
de les prestacions contractades, i haurà d’indemnitzar a la Corporació tots els danys i 
perjudicis que per a aquesta puguin derivar-se de la interposició de reclamacions, 
incloses les despeses derivades de les que eventualment puguin adreçar-se contra 
ella. 
 
5. El contractista serà responsable de tota reclamació relativa a la titularitat dels drets 
de propietat intel·lectual, ja sigui en la seva vessant moral o econòmica, sobre els 
continguts d’obres literàries, artístiques, científiques i tècniques que s’utilitzin 
directament o indirectament en l’execució del contracte. Aquesta responsabilitat del 
contractista comprèn tot tipus de creació protegida o protegible per la normativa 
general de propietat intel·lectual, expressada, reproduïda, distribuïda, comunicada 
públicament i/o transformada per qualsevol medi o suport existent, tangible o 
intangible, i aquell haurà d’indemnitzar a la Corporació tots els danys i perjudicis que 
per a aquesta puguin derivar-se de la interposició de reclamacions, incloses les 
despeses derivades de les que eventualment puguin adreçar-se contra ella. 
 
Clàusula. 9 Pòlissa d’assegurances  
  
L’adjudicatari subscriurà una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els 
riscos derivats de les activitats contractades, la qual haurà de complir els requisits 
especificats a les regles següents:  
  
Primera. L’assegurança haurà de cobrir els riscos derivats dels treballs que requereixi 
la prestació contractual i, molt especialment, els dels accidents que puguin tenir els 
tercers a conseqüència de la prestació.   
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Segona. El límit d’indemnització mínim a contractar per aquests riscs serà l’establert al 
PCAP per cada un dels accidents que puguin succeir a conseqüència de la realització 
dels treballs que exigeix la prestació contractada, en el benentès que aquesta quantia 
no actua com a límit de la responsabilitat indemnitzatòria de la qual pugui ser declarat 
culpable. El sublímit mínim per víctima serà aquell que s’estableixi en el PCAP.  
 
Tercera. L’assegurança de responsabilitat civil extracontractual garantirà:  
 

a. Les indemnitzacions que l’assegurat hagués de satisfer com a responsable dels 
danys, lesions o perjudicis a terceres persones directament o al seu patrimoni, ja 
sigui la responsabilitat civil directa o subsidiària. Concretament, l’assegurança 
haurà de cobrir les garanties per responsabilitats civils d’explotació, professional 
post treball i patronals.  
  
b. Les costes i despeses judicials i altres despeses per a defensa de l’assegurat.  
  
c. La constitució de fiances judicials de tot ordre per al cobriment de la 
responsabilitat civil.  

 
Quarta. La pòlissa haurà de contenir una clàusula per la qual l’assegurador renuncia 
als possibles drets de repetició que eventualment pogués exercir contra l’administració 
contractant per raó d’un sinistre en el qual hagués hagut d’indemnitzar.   
 
Cinquena. El prenedor de l’assegurança haurà d’acreditar estar al corrent del 
pagament de la pòlissa subscrita presentant el rebut original corresponent en el 
moment de la signatura del contracte.   
 
Sisena. Si es tracta de contractes d’abast plurianual, caldrà que l’adjudicatari acrediti 
estar al corrent de pagament dels venciments successius de la pòlissa.  
 
Aquesta acreditació es realitzarà a requeriment de l’administració contractant en 
qualsevol moment de l’execució, si el PCAP no imposa al contractista l’obligació 
d’aportar-la a l’administració contractant sense necessitat d’intimació. 
 
Clàusula 10. Idioma en l’execució del contracte  
  
1. Les pliques seran presentades en llengua catalana o castellana.  
  
2. El contractista ha d’emprar el català en els rètols, publicacions, avisos i altres 
comunicacions de caràcter general que tinguin una relació directa amb les prestacions 
objecte del contracte, d’acord amb les regulacions contingudes a la Llei de política 
lingüística i a les disposicions administratives generals que es dictin per al seu 
desenvolupament o per a la seva aplicació, incloses les ordenances i reglaments 
municipals.  
  
3. El contractista tindrà l’obligació de traduir al castellà els documents vinculats al 
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contracte, quan sigui requerit per l’administració contractant o així es disposi al PCAP, 
als efectes de tramitacions que hagin de produir-se fora de Catalunya o per garantir 
l’assoliment dels efectes d’interès públic als quals serveix el contracte. 
 
Clàusula 11. Utilització de les dades pel contractista  
  
1. L’accés per part de l’adjudicatari a les dades necessàries per a l’execució del 
contracte no té la consideració de comunicació de dades i se subjecta a l’article 12 de 
la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal. Les obligacions en 
matèria de protecció de dades de caràcter personal afecten tant al contractista com a 
totes les persones que participin en l’execució del contracte, inclosos els treballadors, 
els subcontractistes i aquells que posin a disposició del contractista els seus mitjans 
per a integrar-li la solvència, conforme a l’article 63 del TRLCSP. Les obligacions en 
aquesta matèria subsistiran fins i tot quan s’hagi executat el contracte i hagi estat rebut 
i liquidat.  
 
Tota dada de caràcter personal que reculli el contractista per a l’execució del contracte 
s’ajustarà quant el seu tractament allò que disposa la legislació orgànica corresponent 
i aquest extrem haurà de ser acreditat davant de l’administració per mitjà d’una 
declaració responsable quan li ho requereixi el responsable del contracte i en tot cas, 
abans de la seva recepció. No es procedirà a aquesta si el contractista no ha presentat 
aquesta declaració. 
  
2. L’adjudicatari únicament tractarà les dades de conformitat amb les instruccions del 
responsable del tractament. No les aplicarà per a una finalitat diferent al compliment 
del contracte. Tampoc no podrà comunicar-les a un tercer, ni que sigui per a la seva 
conservació.  El contractista haurà de mantenir confidencialitat absoluta i secret 
estricte en relació a les dades de caràcter personal que utilitzi per raó del contracte. 
  
3. Un cop s’hagi complert la prestació contractual, les dades de caràcter personal i 
qualsevol suport o document que les contingui han de ser destruïts o retornats a 
l’administració contractant.  
  
4. En cas que l’encarregat del tractament destini les dades a una altra finalitat, les 
comuniqui o les utilitzi incomplint les estipulacions del contracte serà considerat també 
responsable del tractament donat, responent de les infraccions en les quals hagués 
incorregut.  
  
5. En tot cas, l’encarregat del tractament haurà d’adoptar les mesures tècniques i 
organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter 
personal i evitin la seva alteració, pèrdua, i tractament o accés no autoritzat. Aquesta 
obligació comporta que el contractista hagi d’adoptar i aplicar les mesures de seguretat 
del nivell bàsic/mig/alt, previst d’acord amb la legislació vigent, d’índole tècnica i 
organitzativa que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal que 
provenen dels fitxers de titularitat de l’administració contractant, responsable del fitxer, 
i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l’estat de la 
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tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscs a què estan 
exposades, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural.  
 
 6. L'administració contractant disposarà les instruccions pertinents per al compliment 
de la legalitat en matèria de protecció de dades de caràcter personal i efectuarà la 
inspecció, la comprovació i la vigilància del compliment d’aquesta clàusula per a la 
realització correcta dels treballs contractats. Específicament comprovarà la inclusió de 
la descripció tècnica sobre el nivell de seguretat que compleix el producte de 
programari utilitzat per l’encarregat del tractament de les dades, sempre que sigui 
adequat al compliment de la legalitat vigent. 
 
7. Els fitxers de caràcter personal que es posen a disposició del contractista 
s’identifiquen nominativament al PCAP.  
 
8. Els licitadors queden informats que, d’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei 
orgànica de protecció de dades de caràcter personal i l’article 12 del seu Reglament 
les seves dades personals s’incorporen al fitxer “Gestió econòmica i Contractes”, del 
qual és responsable l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i seran objecte de 
tractament per gestionar les activitats econòmiques, comptables i de contractació 
administrativa, en l’àmbit de les seves funcions; no seran cedides  a persones físiques 
i jurídiques públiques o privades sense el seu consentiment o si no ho autoritza una 
llei. Els legitimats activament podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació 
i oposició adreçant-vos al correu electrònic , al fax  o al correu postal Ajuntament de 
Sant Fruitós de Bages, ******** 
 
Clàusula 12. Pla de seguretat i salut en el treball  
  
1. Als contractes on no sigui normativament preceptiu, quan el PCAP així ho disposi, el 
contractista en el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar des del següent al de la 
formalització del contracte, i amb caràcter previ a l’inici dels treballs per a la seva 
execució, restarà obligat a elaborar i trametre al responsable del contracte un pla de 
seguretat i salut en el treball en tots els casos en els quals l’execució suposi la 
intervenció de mitjans personals o tècnics del contractista en espais de titularitat 
municipal, el qual: 

 
a. Haurà de ser real i ajustat a tots els tipus de treballs i situacions de risc que es 
prevegi que es puguin produir en el decurs normal de l’execució de les prestacions 
contractades. 
 

b. Reflectirà les valoracions de riscos dels llocs de treball corresponents. 
 
c. Implementarà les previsions contingudes a la normativa general de prevenció de 
riscos laborals i de seguretat i salut en el treball, per a les funcions i tasques a 
desenvolupar pels treballadors implicats en l’execució de les prestacions 
contractades.   
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2. El pla, informat pel responsable del contracte, serà aprovat pel director de la seva 
execució, enunciat a la clàusula 22, mitjançant decret.  
 
3. El pla implementarà les previsions contingudes a la normativa general sobre 
prevenció de riscos laborals i seguretat i salut en el treball per a les funcions i tasques 
a desenvolupar per part dels treballadors implicats respecte als treballs d’execució 
esmentats.  
  
4. En tot cas, durant l’execució del contracte, l’adjudicatari estarà obligat al compliment 
del pla i als principis generals i normes imperatives previstos a la legislació sectorial 
corresponent.  
  
5. La redacció del pla de seguretat i salut i la implementació de les mesures que en ell 
es preveuen es troben incloses en el preu i correran a càrrec del contractista. 
  
Clàusula 13. Personal d’interlocució tècnica del contractista  
  
El contractista designarà una o diverses persones amb la capacitat i la titulació 
requerides al PCAP i, en el seu defecte, aquelles que resultin suficients, amb la funció 
de disposar sobre totes les qüestions relatives a l’execució i bona marxa del contracte i 
també als efectes d’interlocució tècnica en la relació del contractista amb 
l’administració contractant. 
 
Clàusula 14. Resolució d’incidències   
  
1. Les incidències que se suscitin en l’execució del contracte seran resoltes per l’òrgan 
de contractació o per la direcció de l’execució del contracte, segons els correspongui 
competencialment, mitjançant expedient contradictori, amb les actuacions 
preceptuades a la normativa general de contractació.  
  
2. Les resolucions que es dictin en aquests procediments seran immediatament 
executives, sens perjudici de la seva impugnació.  
  
3. Aquest procediment s’aplicarà a l’exigència de protecció, reparació o indemnització 
a càrrec del contractista per danys al patrimoni municipal i també per a la imposició de 
penalitats per incompliments contractuals.  
  
4. Les parts contractants podran resoldre també totes les incidències que es derivin del 
contracte, incloses les suspensions dels terminis d’execució, per mitjà d’acta 
convencional que expressi l’acord adoptat i subscrit pel responsable del contracte, 
quan afecti els aspectes del contingut tècnic de les prestacions.  
  
Aquest apartat no podrà servir en cap cas per a l’incompliment dels procediments 
sobre modificació del contracte. 
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Clàusula 15. Efectes del desconeixement per part del contractista  
  
El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes o documentació que 
l’integren, o de la normativa aplicable a tot allò que s’ha pactat no eximirà el 
contractista de l’obligació del seu compliment. 
 
Clàusula 16. Subjecció a fiscalització  
  
Els contractistes tenen la condició de comptedant davant de la Sindicatura de Comptes 
i del Tribunal de Comptes i les seves prestacions es troben subjectes a la intervenció 
material de l’interventor municipal.  
 
CAPÍTOL QUART. OBJECTE DEL CONTRACTE 
 
Clàusula 17. Classificació estadística del contracte  
  
1. Les prestacions contractuals es classificaran a efectes estadístics segons els 
epígrafs que corresponguin de la Classificació de Productes per Activitats (CPA). 
  
2. Quan el contracte se subjecti a regulació harmonitzada, a més es classificaran a 
efectes estadístics segons el Vocabulari comú de contractes públics (CPV). 
  
3. Als contractes continguts a l’annex II del TRLCSP, es farà constar la categoria que 
se’ls assigna en aquest annex. 
  
Clàusula 18. Àmbit  
  
1. Segons quina sigui l’administració contractant, l’àmbit territorial del contracte serà el 
terme municipal o l’àmbit territorial de competència de l’organisme autònom, si bé, en 
raó a la naturalesa, funció i incidència territorial, podrà executar-se afectant només part 
d’aquest territori o fora d’aquest.  
  
2. L’àmbit funcional del contracte inclou totes les prestacions que constitueixen el seu 
objecte.  
  
Els contractes comprenen totes les prestacions prèvies a la contractada i 
imprescindibles per a la seva realització i la retribució del contractista retribueix també 
aquelles prestacions prèvies, sense que gaudeixi del dret a percebre una retribució 
complementària per aquest concepte. L’expedient de contractació detallarà quin són 
aquests treballs i justificarà la suficiència del preu per a la seva cobertura. 
 
Clàusula 19. Variants  
  
1. El PCAP determinarà les variants admissibles, delimitarà el seu contingut i 
característiques i fixarà el seu número màxim per a cada element del contracte.  
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2. Les variants ofertes pel contractista que es trobin dins de les admeses pel PCAP 
només podran ser excloses per l’acord d’adjudicació si expressament es preveu al 
mateix PCAP.  
  
Les variants permeses en el PCAP i ofertes pel contractista s’entendran que sempre 
constitueixen estipulacions del contracte, llevat que es disposi la seva exclusió a 
l’acord d’adjudicació.  
  
3. Només es podrà oferir una única variant per a cada element que en sigui 
susceptible, llevat que s’estableixi la possibilitat de més d’una variant per element al 
PCAP. En aquest cas, el PCAP establirà el número màxim de variants per a cada 
element.  
  
L’oferta econòmica serà sempre única i no es podran proposar ofertes econòmiques 
diferents en raó a les diverses variants ofertes. Únicament es podran formular una 
pluralitat d’ofertes econòmiques fins al número màxim que prevegi el PCAP quan el 
preu es quantifiqui per preus unitaris.  
 
4. Si no es disposa el contrari al PCAP, les variants podran ser rebutjades 
motivadament i en aquest cas no puntuaran quan es valorin com a criteri d’adjudicació. 
 
CAPÍTOL CINQUÈ. RÈGIM ECONÒMIC DEL CONTRACTE 
  
Clàusula 20. Retribució del contractista  
  
1. El contracte s’executa a risc i ventura del contractista, sens perjudici del dret a 
l’equilibri econòmic, tal i com es configura a la normativa reguladora, en aquest plec, 
en especial a la clàusula 21, i eventualment es matisarà al PCAP, i, per tant, la seva 
retribució és la contraprestació única per totes les obligacions de qualsevol naturalesa 
que hagi de suportar per raó del contracte, incloses, a títol enunciatiu i no limitatiu, les 
despeses generals de l’empresa imputables al contracte, les de personal, seguretat i 
salut en el treball, direccions facultatives, sens perjudici de les direccions d’obra a 
càrrec de l’administració contractant, controls de qualitat i altres treballs tècnics, 
materials, propietats immaterials, consums de subministraments i serveis d’aigua, gas, 
electricitat, transports, telecomunicacions i combustibles, despeses administratives, 
incloses les de licitació, formalització, inscripcions registrals i legalitzacions, tributs, 
inclòs l’impost sobre el valor afegit, preus públics i tarifes, assegurances, vehicles, 
amortitzacions, serveis preparatoris, complementaris i addicionals i altres despeses 
d’explotació, les indemnitzacions de tot ordre que li siguin imputables i el benefici 
industrial ordinari, sense que es tingui dret a cap contraprestació addicional. Resten 
fora d’aquest caràcter únic, les obligacions econòmiques que neixin a càrrec de 
l’administració contractant per mandat de norma.  
  
2. La retribució meritada pel contractista en raó a l’execució és només aquella que es 
correspon amb les prestacions que han estat efectivament efectuades de conformitat 
amb el contracte a favor de l’administració contractant o dels usuaris de les 
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prestacions i que no hagin estat rebutjades per l’Administració contractant o 
invalidades per l’autoritat competent, sens perjudici de les indemnitzacions a què el 
contractista tingui dret per raó del desistiment del contracte. La liquidació del preu 
meritat a favor del contractista es farà aplicant el sistema de preus unitaris o del preu 
per cada fase o prestació. Quan per a tot el contracte o per una fase o prestació del 
mateix es fixi un preu alçat i l’execució només sigui parcial, el preu es meritarà en 
proporció al valor de l’executat determinat contradictòriament pel procediment de 
resolució d’incidències, llevat que l’execució parcial comportés un producte sense 
utilitat per a l’administració i la no execució completa sigui imputable només al 
contractista, en el qual cas no es meritarà el preu. 
  
3. A les ofertes i a tots els documents contractuals, s’expressarà el preu desglossant la 
part corresponent a l’IVA. En cas de no indicar-se aquesta circumstància, s’entendrà 
que la quantitat consignada no inclou aquest impost.  
  
4. El PCAP indicarà els supòsits en què el preu es satisfà en una moneda diferent de 
l’euro, sens perjudici que sempre fixarà el valor estimat del contracte en euros. 
  
Clàusula 21. Modificacions de la retribució  
  
1. La retribució només es modifica per revisió o per variació.  
  
2. La retribució del contractista només variarà quan concorri alguna de les 
circumstàncies següents que, a més, trenqui l’equilibri econòmic del contracte:  
  

a. Alteració de les prestacions a càrrec del contractista, per disposició de 
l’administració contractant, en exercici de les seva potestat d’”ius variandi”.  
  
b. Producció d’un acte qualificable com a “factum principis”.  
  
c. Risc sobrevingut i imprevisible.  

  
3. No tindran la consideració de trencament de l’equilibri econòmic del contracte que 
doni lloc a la variació del seu preu les modificacions que experimenti el benefici del 
contractista quan siguin degudes a una evolució dels costos derivats del contracte 
retribuïts pel preu, quan puguin ser previstos com a “aleas” normal del contracte 
integrat dins del risc i ventura que presideix l’execució del contracte i, en cap cas, no 
rebran aquesta qualificació:  
  

a. Les alteracions dels salaris per negociació col·lectiva o per una altra 
circumstància o de les altres despeses que hagi de suportar per raó del contracte, 
quan derivin d’una evolució normal de la conjuntura econòmica.  
  
b. Les substitucions de membres del personal per qualsevol circumstància, 
incloses les degudes a l’exercici del dret de vaga, a les incapacitats temporals, a la 
maternitat de la dona treballadora o situacions equivalents o assimilables, i als 
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permisos i llicències del personal.  
  
c. Les substitucions temporals o definitives dels elements afectes a l’execució.  
  
d. Els errors imputables al contractista en la formulació de la seva proposició 
econòmica.   
  
e. L’evolució dels mitjans i procediments d’execució de les prestacions delimitada a 
la clàusula 8.A.d del DCPCAP, sempre que no es deguin a un “factum principis” de 
l’administració contractant que no es pugui qualificar com a previsible segons 
l’objecte del contracte.   
  
f. Qualsevol circumstància que d’acord amb la jurisprudència no sigui constitutiva 
d’una de les causes de variació.  

  
En concret, no s’aplicaran les doctrines del “factum principis” i del risc imprevisible a 
aquells contractes en què la implementació successiva de noves tecnologies més 
avançades sigui inherent a la seva naturalesa o així es prevegi al contracte.  
   
4. El trencament de l’equilibri del contracte per les causes de modificació es podrà 
produir tant a favor del contractista com a favor de l’administració contractant i l’òrgan 
de contractació disposarà les resolucions pertinents per a la seva restauració. La 
restauració únicament operarà fins al punt que es restableixi l’equilibri trencat, sense 
que la compensació ultrapassi aquest llindar.  
  
Aquesta restauració es realitzarà:  
  

a. Quan es degui al “ius variandi” o un “factum principis” disposat per 
l’administració contractant, totalment a càrrec d’aquesta administració, en un sentit 
de compensació, quan l’alteració sigui negativa per al contractista, i de reducció del 
preu, a càrrec exclusivament del contractista, quan sigui positiva.  
  
b. Quan es degui a un “factum principis” no disposat per l’administració contractant 
o a un risc imprevisible, es compartirà a parts iguals pel contractista i 
l’administració contractant. 

 
CAPÍTOL SISÈ. ÒRGANS DE L’ADMINISTRACIÓ CONTRATANT   
 
Clàusula 22. Direcció de l’execució del contracte  
  
1. La direcció de l’execució del contracte suposa l’exercici de les atribucions de 
direcció, inspecció i impuls sobre les obres i serveis municipals que la legislació sobre 
règim local atribueix als presidents de les entitats locals i no forma part de les 
atribucions reservades a l’òrgan de contractació.  
  
2. La direcció de l’execució del contracte l’exercirà l’òrgan que ostenti la competència 
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legal o els seus delegats. 
  
Clàusula 23. Responsable del contracte  
  
1. L’administració contractant designarà un membre del personal al seu servei i amb la 
titulació adequada perquè actuï com a responsable del contracte. Amb els mateixos 
requisits de capacitat, també podrà actuar com a responsable del contracte un 
contractista administratiu de servei, el qual podrà ser una entitat col·laboradora de 
l’administració degudament acreditada, l’objecte de la qual es correspongui amb les 
funcions que hagi de desplegar al contracte, segons l’objecte d’aquest i amb els límits 
que fixi la normativa reguladora d’aquestes entitats.  
  
2. Les modificacions posteriors de la identitat del responsable del contracte es 
notificaran al contractista i seran eficaces des de la data d’aquesta notificació. En cas 
d’urgència, el facultatiu podrà intervenir acreditant per escrit la seva designació a l’inici 
de les actuacions de seguiment davant del contractista o de qualsevol altre que 
pogués haver rebut la notificació.  
  
Llevat que es disposi una altra cosa al contracte, les actuacions posteriors del 
responsable del contracte les podrà realitzar en qualsevol moment de l’execució i 
sense necessitat de notificació prèvia al contractista.  
  
3. El responsable del contracte disposarà durant l’execució de totes les atribucions no 
reservades a l’òrgan de contractació ni a la direcció de l’execució i abastarà almenys 
els objectius i les funcions següents:  
  
A. Objectius:  
  

a. Garantir l’execució conforme al contracte.  
  
b. Precisar els termes de l’execució.  
  
c. Comprovar el compliment de les normes a què se subjecta la prestació 
contractada.  
  
d. Constatar la comissió possible d’infraccions administratives o incompliments 
contractuals i traslladar la seva notícia a l’autoritat que correspongui.  
  
e. Verificar els actes de reconeixement d’obligacions, sens perjudici de les normes 
i actes generals pressupostaris.   

  
B. Funcions:  
  

a. Inspeccionar els béns i drets adscrits, afectes o vinculats al contracte.  
  
b. Formular requeriments sobre correcció de deficiències en la prestació.  
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c. Elevar a l’òrgan de contractació i a la direcció de l’execució del contracte, 
segons correspongui, la iniciativa per a l’actuació de potestats administratives o la 
presa d’altres mesures.  
  
d. Actuar com a interventor tècnic a l’empresa concessionària, quan correspongui.  
  
e. Emetre les certificacions de l’execució, llevat que correspongui al director 
facultatiu.  
   
f. Exigir al contractista qualsevol antecedent documental que esdevingui 
transcendent per a verificar el compliment de les obligacions al seu càrrec.  
  
g. Desenvolupar i aplicar les instruccions que li adrecin l’òrgan de contractació i la 
direcció de l’execució del contracte  

  
4. Les ordres que el responsable del contracte adreci al contractista que no ho sigui 
d’un contracte d’obres s’instrumentaran en un llibre d’ordres el qual tindrà el format 
que es determinarà reglamentàriament o per resolució de la direcció de l’execució del 
contracte, amb les característiques fonamentals que es defineixen a la clàusula 48 per 
al contracte d’obres.   
  
5. La relació entre el responsable del contracte i el director facultatiu als contractes 
d’obra se subjecta al que disposa l’article 52.2 del TRLCSP. 
 
CAPÍTOL SETÈ. SELECCIÓ DEL CONTRACTISTA  
 
Clàusula 24. Mesa de contractació 
  
1. La mesa de contractació és un òrgan de composició i funcionalitat tècnica, el qual 
s’integrarà per un número imparell de membres, no inferior a tres i en formaran part, el 
secretari i l’interventor municipals. A la determinació dels seus membres, l’òrgan de 
contractació vetllarà per garantir que l’especialització tècnica i professional del seus 
membres sigui l’adequada en raó a la naturalesa del contracte que ha de ser adjudicat.  
  
2. Podran formar-ne part membres electes de l’administració contractant, personal 
funcionari de carrera o laboral indefinit i fix integrats dins de la plantilla municipal, 
inclosos els titulars de llocs de treball de col·laboració reservats a funcionaris 
d’habilitació de caràcter estatal i personal de la Diputació que tingui una relació de 
serveis o laboral com la indicada per als empleats municipals. El responsable del 
contracte, sempre que reuneixi els requisits per ser membre que acaben de ser 
indicats, i es trobés ja designat, formarà part de la mesa de contractació.  
  
3. En serà secretari de la mesa de contractació, un funcionari degudament qualificat 
diferent del secretari municipal.  
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4. A la mesa de contractació, li seran d’aplicació les previsions normatives sobre 
òrgans administratius col·legiats diferents del ple i de la junta de govern local.  
 
Clàusula 25. Regles comuns sobre mitjans d’acreditació de les condicions 
subjectives dels empresaris  
 
1. L’acreditació de classificació empresarial, quan aquesta sigui exigida o quan la seva 
possessió justifiqui la possessió de les condicions de solvència exigides pel contracte, 
serà suficient per acreditar la capacitat d’obrar i la solvència del contractista. 
  
2. Quan no sigui possible l’acreditació de les condicions subjectives dels licitadors o 
empresaris que participen a la selecció del contractista i d’aquest pels mitjans 
establerts al DCPCAP i al PCAP, aquesta es podrà realitzar per qualsevol mitjà 
admissible en dret. 
  
Tanmateix, quan la classificació empresarial sigui legalment necessària no s’admetrà 
la prova de reunir les condicions de solvència en substitució de l’acreditació de posseir 
la mateixa classificació, sens perjudici d’allò que es disposa legalment per a les 
empreses comunitàries no espanyoles. 
  
3. No es podran exigir documents addicionals a aquells que nominativament es 
refereixen a l’article 146 del TRLCSP si al PCAP no s’enuncia. 
  
4. Els documents que s’aportin per a l’acreditació de les condicions subjectives seran 
originals, còpies autenticades notarialment o confrontades amb l’original per 
l’administració contractant. No s’admetran còpies confrontades amb l’original per altres 
entitats del sector públic.  
 
Clàusula 26. Capacitat d’obrar.  
 
1. La capacitat d’obrar s’acreditarà pels mitjans següents:  
 

a. Si es tracta d'empresari individual, s’acreditarà per mitjà del DNI no caducat i 
NIF (aquest últim document no caldrà quan el DNI ja contingui la lletra del NIF), 
quan sigui espanyol, i amb el document que acrediti fefaentment la identitat en 
termes equivalents quan es tracti d’un estranger.  
 
b. Si es tracta de societats, s’acreditarà amb l'escriptura de constitució de la 
societat, acompanyada de les seves modificacions, degudament inscrites al 
Registre Mercantil.   
 
c. Si es tracta d’una altra mena de persona jurídica s’acreditarà amb el títol 
constitutiu original, acompanyat, si s’escau, dels de les alteracions ulteriors que 
hagi experimentat, i de la inscripció al registre públic on sigui preceptiva per a la 
contractació amb l’administració.  
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d. Les empreses no espanyoles nacionals d’estats membres de la Unió Europea 
hauran d’acreditar la seva personalitat jurídica i capacitat per mitjà de la inscripció 
en els registres, o la presentació de les certificacions que s’indiquen a l’annex I del 
RLCAP, en els termes de l’article 84 del TRLCSP.  
   
e. Les empreses estrangeres no comunitàries hauran d’aportar davant de l’òrgan 
de contractació un informe expedit per la Missió Diplomàtica Permanent o Oficina 
Consular d’Espanya del lloc de domicili de l’empresa, en el qual consti:  

  
e.1. Que l’empresa gaudeixi de la capacitat i l’habilitació suficients segons la 
seva llei nacional per concertar el contracte.  
  
e.2. Que l’Estat de la seva nacionalitat admet la concurrència a la contractació 
pública d’empreses espanyoles en circumstàncies equivalents.  

  
Aquesta darrera manifestació no serà preceptiva, als contractes subjectes a 
regulació harmonitzada, per a les empreses d’Estats signataris de l’Acord sobre 
Contractació Pública de l’Organització Mundial del Comerç, segons disposa l’article 
55.1 del TRLCSP.  

  
f. Les empreses citades a la lletra e, quan concorrin a contractes d’obres, hauran 
de tenir sucursal oberta a Espanya, amb designació d’apoderats o representants 
per a les seves operacions inscrites al Registre Mercantil.  

  
2. Quan es tracti de persones jurídiques, s’haurà d’acreditar que l’objecte social o 
l’activitat econòmica té relació directa amb l’objecte del contracte, d’acord amb els 
estatuts o regles fundacionals.  
  
3. S’entendran per empreses, a efectes de la contractació, les persones físiques o 
jurídiques capacitades per a contractar amb l’administració contractant.  
  
4. Quan s’exigeixi una habilitació empresarial o professional específica per a la 
realització de l’activitat o prestació que constitueixi l’objecte del contracte, l’acreditació 
es realitzarà per mitjà del títol o certificació que acrediti la seva possessió. L’exigència i 
els mitjans d’acreditació constaran necessàriament a una norma sectorial o al PCAP 
perquè siguin exigibles. El PCAP les consignarà en tot cas. Per a les empreses 
comunitàries no espanyoles i per a l’exigència d’habilitació, s’aplicarà l’article 58 del 
TRLCSP.  
 
Clàusula 27. Prohibició de contractar  
  
1. Per al compliment del requisit de no trobar-se incurs en prohibició de contractar, es 
consignarà a les proposicions una declaració responsable, la qual expressarà que el 
contractista no es troba incurs en cap de les causes de prohibició previstes a 
l’ordenament jurídic vigent i, en especial, a l’article 60 del TRLCSP, sens perjudici dels 
mitjans de prova de l’article 62 de la mateixa llei.  
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2. La declaració inclourà la manifestació de trobar-se al corrent de les obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, sens 
perjudici que la justificació acreditativa d’aquest requisit hagi de presentar-se per 
l’adjudicatari abans de l’adjudicació definitiva. 
 
Clàusula 28. Solvència  
  
1. La solvència dels contractistes consistirà en la classificació empresarial, quan sigui 
preceptiva, i, en defecte d’aquesta obligatorietat, per la concurrència de les 
circumstàncies que discrecionalment establirà el PCAP.  
  
2. L’article 63 del TRLCSP s’aplicarà a la llum de la doctrina que dimana de la 
sentència de l’assumpte C-176/1998, cas “Holst Italia SpA contra Comune di Cagliari, 
amb la intervenció de Ruhrwasser AG International Water Management”, de 2 de 
desembre de 1999, del Tribunal de Justícia de la Comunitat Europa.  
 
3. La classificació haurà de concórrer als licitadors i als empresaris amb qui es negociï 
en el moment de presentar les proposicions i al contractista en el moment de les 
adjudicacions i de la formalització.   
 
4. Mentre no vigeixi el reglament del TRLCSP que reguli l’exigència de classificació als 
licitadors i contractistes per part de l’administració contractant, per als contractes que, 
segons la legislació previgent a aquesta llei, eren de la classe de consultoria i 
assistència tècnica, no serà preceptiva l’exigència de classificació, conforme a la 
disposició transitòria cinquena del TRLCSP.   
 
5. Per als contractes patrimonials sobre béns immobles, la solvència consistirà en la 
propietat del títol per disposar o administrar necessari per concertar el negoci 
corresponent. 
 
Clàusula 29. Representació  
  
1. Quan s’actuï per mitjà de representant, aquest haurà de ser òrgan societari 
competent o apoderat i el seu poder, acreditat a l’article 32.3 de la LPC, haurà de ser 
vàlid, eficaç, i suficient.   
  
2. Si el licitador fos persona jurídica, el poder haurà de figurar inscrit al registre on sigui 
preceptiva o sigui possible aquesta inscripció, llevat que es tracti de poder per a acte 
concret. 
  
Clàusula 30. Unions d’empresaris  
  
1. Si dues o més empreses pretenen ser contractistes conjuntament, únicament ho 
podran fer sota la forma de la unió d’empresaris prevista a l’article 59 del TRLCSP. 
Només s’exceptua quan aquesta concurrència ho és a una concessió d’obra pública i 
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els empresaris ofereixen el compromís de constituir una societat que serà titular de la 
concessió, segons la previsió de l’article 57.2 del TRLCSP.  
  
2. Cada una de les empreses integrades a la unió haurà d’acreditar la seva capacitat, 
solvència i no incursió en prohibició.  
  
3. L’acumulació de les condicions de solvència dins de la unió es realitzarà en els 
termes de l’article 52 del RLCAP.  
   
4. Els empresaris donaran compliment a allò que estableix l'article 59 del TRLCSP i 24 
del RLCAP, i a aquests efectes:  
  

a. Indicaran la identitat i les circumstàncies de cadascun dels membres de la unió 
en els termes exigits per a la resta de licitadors.  
  
b. Declararan la voluntat de concórrer formant la unió temporal d’empreses i el 
compromís de constituir-se formalment, en escriptura pública, cas de resultar 
adjudicataris del contracte.  
  
c. Indicaran la participació de cada empresari a la unió.  
  
d. Designaran un representant únic amb poders generals, sens perjudici de 
l'existència de poders mancomunats que puguin atorgar les empreses per a 
cobraments i pagaments de quantia significativa.   

  
5. En cas de resultar adjudicatàries, les empreses hauran d'acreditar la constitució de 
la unió temporal d’empreses en escriptura pública davant l'òrgan de contractació en 
l’acte de formalització i actuaran sota el principi de responsabilitat solidària dels seus 
socis.   
  
6. La durada de la unió temporal d’empresaris ha de ser coincident amb la del 
contracte fins que s’extingeixi.  
  
7. Per als casos en què sigui exigible la classificació i concorrin empresaris nacionals, 
estrangers que no siguin nacionals d’un Estat membre de la Unió Europea i estrangers 
que sí que gaudeixin d’aquesta nacionalitat, els dos primers grups hauran d’acreditar 
la classificació i els dos últims la seva solvència.  
  
8. La separació voluntària o forçosa del qualsevol empresari de la unió temporal 
d’empreses comportarà la inadmissibilitat de l’oferta, si aquesta separació es fa abans 
de l’adjudicació definitiva, i l’extinció del contracte, si es fa  després d’aquesta. 
 
Clàusula 31. Publicitat dels processos de selecció del contractista  
  
1. Per a tots els processos de selecció del contractista que es tramitin per procediment 
obert o negociat, els anuncis previs de l’article 141 del TRLCSP i els anuncis de 
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licitació es publicaran també al perfil del contractant i al tauler d’edictes.  
  
La publicació dels anuncis previs es realitzarà al tauler d’edictes i al perfil del 
contractant dins del mes de gener, sempre que el pressupost entri en vigor el dia 
primer de l’any natural. En cas de prorroga del pressupost, aquesta publicació es 
produirà dins del mes següent a la vigència del nou pressupost.  
  
2 La tramesa d’anuncis al DOUE es realitzarà sempre per mitjans telemàtics i 
prèviament a la publicació dels altres anuncis.  
 
3. S’estableixen els següents règims de publicitat de les contractacions: 
 

1: Perfil del contractant i tauler d’edictes. 
 
2: Perfil del contractant, tauler d’edictes i BOP. 
 
3: Perfil del contractant, tauler d’edictes, BOP, BOE i DOUE. 
 
4: Perfil del contractant, tauler d’edictes, BOP, BOE, DOUE i anunci previ al DOUE. 

 
El règim 1 s’aplicarà als procediments negociats sense publicitat. 
 
El règim 2 s’aplicarà als procediments oberts i negociats amb publicitat no 
corresponents a contractes subjectes a regulació harmonitzada. 
 
Els règim 3 i 4 s’aplicarà als contractes subjectes a regulació harmonitzada. 
 
4. De conformitat amb l’article 59.6 de la LPC, totes les notificacions per a les qual no 
s’estableixi expressament al TRLCSP la notificació individualitzada o la publicació en 
diaris oficials, es publicaran només al perfil de contractant i aquesta publicació tindrà 
efectes de notificació. 
 
Clàusula 32. Obtenció d’informació sobre els processos de selecció dels 
contractistes  
  
1. El mitjà ordinari d’obtenir la informació a disposició dels empresari, inclosos el plecs, 
serà el perfil del contractant.  
   
2. Els plecs podran també obtenir-se a la secretaria de l’administració contractant. El 
termini i l’horari d’atenció als licitadors s’indicaran al PCAP. Si se sol·licita per correu, 
l’administració contractant practicarà la seva tramesa en el termini màxim de 3 dies 
hàbils. La data límit per sol·licitar la tramesa d’informació per correu serà el quart dia 
hàbil anterior al de la finalització del termini de licitació, sens perjudici que el licitador 
pugui obtenir els plecs fins que s’extingeixi el mateix termini a les dependències de la 
secretaria de l’administració contractant.   
 



 
  
  
  
  
  
         AJUNTAMENT 
 DE 
SANT FRUITÓS DE BAGES 
 (BARCELONA) 

 
Ctra. De Vic, 35-37  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86 

E-mail: ajuntament@santfruitos.cat 

95 

3. Les dates límits dels apartats 2 i 3 es computaran per referència a l’entrada de la 
sol·licitud al registre general municipal. 
 
Clàusula 33. Contingut de les proposicions i efectes de la seva presentació 
  
1. La participació als procediments de selecció del contractista es realitzarà per mitjà 
de la presentació de les proposicions, les quals s’integraran per una instància de 
presentació i fins a tres sobres, denominats 1, 2 i 3, segons precisarà el PCAP. El 
licitador haurà de presentar en tot cas el sobre 1 i presentarà els sobre 2 i/o 3, en raó a 
allò que disposi el PCAP. 
 
El sobre 1 es retolarà “documentació administrativa” i contindrà la documentació 
acreditativa de les condicions capacitat, solvència i no incursió en prohibició i 
l’acreditació d’haver constituït la garantia provisional, quan sigui obligatòria.  
 
El sobre 2 es retolarà com “oferta: elements valorables per aplicació de criteris 
d’adjudicació consistents en judicis de valor”, i contindrà el documents que ofereixin i/o 
justifiquin segons corresponguin aquests elements. 
 
El sobre 3 es retolarà com “oferta: elements valorables per aplicació de criteris 
d’adjudicació consistents en fórmules matemàtiques”, i contindrà el documents que 
ofereixin i/o justifiquin segons corresponguin aquests elements. 
 
Cadascun dels sobres contindrà un document independent que relacionarà de forma 
indexada cadascun dels documents que l’integren.   
  
La instància de presentació i els sobres a l’anvers indicaran la referència al 
procediment de contractació en el qual es participa, el nom, NIF i domicili a efectes de 
notificacions de l’empresari que hi participa i també a l’anvers els signarà l’empresari o 
el representant que actuarà dins del procediment en nom seu, amb indicació del nom i 
els cognoms i el número de NIF de qui signa. La instància de presentació també 
indicarà expressament que s’acompanyen els dos o tres sobres amb la seva 
identificació individualitzada.  
 
2. Quan sigui preceptiva la classificació empresarial, aquesta es podrà acreditar: 
 

a. Amb els certificats que es detallen als articles 83 i 84 del TRLCSP.  
 
b. Aportant les dades que permetin l’accés al registre administratiu de l’Estat o de 
la Generalitat de Catalunya on consti fefaentment. 

 
En tot cas, juntament amb els mitjans anteriors, s’acompanyarà amb una declaració 
responsable que declari que gaudeix de la classificació requerida i que les 
circumstàncies que van determinar l’atorgament de la classificació empresarial no 
s’han modificat de forma que deixi de reunir alguna de les condicions subjectives 
necessàries per participar en el contracte. 
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L’acreditació de la classificació comprendrà la de la solvència i no incursió en 
prohibició del contractista. Quan de la informació acreditada també ho resulti la 
representació, no caldrà justificar-la singularment. 
 
3. La solvència, quan no sigui exigible la classificació, s’acreditarà pels mitjans dels 
articles 75 a 79 del TRLCSP aplicables a cada classe de contracte. 
 
4. Dins del sobre 1, es contindrà una declaració de l’empresari sobre submissió als 
òrgans jurisdiccionals espanyols, quan es tracti d’empresaris estrangers, en relació a 
les qüestions que es derivin del contracte, amb renúncia expressa a la competència 
dels òrgans jurisdiccionals estrangers que li puguin correspondre.   
  
5. El PCAP determinarà els documents que composaran cada sobre de l’oferta. 
Preferentment, al PCAP es farà correspondre cada document amb un únic criteri 
d’adjudicació.  
  
5. En cap cas, el PCAP no podrà en relació a l’oferta:  
  

a. Exigir l’aportació de documents que no es prenguin en consideració a l’hora 
d’aplicar els criteris d’adjudicació o els aspectes objecte de negociació.  
  
b. Permetre puntuar per més d’un criteri d’adjudicació un mateix element objectiu 
de l’oferta tècnica.  
  
c. Requerir l’esmena de documents que integrin l’oferta, sens perjudici de les 
informacions complementàries que l’òrgan de contractació o la mesa de 
contractació puguin requerir.  
  
d. Avaluar aspectes que no tinguin a veure amb l’oferta contractada.  
  
e. Valorar documents que s’hagin tingut en compte per acreditar la solvència del 
licitador i què s’hagin incorporat al sobre 1.  

  
6. Quan el PCAP estableixi l’obligació de constituir garantia provisional, i llevat que el 
mateix PCAP fixi una altra cosa, l’import de la garantia serà del 3 % del pressupost de 
licitació IVA exclòs. En aquest cas, el PCAP es limitarà a fer la remissió aquesta 
clàusula. 
 
7. La presentació de l’oferta implica la declaració del licitador que les manifestacions 
sobre capacitat, solvència i no incursió en prohibició de contractar són certes i vigents, 
que  accepta íntegrament i sense cap reserva o condició la totalitat de les estipulacions 
contingudes als plecs del contracte i que s’obliga al compliment de les obligacions que 
se’n derivin com a licitador i, si escau, com a contractista, en especial en aquest darrer 
cas, pel que fa al compliment del contracte en els termes de la seva oferta amb les 
concrecions, inclosa l’acceptació o rebuig de variants, que hagi inserit l’òrgan de 
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contractació a l’acord d’adjudicació definitiva en els termes admesos pels plecs.  
  
Una vegada lliurada o tramesa la documentació no pot ser retirada, llevat que concorri 
causa justificada. 
 
8. Sens perjudici de les disposicions del TRLCSP relatives a la publicitat de 
l’adjudicació i a la informació que s’ha de facilitar als licitadors, aquests podran 
designar com a confidencial part de la informació facilitada per ells al formular les 
seves proposicions, especialment pel que fa als secrets tècnics o comercials i als 
aspectes confidencials dels mateixos. L’Ajuntament no podrà fer-ne difusió d’aquesta 
informació sense el consentiment del licitador. 
 
Clàusula 34. Lloc de presentació de les proposicions  
  
1. La proposició es presentarà al registre general de l’administració contractant, el qual 
es troba a l’adreça indicada a l’apartat següent, als seus registres auxiliars o en 
qualsevol altre dels registres previstos a l’article 38.4 de la LPC.  
  
2. Quan la documentació no es presenti als registres de l’administració contractant, 
hauran d’adreçar-se a l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages a l’adreça: crta. de Vic 
35-37 08272 de Sant Fruitós de Bages, i el licitador haurà de justificar la data i l’hora 
de la imposició de la tramesa en l’oficina de Correus i anunciar a l’òrgan de 
contractació la remissió de l’oferta mitjançant un tèlex, fax 93876.04.86, telegrama o 
correu electrònic a ajuntament@santfruitos.cat en el mateix dia i en qualsevol cas dins 
del termini establert per la presentació d’ofertes. El tèlex, fax, telegrama o correu 
electrònic haurà de contenir el títol complert del contracte, el nom i altres dades del 
licitador, la data i número de certificat de la tramesa i al qual s’haurà d’adjuntar el 
certificat d’imposició a correus. Si no es compleixen els anteriors requisits, les ofertes 
que es rebin fora del termini abans esmentat no seran admeses 
  
3. Transcorreguts, tanmateix, els 10 dies naturals següents a la data de finalització del 
termini de presentació de proposicions sense haver-se rebut la documentació, aquesta 
no serà admesa en cap cas. 
 
Clàusula 35. Terminis de presentació de les proposicions  
  
1. Els terminis de presentació de proposicions seran aquells que s’estableixin al PCAP.   
  
2. En raó al règim de publicitat citat a l’article 31.3, el termini de presentació de 
proposicions serà, llevat que altra cosa disposi el PCAP, expressat sempre en dies 
naturals i referits als anuncis de licitació, llevat que s’indiqui el termini en mesos: 
 

1. Règim de publicació 1: Des de la publicació al perfil de contractant, 10 dies a la 
tramitació ordinària i 5 dies a la tramitació d’urgència. 
 
2. Règim de publicació 2: Des de la publicació al BOP: 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat
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2.1. Contractes d’obres i de concessió d’obres públiques. 
 
2.1.1. Tramitació ordinària: 26 dies. 
 
2.1.2. Tramitació d’urgència: 13 dies. 
 
2.2. Contractes de servei públic: 
 
2.2.1. Tramitació ordinària: 1 mes. 
 
2.2.2. Tramitació urgent: 15 dies. 
 
2.3. Contractes d’altres classes: 
 
2.3.1. Tramitació ordinària: 15 dies. 
 
2.3.2. Tramitació d’urgència: 8 dies. 
 

3. Règim de publicació 3: Serà el que resulti de l’acumulació dels dos terminis 
següents: 

 
A. 40 dies des de la tramesa de l’anunci al DOUE. 
B. Des de la darrera de les publicacions al BOP i al BOE: 
 
3.1. Contractes d’obres i de concessió d’obres públiques. 
 
3.1.1. Tramitació ordinària: 26 dies. 
 
3.1.2. Tramitació d’urgència: 13 dies. 
 
3.2. Contractes de servei públic: 
 
3.2.1. Tramitació ordinària: 1 mes. 
 
3.2.2. Tramitació urgent: 15 dies. 
 
3.3. Contractes d’altres classes: 
 
3.3.1. Tramitació ordinària: 15 dies. 
 
3.3.2. Tramitació d’urgència: 8 dies. 

 
4. Règim de publicació 4: Serà el que resulti de l’acumulació dels dos terminis 
següents: 
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A. 24 dies des de la tramesa de l’anunci al DOUE. 
B. Des de la darrera de les publicacions al BOP i al BOE: 

 
4.1. Contractes d’obres i de concessió d’obres públiques. 

 
4.1.1. Tramitació ordinària: 26 dies. 
 
4.1.2. Tramitació d’urgència: 13 dies. 
 
4.2. Contractes de servei públic: 
 
4.2.1. Tramitació ordinària: 1 mes. 
 
4.2.2. Tramitació urgent: 15 dies. 
 
4.3. Contractes d’altres classes: 
 
4.3.1. Tramitació ordinària: 15 dies. 
 
4.3.2. Tramitació d’urgència: 8 dies. 

 
3. Quan a la publicació al perfil de contractant s’afegeixi la publicació en diaris oficials, 
la primera es realitzarà des de la publicació al BOP en el règim de publicació 2 o des 
de la remissió de l’anunci al DOUE en els règims de publicació 3 i 4, i es mantindrà en 
tot cas fins a la finalització del període de presentació d’ofertes. 
 
La publicació al tauler d’edicte municipal serà simultània a la del perfil de contractant. 
   
4. Durant el termini de presentació de proposicions, els licitadors gaudiran dels drets 
d’accés a la informació sobre la contractació que es preveu a l’ordenament vigent i en 
aquest plec.  
  
5. Seran admissibles les ofertes presentades des de la primera publicació.  
  
6. Els terminis de presentació de proposicions són improrrogables per disposició 
posterior a l’aprovació de l’expedient de contractació.  
  
7. Si el darrer dia del termini de presentació de proposicions finalitzés en dissabte, 
diumenge o festiu al municipi on té el domicili l’administració contractant, s’entendrà 
ajornat fins al primer dia hàbil posterior.  
  
8. S’inclou dins del termini de presentació de proposicions tot el dia darrer, sense que 
els PCAP puguin establir una hora anterior a la fi del dia.   
  
Aquesta previsió no suposa el dret a presentar les ofertes davant dels registres 
corresponents fora del seu horari d’atenció al públic.  
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Clàusula 36. Esmena de deficiències i exigència d’aclariments  
  
1. L’esmena de deficiències, limitada als documents integrants del sobre 1, es 
requerirà als licitadors, s’anunciarà verbalment a la sessió de la mesa, es publicarà al 
tauler d’edictes i al perfil de contractant i es notificarà.  
  
2.  L’òrgan de contractació o la mesa de contractació podran exigir als licitadors o 
empresaris que participin en la negociació aclariments sobre tots els documents 
presentats i requerir-los per a la presentació d’altres complementaris, sense que això 
pugui suposar una infracció de la clàusula 25.3 ni alteració de l’oferta. 
  
Clàusula 37. Criteris d’adjudicació 
 
1. Per als criteris d’adjudicació consistents en l’aplicació d’una fórmula matemàtiques, 
es fixen els següents criteris d’adjudicació tipus, als quals es remetran els PCAP, tot 
indicant la puntuació que revesteix la magnitud M indicada a les fórmules que 
s’expressen tot seguit, la qual serà, en tot cas, la puntuació màxima atribuïble per 
cadascun dels criteris respectivament. Els criteris d’adjudicació s’aplicaran segons les 
fórmules que en cada cas s’expressen a continuació: 
 
Tipus 1. Reducció del preu o d’una magnitud econòmica a càrrec de l’Ajuntament. Es 
valorarà segons la fórmula: 
  
M x (Pref-Pval) ÷ (Pref-Pmin) 
 
On: 
- Pref serà el tipus de sortida del preu o magnitud econòmica a càrrec de l’Ajuntament. 
 
- Pval serà el preu o magnitud econòmica a càrrec de l’Ajuntament que es valora. 
 
- Pmin serà el preu o magnitud econòmica a càrrec de l’Ajuntament més petit entre els 
concurrents. 
 
La dimensió de P serà l’euro, llevat que el PCAP indiqui una altra dimensió. La 
dimensió de M serà la de punts dividit per la dimensió de P. 
 
Als efectes d’aquest criteri, els ofertants indicaran a la seva oferta la magnitud Pval 

expressada en la dimensió indicada. 
 

L’oferiment de la magnitud s’acompanyarà d’un document separat que consistirà en un 
estudi econòmic financer desglossat per partides amb el nivell suficient que acrediti la 
serietat i possibilitat de compliment de l’oferta. El PCAP podrà concretar les 
característiques d’aquest document. 
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Es considerarà incursa en possible temeritat la proposta que per aquest criteri presenti 
els percentatges previstos a l’article 85 de la RGLCAP. 
 
Tipus 2. Increment del cànon o d’una altra magnitud econòmica a càrrec del 
contractista i a favor de l’Ajuntament. Es valorarà segons la fórmula: 
 
M x (Cval-Cref) ÷ (Cmax-Cref) 
 
On: 
- Cval serà el cànon o altra magnitud econòmica a càrrec del contractista i a favor de 
l’Ajuntament que es valora. 
 
- Cref serà el tipus de sortida del cànon o altra magnitud econòmica a càrrec del 
contractista i a favor de l’Ajuntament. 
 
- Cmax serà el cànon o altra magnitud econòmica a càrrec del contractista i a favor de 
l’Ajuntament més gran entre els concurrents. 
 
La dimensió de C serà l’euro, llevat que el PCAP indiqui una altra dimensió. La 
dimensió de M serà la de punts dividit per la dimensió de C. 
 
Als efectes d’aquest criteri, els ofertants indicaran a la seva oferta la magnitud Cval 

expressada en la dimensió indicada. 
 
L’oferiment de la magnitud s’acompanyarà d’un document separat que consistirà en un 
estudi econòmic financer desglossat per partides amb el nivell suficient que acrediti la 
serietat i possibilitat de compliment de l’oferta. El PCAP podrà concretar les 
característiques d’aquest document. 
 
Tipus 3. Reducció dels terminis d’execució. Es valorarà segons la fórmula: 
 
M x (Tref-Tval) ÷ (Tref-Tmin) 
 
On: 
- Tref serà el tipus de sortida del termini d’execució. 
  
- Tval serà el termini d’execució que es valora. 
 
- Tmin serà el termini d’execució més petit entre els concurrents. 
 
La dimensió de T seran els dies naturals, llevat que el PCAP indiqui una altra 
dimensió. La dimensió de M serà la de punts dividit per la dimensió de T 
 
Als efectes d’aquest criteri, els ofertants indicaran a la seva oferta la magnitud Tval 
expressada en la dimensió indicada. 
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L’oferiment de la magnitud s’acompanyarà d’un document separat que consistirà en un 
cronograma per fases i, si s’escau, diversos nivells de desglossament de les fases 
d’execució amb el nivell suficient que acrediti la serietat i possibilitat de compliment de 
l’oferta. El PCAP podrà concretar les característiques d’aquest document. 
 
Tipus 4. Increment dels terminis de garantia. Es valorarà segons la fórmula: 
 
M x (Gval-Gref) ÷ (Gmax-Gref) 
 
On: 
- Gref serà el tipus de sortida del termini de garantia. 
 
- Gval serà el termini de garantia que es valora. 
 
- Gmax serà el termini de garantia més gran entre els concurrents. 
 
La dimensió de G seran els anys, llevat que el PCAP indiqui una altra dimensió. La 
dimensió de M serà la de punts dividit per la dimensió de G. 
 
Als efectes d’aquest criteri, els ofertants indicaran a la seva oferta la magnitud Tval 
expressada en la dimensió indicada. 
 
2. L’oferta del licitador que no cobreixi els salaris i complements salarials del personal 
que executi el contracte d’acord amb els convenis col·lectius que resultin d’aplicació 
serà considerada anormal o desproporcionada. 
 
3. També es podran considerar anormals o desproporcionades les ofertes que per 
qualsevol circumstància es consideri motivadament que no poden ser acomplertes per 
qui les ofereix. 
 
4. En els procediments negociats s’utilitzaran els mateixos criteris establerts en 
aquesta clàusula per procedir a la selecció del contractista.  
 
5. A l’efecte, si s’escau, es podrà realitzar una negociació per part de la mesa de 
contractació, o be per part del responsable del programa i tècnic competent/s assistits 
de lletrat, si aquella no s’ha constituït. En particular, es negociarà amb els interessats els 
termes de les seves ofertes i vetllarà perquè tots rebin el mateix tracte i, en particular, 
no es facilitarà de forma discriminatòria informació que pugui donar avantatges a 
determinats interessats respecte de la resta.  
 
CAPITOL VUITÈ. INCOMPLIMENTS DEL CONTRACTISTA I PENALITATS 
CONTRACTUALS  
  
Clàusula 38. Naturalesa  
  
1. Els incompliments contractuals en què incorri el contractista, tipificats en el PCAP, 
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se subjectaran a les penalitats que també s’establiran nominativament en ell i 
s’aplicaran en exercici d’una potestat pública irrenunciable.  
  
2. Les penalitats contractuals són l’efecte de les clàusules contractuals penals 
acceptades per les parts i no constitueixen sancions administratives derivades de la 
potestat sancionadora.   
  
Un incompliment contractual serà sancionat administrativament si a més constitueix 
una infracció administrativa, sense que existeixi incompatibilitat entre la penalitat i la 
sanció ni vulneració del principi de “non bis in idem”.  
   
3. Tanmateix, s’aplicaran per graduar l’incompliment i la penalitat els criteris previstos 
a la LPC per a graduar la responsabilitat a les infraccions administratives.  
 
4. La força major, si concorre, exclourà l’incompliment.   
  
La força major es caracteritza per la seva naturalesa externa a la conducta del 
contractista i la seva irresistibilitat.   
  
No es consideraran força major els supòsits de cas fortuït, interns i evitables, els quals 
no exclouen l’incompliment.   
  
A efectes de qualificar els incompliments, es consideraran força major o cas fortuït les 
delimitacions dogmàtiques que la jurisprudència sobre responsabilitat administrativa 
hagi caracteritzat de forma consolidada.  
  
5. Quan un únic fet pugui ser constitutiu de més d’un incompliment, se sancionarà com 
un únic aplicant la tipificació més greu d’entre les concurrents.  
 
6. Són incompliments contractuals imputables al contractista tots aquells que es derivin 
d’accions, omissions o comissions per omissió que li siguin atribuïbles personalment, 
als seus representants i agents, als seus treballadors i subcontractistes, i a aquells que 
per qualsevol vincle actuïn integrats sota la seva organització, encara que obrin contra 
el seu consentiment o sense el seu coneixement. Els actes d’aquestes persones no es 
consideraran en cap cas personalíssims als efectes de l’aplicació de les penalitats 
contractuals. 
 
Clàusula 39. Procediment d’aplicació  
  
1. Les penalitats contractuals no s’imposaran pel procediment sancionador, sinó per 
mitjà del procediment de resolució d’incidències ordenat a la clàusula 14, sempre que 
la legislació no estableixi un altre.  
  
Per als incompliments contractuals que impliquin la resolució del contracte, se seguirà 
el procediment previst a la legislació sobre contractes del sector públic.  
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2. L’acord d’iniciació determinarà els fets presumptament constitutius d’incompliment, 
la causalitat en una acció, omissió o comissió per omissió de contractista, la tipificació 
de l’incompliment i de la penalitat, la graduació de l’incompliment i la penalitat 
proposada. 
 
Clàusula 40. Competència  
  
Les penalitats seran imposades per la direcció de l’execució del contracte quan 
normativament no es disposi l’atribució d’aquesta competència a un altre òrgan. 
 
Clàusula 41. Tipificació d’incompliments i penalitats. 
 
1. Sens perjudici del règim d’incompliments que pugi fixar el PCAP, s’estableix el règim 
d’incompliments i penalitats general recollit en aquesta clàusula i aplicable al contracte, 
llevat exclusió per part del mateix PCAP. 
  
2. Si el contractista incorregués en demora respecte al compliment dels terminis totals 
o parcials, per causes que li siguin imputables, sense una causa degudament 
justificada a judici de l’Ajuntament, s’aplicarà allò que preveuen els arts. 212 i 213 del 
TRLCSP, fixant-se l’import de les penalitzacions diàries en 8,00 € per cada 1.000,00 € 
del preu del contracte. 
 
Si el contractista, per causes imputables a ell, hagi incomplert l’execució parcial de les 
prestacions definides en el contracte, l’Ajuntament podrà resoldre el contracte o podrà 
imposar les penalitats que consideri proporcionals a la gravetat de l’incompliment que 
no serà superior al 10% del preu del contracte. 
 
3. S’imposaran penalitats per incompliment defectuós si, al temps de la recepció, les 
prestacions objectes del contracte no es trobin en estat de ser rebudes per causes 
imputables al contractista o s’han  executat amb incompliment dels criteris 
d’adjudicació. La seva quantia es fixa en un 1% del pressupost del contracte, excepte 
que, motivadament, l’òrgan de contractació estimi que l’incompliment es greu o molt 
greu, en aquest cas es podrà arribar fins a un 5% o fins el 10%, respectivament. 
 
Clàusula 42. Rescabalament a favor de l’administració per manca de compliment  
  
1. A més de les penalitats aplicables:  
  

a. El contractista veurà reduït el preu en allò que no hagi efectivament prestat o la 
seva prestació sigui defectuosa o incompleta. Si una prestació parcial respecte a la 
contractada no resultés d’utilitat a l’administració aquesta no adeutarà el preu 
corresponent.  
  
b. El contractista respondrà dels danys i perjudicis causats per l’incompliment.  

  
2. La imposició de penalitats, la reducció del preu i el rescabalament de danys i 
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perjudicis per l’incompliment es podran substanciar en un únic procediment, sempre 
que no existeixin normes de procediment que impedeixin la seva acumulació. 
  
CAPÍTOL NOVÈ. EXTINCIÓ DEL CONTRACTE 
  
Clàusula 43. Causes extintives  
  
A més de les establertes a la TRLCSP i a les normes que la desenvolupin, són causes 
extintives dels contractes:  
  

a. Haver hagut de respondre administrativament o haver hagut de fer front 
l’administració contractant o l’ens local al règim de recàrrec previst a l’article 123 
del Text refós de la Llei general de la Seguretat Social, per causes imputables al 
contractista.  
  
b. La impossibilitat de restablir l’equilibri econòmic amb els mitjans previstos en el 
contracte.  
  
c. La utilització de les dades contravenint la clàusula 11 o la legislació orgànica 
sobre protecció de dades de caràcter personal.  
   
d. L’extinció del contracte principal, quan es tracti de contractes accessoris, 
circumstància aquesta que es farà constar en el PCAP. 

 
Clàusula 44. Recepció  
 
Conclosa l’execució per compliment de qualsevol contracte, s’expedirà una acta de 
recepció.  
 
 
TÍTOL SEGON. DISPOSICIONS APLICABLES ESPECÍFICAMENT A CADA 
CLASSE DE CONTRACTES 
  
CAPÍTOL PRIMER. CONTRACTES D’OBRA  
 
SECCIÓ PRIMERA. RESPONSABLES INTERVINENTS A L’OBRA 
  
Clàusula 45. Direcció facultativa de l’obra  
  
1. La direcció de l’obra comporta la comprovació i la vigilància de la seva correcta 
execució, amb totes les facultats que la normativa general li confereix per a aquesta 
finalitat. També comportarà la responsabilitat  de la vigilància sobre la seguretat i salut 
durant l’execució de l’obra, si l’administració contractant no designa un tècnic 
específicament competent en aquesta matèria.  
  
2. La persona o persones titulars de la direcció facultativa són responsables de la 
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direcció de l’obra, amb independència  que comptin amb col·laboradors, i assumeixen 
davant l’administració contractant la responsabilitat final de l’execució del projecte, 
amb tots els requeriments implícits en el paràgraf anterior. 
  
Clàusula 46. Cap d’obra  
  
1. El contractista ha de designar abans que s’iniciï l’execució un cap d’obra, tècnic 
competent, responsable per a la bona marxa dels treballs i el comportament del 
personal, qui també ha de fer d’enllaç amb els corresponents serveis municipals i el 
director facultatiu. El cap d’obra haurà d’ésser acceptat per l’administració contractant, 
qui podrà denegar-ho en raó a la manca de titulació adequada o la inhabilitació del 
professional. Cas que es produeixi aquesta denegació, el contractista està obligat a la 
substitució del cap d’obra en el termini de 2 dies hàbils. Idèntica obligació i termini 
regiran si el cap d’obra quedés inhabilitat per a la seva funció sobrevingudament.  
  
2. Les funcions de l’interlocutor tècnic definides a la clàusula 13 corresponen, en el 
contracte d’obres, al cap d’obra.  
  
3. La representació del contractista, quan hagi de desplegar-se en actuacions 
primordialment tècniques, correspon al cap d’obra i la signatura d’aquest actuant 
aquesta representació equival a la del contractista. 
  
SECCIÓ SEGONA. DOCUMENTS DE L’OBRA 
  
Clàusula 47. Documentació prèvia que ha d’estar disponible al recinte de l’obra 
durant l’execució  
  
1. Abans que s’emeti l’acta de comprovació del replanteig, l’administració contractant 
lliurarà al contractista una còpia autenticada del projecte en suport paper i en suport 
digital del projecte que hagi d’executar, integrat per tots els seus documents i pels 
projectes, estudis i documents complementaris que afectin l’obra, i una còpia autentica 
del contracte en suport paper. L’autenticació del projecte en suport digital es realitzarà 
signant digitalment els documents el secretari o secretari interventor o, en el seu 
defecte, per mitjà d’una diligència seva estesa a l’exterior del suport digital que acrediti 
la correspondència del contingut amb l’aprovat. El contractista signarà un rebut 
acreditatiu del seu lliurament.  
  
2. El contractista queda obligat a custodiar aquesta documentació i mantenir-la a 
disposició dels òrgans municipals competents, en especial, del responsable del 
contracte, i de la direcció facultativa durant tota l’execució. Rebuda l’obra o conclosa 
sense recepció, aquests documents es retornaran a l’administració contractant.  
 
Clàusula 48. Llibre d’ordres  
  
1. Serà obligatori portar un llibre d’ordres per a cada obra, el qual es lliurarà  diligenciat 
per l’administració al contractista prèviament a l’emissió de l’acta de comprovació del 
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replanteig. El contractista signarà un rebut acreditatiu del seu lliurament.  
  
2. El llibre d’ordres s’integrà per fulls triplicats que permetran la constància en tres 
exemplars de tota ordre, comunicació o incidència. L’original restarà al llibre i les 
còpies restaran sota la custòdia, una del director facultatiu i l’altra del cap d’obra.   
  
3. Les anotacions al llibre les realitzarà el director facultatiu o el cap d’obra i sempre 
qui anoti lliurarà còpia a l’altre.  
  
4. La sola anotació al llibre ja constitueix notificació als responsables afectats, sens 
perjudici que el contractista estarà obligat a signar cadascun dels assentaments.   
  
5. El llibre s’obrirà amb l’expedició de l’acta de comprovació del replanteig i es tancarà 
amb l’acta de recepció positiva o la consignació del contracte per altra causa, a càrrec 
del director facultatiu o en el seu defecte del responsable del contracte.   
  
6. Quan es rebi l’obra o a la seva conclusió sense recepció, el llibre d’ordres passarà a 
la possessió de l’administració contractant, si bé el contractista té dret d’accedir-hi en 
qualsevol moment, en els termes de l’article 37 de la LPC.  
  
7. El PCAP podrà preveure la instrumentació del llibre d’ordres en suport telemàtic, 
sempre que es mantinguin les garanties requerides en aquest DCPCAP. 
Específicament, les inscripcions hauran de formular-se amb signatura digital 
reconeguda, conforme a la legislació reguladora d’aquesta matèria.  
  
Clàusula 49. Llibre d’incidències  
  
Serà obligatori portar un llibre d’incidències, el qual restarà sota la custòdia de la 
direcció facultativa, o del coordinador si escau, i que haurà de mantenir-se sempre a 
l’obra, amb la finalitat de control i seguiment del pla de seguretat i salut en l’obra 
mentre aquesta es trobi en funcionament. Les anotacions s’efectuaran per les 
persones a què es refereix l’article 13 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel 
qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut laboral a les obres de 
la construcció, en el model oficial aprovat per Ordre del Departament de Treball de la 
Generalitat de Catalunya, de 12 de gener de 1998, per  la qual s’aprova el model 
oficial de Catalunya dels llibres d’incidències a les obres de la construcció. Conclosa 
l’obra, aquest llibre passarà a l’administració contractant amb el mateix règim que el 
llibre d’ordres. 
 
Clàusula 50. Projecte “as built”  
  
El contractista lliurarà a l’Administració contractant un projecte “as built” en suports 
paper i digital que reculli el resultat final de l’execució de l’obra, sempre que es tracti 
de projectes compresos dins de l’article 123.1.a. del TRLCSP i per als quals sigui 
preceptiu l’informe de supervisió. 
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Clàusula 51. Llibre de l’edifici  
  
Quan l’obra sigui una edificació, el contractista lliurarà, simultàniament a la recepció, el 
llibre de l’edifici, en els termes de la Llei d’ordenació de l’edificació, en els mateixos 
supòsits en què hauria estat preceptiu si s’hagués tractat d’una edificació privada. 
   
SECCIÓ TERCERA. MITJANS MATERIALS DE L’OBRA I OBLIGACIONS DEL 
CONTRACTISTA 
 
Clàusula 52. Materials  
  
1. Els materials que s’utilitzin a l’obra hauran d’ésser aprovats per la seva direcció 
facultativa, raó per la qual els que es proposin per part del contractista per utilitzar a 
l’obra hauran de ser examinats i, si la direcció ho considera oportú, també assajats 
abans de la seva acceptació. En conseqüència, el contractista està obligat a informar a 
la direcció de l’obra sobre la procedència dels materials que es vagin a fer servir amb 
l’anticipació necessària al dia previst de la seva utilització, per tal que puguin ésser 
realitzats, si escau, els assaigs pertinents. Els rebuigs de materials per part de la 
direcció de l’obra seran motivats, es notificaran al contractista per escrit, i, motivant la 
urgència, podrà imposar inexcusablement la utilització d’altres diferents. La recepció 
dels materials per la direcció no eximeix el contractista de la seva responsabilitat, 
quant al compliment de les característiques que en disposi el PPTP.   
  
2. Sens perjudici dels assaigs i anàlisis previstos al PPTP, la direcció de l’obra pot 
ordenar que es verifiquin els assaigs i anàlisis de material i unitats d’obra i que 
s’emetin els informes específics que resultin pertinents en cada cas, i les despeses 
que s’originin seran a càrrec del contractista fins al dos per cent (2%) del valor estimat 
del contracte. Si les despeses per aquest concepte sobrepassen el límit esmentat, 
seran a càrrec de l’administració contractant quan doni resultat satisfactori, i del 
contractista, si no reuneixen les condicions que es fixen al PPTP. 
 
3. Els materials o productes resultants d’excavacions, demolicions o tales podran ser 
emprats pel contractista sempre que siguin útils a l’obra. En altre cas, i per decisió de 
l’òrgan de contractació, seran acumulats en els llocs i en la forma que ordeni la 
direcció, si bé les despeses suplementàries, de transport, vigilància i 
emmagatzemament seran a càrrec de l’administració contractant. En absència 
d’aquesta decisió, el contractista actuarà com a posseïdor d’aquests residus conforme 
a la legislació sobre residus.  
  
4. El contractista ha d’instal·lar a l’obra i al seu càrrec els magatzems necessaris per 
garantir la conservació dels materials i evitar la seva destrucció o deteriorament. 
Seguirà, a aquest efectes, les ordres de la direcció facultativa que escaiguin.  
  
5. A mida que es realitzin els treballs, el contractista procedirà pel seu compte a la 
policia de l’obra i a retirar els materials acumulats que no hagin de ser emprats en ella.  
  



 
  
  
  
  
  
         AJUNTAMENT 
 DE 
SANT FRUITÓS DE BAGES 
 (BARCELONA) 

 
Ctra. De Vic, 35-37  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86 

E-mail: ajuntament@santfruitos.cat 

109 

Clàusula 53. Maquinària, eines i mitjans auxiliars  
  
1. El contractista queda obligat a aportar a l’obra la maquinària, les eines i els mitjans 
auxiliars que calgui per a la bona execució de l’obra en els terminis parcials i totals 
establerts en el contracte.   
  
2. L’equip queda adscrit a l’obra mentre duri l’execució de les unitats en què hagi 
d’emprar-se, no podrà retirar-se de l’obra sense el consentiment del seu director i 
haurà de ser substituït quan s’avariï o inutilitzi, de forma que es compleixin els terminis 
del programa de treball.   
  
3. Cada element de l’equip serà reconegut per la direcció de l’obra, qui anotarà les 
altes i les baixes de posada en obra a l’inventari de l’equip. L’inventari estarà a 
disposició de l’administració contractant durant l’execució i se li lliurarà a aquesta quan 
conclogui l’obra o quan cessi abans el director facultatiu.   
  
4. La direcció de l’obra podrà també rebutjar qualsevol element de l’equip que 
consideri inadequat per al treball.   
  
5. L’equip aportat pel contractista quedarà a la seva lliure disposició una vegada 
concloguin les unitats d’obra en la realització de les quals ha intervingut.   
  
6. El contractista no podrà efectuar reclamació de cap classe fonamentada en la 
insuficiència de dotació o de l’equip que l’administració pogués haver previst per a 
l’execució de l’obra, encara que aquest hagués estat detallat en algun dels documents 
del projecte. 
 
Clàusula 54. Troballes  
  
1. El contractista és responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin 
durant l’execució de l’obra, ha de donar immediatament compte de les troballes a la 
direcció de l’obra i col·locar-los sota la seva custòdia. Els materials rescatats de l’obra 
es consideraran propietat de l’administració contractant i seran traslladats pel 
contractista al lloc que aquesta determini, sens perjudici d’allò que disposin les lleis, en 
especial, les que versen sobre el patrimoni cultural. Si així ho disposés l’administració 
contractant, el contractista haurà de fer-se càrrec del dipòsit i de la custòdia de les 
troballes mentre s’executi l’obra.  
2. El trencament de l’equilibri econòmic derivat de la localització de restes 
arqueològiques es tractarà com a risc imprevisible.  
 
Clàusula 55. Senyalització de l’obra  
  
1. El contractista està obligat a instal·lar pel seu compte els senyals que calguin per a 
indicar l’accés a l’obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de 
possible perill a causa de l’obra, tant en la zona esmentada com en els límits i rodalies, 
tal i com s’especificarà al pla de seguretat i salut, així com també a complir les ordres 
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que rebi de la direcció sobre la instal·lació de senyals complementaris o de modificació 
dels ja instal·lats. En cas d’incompliment, l’administració contractant ho executarà i 
descomptarà el seu import de la primera certificació que s’expedeixi o de les següents, 
i de la liquidació, si fos necessari.  
 
2. El contractista tindrà cura de la conservació i manteniment dels rètols i dels senyals i 
està obligat a la seva immediata reposició. Les despeses que s’originin aniran al seu 
càrrec. 
  
Clàusula 56. Anuncis  
  
1. Seran al càrrec del contractista les despeses derivades de la instal·lació de rètols 
anunciadors de l’obra quan vinguin imposats per les convocatòries de subvencions 
que financin el projecte, segons aquestes ho preceptuïn, i també quan així s’estableixi 
al PCAP.   
  
2. El contractista no podrà instal·lar publicitat comercial al recinte de l’obra, si bé podrà 
instal·lar un rètol identificatiu de la seva empresa, prèvia l’autorització de 
l’administració contractant. 
 
Clàusula 57. Oficina de l’obra  
  
1. El contractista haurà instal·lar abans del començament de l’obra i mantenir durant 
tota l’execució del contracte una oficina d’obra en el lloc que consideri més adient, 
prèvia conformitat del director d’obra.  
  
2. Els documents esmentats a la secció primera d’aquest capítol es custodiaran a 
l’oficina de l’obra.  
  
3. El canvi d’emplaçament de l’oficina d’obra requereix l’autorització prèvia de la 
direcció de l’obra.  
  
4. En funció de les característiques de l’obra, en especial, la seva petita dimensió, el 
PCAP podrà eximir d’aquesta obligació. 
  
Clàusula 58. Instal·lacions auxiliars i provisionals  
  
1. El contractista resta obligat a construir i retirar a la fi de les obres tots els edificis 
auxiliars per oficines, magatzems, coberts i instal·lacions que hagi ubicat per a 
l’execució de l’obra.  
  
2. La localització dels abocadors de materials residuals i les despeses corresponents 
de transport i utilització són per compte i a càrrec del contractista.  
  
3. L’adjudicatari estarà obligat a donar compliment estricte a les determinacions que 
fixin les administracions competents respecte a la gestió dels residus que generi  
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durant l’execució de les obres i, específicament, les de lliurar-los a un gestor autoritzat, 
assumint, si escau, els costos de gestió, tot això d’acord amb el que disposa la 
normativa aplicable reguladora dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
    
Clàusula 59. Legalització de les instal·lacions i altres autoritzacions  
  
1. El contractista estarà obligat a tramitar la legalització de les instal·lacions davant 
dels serveis territorials d’Indústria de la Generalitat, la qual cosa implica la redacció 
dels projectes corresponents de legalització de les instal·lacions contingudes en el 
projecte i dirigir-ne l’execució. Les despeses ocasionades per les esmentades 
obligacions de redacció, direcció i legalització (taxes, visats etc.) són a càrrec del 
contractista i s’entenen, per tant, incloses en el pressupost d’adjudicació.   
  
2. Tots els permisos, autoritzacions i llicències necessaris per a l’execució de les obres 
seran obtinguts per l’adjudicatari i al seu càrrec.  
   
3 El PCAP haurà de preveure el termini per al compliment d’aquestes obligacions. Als 
efectes del compliment del termini d’execució, no es computaran els endarreriments no 
imputables al contractista en la tramitació de la legalització corresponent. 
  
SECCIÓ QUARTA. EXECUCIÓ DE L’OBRA 
  
Clàusula 60. Actuacions prèvies a l’inici de l’execució de les obres  
  
1. En el termini de 10 dies hàbils des de la formalització del contracte, el contractista 
haurà de presentar  el pla de seguretat i salut, el qual rebrà l’aprovació del director de 
l’obra i del coordinador de seguretat i salut, respectivament, el requeriment d’esmena 
de deficiències esmenables o la denegació, en el termini de 5 dies hàbils.  
  
2.  En unitat d’acte amb aquesta aprovació, es confirmarà la del programa de treballs, 
tot introduint en aquest si escau les esmenes i ajustaments que procedeixin, i que 
seran obligatoris per al contractista sempre que no alterin el termini global o un termini 
parcial de forma que esdevingui impossible el compliment. En aquest segon supòsit, la 
càrrega de prova recau sobre el contractista.  
  
El programa de treballs i les seves modificacions s’incorporaran al llibre d’ordres.  
  
3. Una vegada s’hagin aprovat els documents als quals es dediquen els apartat 1 i 2 
d’aquesta clàusula, i dins del termini màxim d’un mes des de la formalització del 
contracte, s’atorgarà l’acta de comprovació del replanteig, la qual reflectirà la 
conformitat o disconformitat del contractista respecte als documents contractuals del 
projecte, amb especial i expressa referència a les característiques geomètriques de 
l’obra, a la disponibilitat dels terrenys i a qualsevol punt que pugui afectar el 
compliment del contracte.   
  
Si el contractista, sense formular reserves sobre la viabilitat del projecte, manifesta en 
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aquesta acta altres observacions que poden afectar l’execució de l’obra, el director 
decidirà  l’inici o la seva suspensió, cosa que farà constar a l’acta juntament amb els 
motius que justifiquen el seu pronunciament.   
  
L’acta de comprovació del replanteig s’estendrà per triplicat. Un exemplar es lliurarà al 
contractista, l’altra a l’Administració contractant i el tercer restarà en poder del director 
de l’obra.   
  
Les despeses de la comprovació del replanteig seran a càrrec del contractista, quant a 
les que es derivin dels materials i mitjans emprats i del seu propi personal.  
  
Les modificacions que es poguessin derivar de la comprovació del replanteig es 
tramitaran segons la legislació de contractes de les administracions públiques. 
 
Clàusula 61. Desenvolupament de l’execució de les obres  
  
1. El contractista respon de l’execució de l’obra i de les faltes que presenti, sense que 
li exclogui la responsabilitat els exàmens que hagi practicat l’administració o el director 
de l’obra, ni per la inclusió de les unitats o parts d’obra a les medicions i certificacions 
d’obra, sens perjudici de la responsabilitat que, segons la legislació sobre contractes 
del sector públic, pugui correspondre a l’administració contractant.  
  
2. El contractista està obligat a conservar l’obra fins al moment que sigui obligatori per 
a l’Administració contractant la devolució de la garantia definitiva, sens perjudici del 
règim de la seva pèrdua per força major regulada a la legislació sobre contractes del 
sector públic. La responsabilitat del contractista per faltes que es puguin advertir a 
l’obra s’estén al supòsit que les faltes portin causa en la conservació inadequada o 
deficient, encara que hagin estat examinades i qualificades com a conformes per la 
direcció de l’obra després de la seva construcció o en qualsevol moment fins a la 
recepció.  
  
3. Si la direcció de l’obra aprecia vicis o defectes en la construcció o  té raons 
fonamentades per a creure que existeixen vicis ocults en l’obra executada, ordenarà 
mentre vigeixi el contracte la demolició o la reconstrucció de les unitats d’obra en què 
es donin aquelles circumstàncies o accions necessàries per a comprovar l’existència 
d’aquests defectes ocults. Les proves i assaigs que es practiquin seguiran el règim de 
distribució de despeses de la clàusula 52.2.  
  
Si la direcció ordena la demolició i reconstrucció per haver advertit vicis o defectes 
patents a la construcció, les despeses d’aquestes operacions seran a càrrec del 
contractista. 
 
Clàusula 62. Suspensions  
  
1. El disposat en aquesta clàusula ho és sens perjudici d’allò que es disposa a la 
regulació de les suspensions continguda a la legislació sobre contractes del sector 
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públic.  
   
2. Les suspensions de l’execució derivades d’incidències en el transcurs es 
documentaran en acta. Quan cessin les causes que motivaren la suspensió, s’aixecarà 
una acta de reanudació de l’obra. Les actes formaran part del llibre d’ordres.  
  
3. Les actes les signaran el director de l’obra i el cap d’obra, els quals es trobaran a 
aquests efectes degudament habilitats per l’administració contractant i pel contractista, 
respectivament, sense necessitat de cap resolució expressa.  
  
4. Les actes es traslladaran immediatament a la direcció de l’execució del contracte, 
en forma de còpia, el qual podrà resoldre que s’aixequi la suspensió o es perllongui la 
que havia estat acordada. En aquest segon cas, s’aplicarà la regulació prevista a la 
TRLCSP.  
   
5. La suspensió ho serà també dels terminis del programa de treballs. L’acta de 
reanudació contindrà com a annex el programa de treballs corregit amb  aquest efecte.  
 
Clàusula 63. Força major  
  
1. El contractista tindrà dret a ser indemnitzat per l’administració contractant pels 
danys i perjudicis que se li haguessin produït com a conseqüència dels efectes 
catastròfics esdevinguts per causa de força major, concorrent aquesta en els supòsits 
que resultin de la normativa general  
  
2. El seu exercici restarà sotmès a les determinacions següents:  
  
a. El procediment s’iniciarà a instància del contractista mitjançant comunicació a 
l’administració contractant, la qual haurà de ser inscrita al seu registre en el termini de 
20 dies naturals a comptar des de la data final de l’esdeveniment, s’instruirà per 
aquesta amb audiència del contractista i informe jurídic, i es resoldrà per l’òrgan 
competent. De la comunicació i de totes les actuacions ulteriors es donarà trasllat al 
director d’obra, qui en tot moment podrà assessorar l’administració contractant i 
formular les al·legacions que resultin pertinents, si bé només gaudirà de la condició 
d’interessat en els termes de l’article 31.1 de la LPC.   
  
b. Aquest dret està condicionat a què no existeixi actuació imprudent per part del 
contractista davant del fet constitutiu de força major causant dels danys. En aquest 
sentit, s’haurà d’acreditar a l’expedient que, prèviament al succés,  havia pres les 
mesures i precaucions raonables per tal de prevenir i evitar, si això fos possible, que 
els treballs realitzats i l’equip adscrit poguessin sofrir danys pels esdeveniments 
causants, i, en la valoració dels danys causats, es tindrà en compte l’adopció 
d’aquestes mesures i precaucions, durant i després dels fets causants, amb la finalitat 
de segregar de la valoració els danys que s’haurien pogut evitar si s’haguessin pres 
les mesures oportunes prèvies o immediates després d’esdevenir el fet causa dels 
danys.  
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c. Si, presentada sol·licitud d’indemnització per causa de força major 
transcorreguessin tres mesos sense haver-se notificat la resolució expressa, 
s’entendrà desestimada la petició. 
 
Clàusula 64. Reclamacions  
  
1. Les ordres del director facultatiu podran ser reclamades davant la direcció de 
l’execució del contracte en el termini de 10 dies hàbils des que se li notifiquin al 
contractista o al cap d’obra. Aquestes reclamacions en cap cas no suspendran 
l’executivitat de les ordres de la direcció.  
  
2. Des de la interposició de la reclamació, la direcció de l’execució del contracte 
disposarà de 10 dies hàbils per a resoldre i notificar. En cas de silenci, el contractista 
podrà entendre desestimada la seva reclamació.  
  
3. El règim de reclamacions previst en aquesta clàusula no afecta els recursos 
administratius i jurisdiccionals ni els dels procediments de modificació o interpretació 
contractuals.  
 
CAPÍTOL SEGON. CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENT 
  
Clàusula 65. Inspecció del subministrament de béns mobles  
  
1. L’administració contractant podrà establir als plecs, segons la naturalesa dels béns 
objecte del contracte, les proves, anàlisis i assaigs que estimi pertinents, a efectes de 
la inspecció dels béns contractats. Les característiques concretes de les proves, els 
llocs, dates i tècnics intervinents a la seva realització les fixarà el responsable del 
contracte.  
  
2. Les despeses derivades d’aquestes proves s’atribuiran de la mateixa forma que es 
preveu per al contracte d’obres a la clàusula 52.2. 
  
Clàusula 66. Medis d’identificació i conservació  
  
L’empresari està obligat a utilitzar les classes i mides d’embalatges, senyalitzacions i 
retolaments exigits als plecs. 
  
Clàusula 67. Lliurament del subministrament  
  
1. El contractista o empresari estarà obligat a lliurar els béns objecte del 
subministrament  en el temps i lloc  fixats al contracte.  
  
2. Les despeses de transport i lliurament dels béns objecte del subministrament al lloc 
convingut seran per compte del contractista.  
  



 
  
  
  
  
  
         AJUNTAMENT 
 DE 
SANT FRUITÓS DE BAGES 
 (BARCELONA) 

 
Ctra. De Vic, 35-37  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86 

E-mail: ajuntament@santfruitos.cat 

115 

3. Lliurats els béns físicament a l’administració contractant, aquesta emetrà un acta de 
recepció en el termini d’un mes.  
  
Entre el lliurament i la recepció formal, l’administració contractant serà responsable de 
la custòdia.  
  
4. Qualsevol quin sigui el tipus de subministrament, l’adjudicatari no tindrà dret a 
indemnització per causa de pèrdues, avaries o perjudicis ocasionats en els béns abans 
del seu lliurament a l’administració contractant, llevat que aquesta hagués incorregut 
en mora al rebre’ls.  
  
5. Si els béns no es troben en estat de ser rebuts, es farà constar en l’acta de recepció 
i es donaran les instruccions precises al contractista per tal que esmeni els defectes 
observats o procedeixi a un nou subministrament de conformitat amb el que s’hagi 
pactat, dins del termini que se li atorgarà per a aquest fi. 
  
Clàusula 68. Defectes i vicis ocults  
  
Si s’advertissin defectes en els béns lliurats per l’empresari o es tinguessin raons 
fonamentades per creure que puguin existir vicis ocults en els béns, l’òrgan competent 
ordenarà que es corregeixin o s’executin les accions necessàries per a la seva 
comprovació. Les despeses d’aquesta comprovació correspondran a l’empresari, si es 
confirmés l’existència dels vicis sospitats i, en cas contrari, seran per compte de 
l’administració contractant. 
   
Clàusula 69. Responsabilitat de l’empresari  
  
L’empresari respondrà de la qualitat dels béns subministrats i de les faltes que puguin 
esdevenir-se, i només restarà exempt de responsabilitat quan els vicis que s’observin 
siguin conseqüència directa de l’activitat administrativa. 
   
CAPÍTOL TERCER. CONTRACTES DE SERVEIS 
 
Clàusula 70. Contractes sobre facultatius intervinents a les obres  
  
Els contractes de servei i també les prestacions pròpies dels contractes de servei 
integrades en contractes de col·laboració entre el sector públic i el privat que tinguin 
per objecte les prestacions de facultatius titulats dins de l’execució de contractes 
d’obres, concessions d’obra pública o prestacions pròpies de contractes d’obra pública 
secundàries dins de contractes mixtes, no podran adjudicar-se al contractistes que 
hagin d’executar les obres ni a les empreses vinculades amb ells, entenent per tals 
aquelles que es trobin en algun dels supòsits previstos a l’article 42 del Codi de 
comerç. 
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Clàusula 71. Programa de treballs  
  
El contractista, quan així s’estableixi expressament al PCAP, estarà obligat a presentar 
una proposta de programa de treballs, el qual es tramitarà coordinadament amb el pla 
de seguretat i salut, si escau, en els mateixos termes que la clàusula 60, apartats 1 i 2. 
 
Clàusula 72. Causes específiques d’extinció  
  
Seran causes específiques d’extinció per a aquests contractes:  
  

a. El canvi dels professionals adscrits en els termes de l’article 64.1 TRLCSP, quan 
no se substitueixin si cessen de participar a l’execució, quan la substitució ho sigui 
per professionals amb unes condicions de solvència no equivalents, o quan la seva 
identitat personal per raó de les seves condicions de solvència hagi estat avaluada 
com a criteri de selecció del contractista.  
  
b. La infracció de la clàusula 70, per als contractes als quals aquesta es refereix. 

  
CAPÍTOL QUART. CONCESSIONS 
 
Clàusula 73. Patrimoni  
  
1. A les concessions, els béns són:  
  

a. De domini públic, adscrits a l’ús públic o servei públic amb el qual es vincula el 
contracte.  
  
b. Del contractista, afectes a l’ús públic o servei públic amb el qual es vincula el 
contracte i subjectes a reversió.  
  
c. Del contractista, afectes a l’ús públic o servei públic amb el qual es vincula el 
contracte i no subjectes a reversió.  
  
d. Altres béns que participen a l’execució del contracte.  

  
2. Prèviament a posar a disposició del contractista béns de domini públic afectes al 
contracte, l’administració contractant instarà la immatriculació o la inscripció per 
transmissió a favor seu de la titularitat que ostenti als registres públics competents. Als 
mateixos registres, també es farà constar la qualificació jurídica com a demanials.  
  
3. La prohibició d’alienació i de gravamen dels béns concessionals afecta als de les 
lletres b i c de l’apartat 1 i es farà constar als registres on puguin trobar-se inscrits els 
béns. Serà obligació a càrrec del concessionari, suportar  les despeses de tot ordre 
que es derivin d’aquesta inscripció i de la seva cancel·lació (referida aquesta només 
als béns de la lletra c quan deixin d’adscriure’s), incloses les generades per la formació 
i formalització dels títols que serveixin per a la inscripció. El contractista instarà sense 
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necessitat d’intimació per part de l’administració la inscripció registral en el termini de 
10 dies hàbils des què adquireixi el bé i comunicarà a l’administració la seva pràctica  
dins del termini d’un mes des què aquesta tingui lloc. Els mateixos terminis regiran per 
les inscripcions de les cancel·lacions.  
  
4. El concessionari durà al seu càrrec un inventari permanentment actualitzat dels 
béns de les classes a, b i c, de l’apartat 1 d’aquesta clàusula, el tindrà a disposició de 
l’administració contractant i li lliurarà quan s’extingeixi el contracte.  
  
5. En el moment de la reversió, els béns que s’hi subjectin hauran de tenir les 
característiques adequades per al compliment de la seva afectació, de forma que es 
garanteixi la continuïtat del servei. Aquestes característiques seran definides al PCAP i 
al PPTP, segons correspongui, i, a manca d’aquesta previsió, es considerarà que 
hauran de ser suficients per a la continuïtat esmentada, segons un nivell de 
funcionament ordinari. 
 
Clàusula 74. Intervenció a les concessions de servei públic  
  
Si altra cosa no disposa el PCAP, el responsable del contracte serà interventor del 
servei en els supòsits previstos al ROAS. 
   
Clàusula 75. Interessament a les concessions de servei públic  
  
1. Sense alterar la seva naturalesa jurídica, les concessions de servei públic podran 
preveure clàusules d’interessament, les quals comportaran una participació limitada de 
l’administració contractant en el risc i ventura inherents a la concessió.  
  
L’interessament serà tingut en compte a efectes del restabliment de l’equilibri 
econòmic trencat quan aquest s’escaigui.  
  
L’interessament podrà circumscriure’s a períodes de la vida concessional.     
  
El mecanisme d’interessament podrà ser l’establert bàsicament a l’apartat següent o a 
un mecanisme específic que determini el PCAP.  
  
2. L’interessament es determinarà per referència al percentatge de benefici o pèrdua 
que presenti l’explotació de la concessió. A tal efecte, el PCAP determinarà les 
components d’ingressos i despeses que quantifiquen el benefici o la pèrdua i podrà 
taxar dins de les despeses un percentatge màxim per a les generals.   
  
L’interessament s’establirà per referència a tres franges percentuals per al benefici o la 
pèrdua.  La inferior comprendrà la pèrdua i el benefici fins a un llindar mínim, la 
segona, entre el llindar mínim i un llindar màxim, i la tercera, a partir d’aquest últim.  
  
Dins de la primera franja, l’administració contractant compensarà fins a una part el 
percentatge per sota el llindar; dins de la segona, no participarà; i dins de la tercera, 
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rebrà una part del percentatge per sobre del llindar.  
 
DISPOSICIONS ADDICIONALS  
  
Primera. No inclusió de l’IVA a les quantitats monetàries  
  
Les quantitats monetàries expressades al DCPCAP no inclouen l’IVA.   
  
Segona. Oferiment de recursos en matèria de contractació 
 
1. L’oferiment de recursos per als actes recaiguts en matèria de contractació serà el 
següent: 
 

1.1. En tot cas, les resolucions podran ser objecte de recurs contenciós 
administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de Barcelona, en el 
termini de dos mesos. 
 
1.2. Podran ser objecte de recurs especial en matèria de contractació, previ a la 
interposició del recurs contenciós-administratiu, els actes que més avall es 
relacionen quan es refereixen als contractes subjectes a regulació harmonitzada, 
els contractes de serveis compresos en les categories 17 a 27 de l’annex II de la 
Llei quin valor estimat sigui superior a 193.000 € i els contractes de gestió de 
serveis públics amb un pressupost de despesa de primer establiment de 500.000 € 
i un termini de durada de cinc anys, en el termini de quinze dies hàbils, davant de 
l’Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya (previ el seu anunci 
a l’òrgan de contractació i havent-se de presentar el recurs necessàriament en el 
registre de l’òrgan competent per resoldre’l o en el de l’òrgan de contractació): 

 
A. Els anuncis de licitació, els plecs i els documents contractuals que 
estableixin les condicions que hagin de regir la contractació. 
 
B. Els actes de tràmit adoptats en el procediment d’adjudicació, sempre que 
aquests decideixin directament o indirecta sobre l’adjudicació, determinin la 
impossibilitat de continuar el procediment o produeixin indefensió o perjudici 
irreparable a drets o interessos legítims. Es consideraran actes de tràmit que 
determinen la impossibilitat de continuar el procediment els actes de la mesa 
de contractació pels quals s’acordi l’exclusió de licitadors. 
 
C. L’acord d’adjudicació. 

 
1.3.  Quan el contracte no estigui comprés en cap dels establerts a l’apartat 1.2, 
potestativament, contra les resolucions es podrà interposar recurs de reposició 
davant de l’òrgan titular de la competència legal com a òrgan de contractació en el 
termini d’un mes. 
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1.4. No podran ser objecte de cap recurs els actes de tràmit no inclosos en l’àmbit 
del recurs especial en matèria de contractació, en els procediments on sigui 
possible aquest recurs, ni en cap cas a la resta de procediments, sens perjudici 
d’allò que es disposa a l’article 25.1 de la Llei reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa i la possible aplicació analògica d’aquest precepte per a 
la impugnació per mitjà de recurs de reposició. 

 
2. Tanmateix, els legitimats activament podran interposar qualsevol recurs ajustat a 
dret. 
 
Tercera. Abreviatures  
   
Al DCPCAP s’empren les abreviatures següents:  
  
BOE    Butlletí Oficial de l’Estat  
BOP    Butlletí Oficial de la Província  
DCPCAP Aquestes disposicions comuns 
DOUE    Diari Oficial de la Unió Europea  
TRLCSP   Text refós Llei de contractes del sector públic 
TRLHL    Text refós Llei reguladora de les hisendes locals  
TRLMC   Text refós Llei municipal i de règim local de Catalunya  

LPC   Llei del règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú.  

PCAG    Plec de clàusules administratives generals  
PCAP    Plec/s de clàusules administratives particulars  
PPTP    Plec/s de prescripcions tècniques particulars  

RLCAP  Reglament general de la Llei de contractes de les 
administracions públiques  

ROAS    Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals “ 
 
 
Sr. Alcalde-President: Gràcies, Xavier. Els portaveus, alguna cosa a comentar? Cap 
d’ells, doncs passem a la votació d’aquest punt.  
 
VOTACIÓ : SOTMÈS A VOTACIÓ, S’APROVA PER VUIT VOTS A FAVOR ( 4 GfP, 2 
PSC, 2 IMAGINA’T ), CAP EN CONTRA ( 0 ) I CINC ABSTENCIONS ( 5 CIU ). 
 
 
12. Aprovació de la modificació de la forma de prestació del servei de 

residència de gent gran i centre de dia i de l’expedient de contractació del 
contracte administratiu de gestió de servei públic en la modalitat de 
concessió del mateix servei.  

 
Sr. Alcalde-President: Passem al punt número tretze, que és la modificació de la forma 
de prestació del servei de Residència de Gent Gran i Centre de dia i l’expedient de 
contractació del contracte administratiu del contracte de servei públic  en la modalitat 
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de concessió del mateix servei. Aquest punt, el punt número tretze és un punt que ens 
fa especial il·lusió de poder posar la taula avui, i té per a nosaltres una especial 
significació. Els hi presentarem en una vessant més tècnica, que els hi explico jo; i en 
una vessant més social, que els hi explicarà la regidora Cristina Murcia, la regidora de 
Serveis Socials. La pàgina me la pots dir? 
 
Sra. Cristina Murcia Caraballo, regidora del grup municipal PSC: 106.  
 
 “Primer.- Atès que des de la Regidoria de Serveis Socials es té coneixement de la 
necessitat social de dotar de més places la nostre residència d’avis actual, i així mateix 
de les diverses temptatives històriques de dur-lo a terme. 
 
Segon.- Atès que el nostre municipi disposa d’una residència llar municipal per a gent 
gran amb 20 places de residència i 10 de centre de dia. Un cop revistat l’estudi de 
viabilitat emès per la diputació de Barcelona encomanat per aquest ajuntament al 
Setembre de 2012, es desprèn la demanda potencial de 51 places segons població a 
31/12/2011 que s’incrementa segons els estudis demogràfics realitzats fins a un centre 
amb capacitat de 75 places. 
 
Tercer.- Atesa l’ocupació actual del centre, la llista d’espera i els usuaris ingressats en 
d’altres centres de la comarca per manca de plaça al nostre la necessitat d’aquesta 
ampliació és totalment necessària per al nostre municipi. 
 
Quart.- Vistos els estudis elaborats per la Diputació, que s’incorporen com a motivació 
al present acord. 
 
Cinquè.- Qui subscriu proposa a la Comissió Informativa de Presidència i Serveis 
Generals, l’adopció dels següents  
 
S’ACORDA: 
 
Primer.- Modificar la forma de prestació dels serveis públics municipals de residència 
de gent gran i centre de dia , els quals passen de gestió indiferenciada a gestió directe 
mitjançant concessió administrativa del servei públic. 
 
Segon.- Aprovar l’expedient de contractació de la concessió del servei de residència i 
centre de dia municipals de la gent gran de Sant Fruitós de Bages, incloent el Plec de 
clàusules administratives particulars, el qual també incorpora la regulació pròpia del 
Plec de prescripcions tècniques particulars. 
 
Tercer.- Establir que aquest contracte, en quant a les despeses de primer establiment 
que preveu, té el caràcter de plurianual i s’integrarà per sengles anualitats als exercicis 
2014 i 2015 per import de 500.000 euros cada una, finançant-se amb operacions de 
crèdit a concertar amb Caixa de Crèdit Local i Programa de Crèdit Local de la 
Diputació de Barcelona. 
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Quart.- Autoritzar la despesa amb càrrec a exercicis futurs inherent a aquest contracte 
segons s’ha disposat en l’apartat anterior. 
 
Cinquè.- Obrir la licitació d’aquest contracte en els termes del seu plec de clàusules 
administratives particulars. 
 
Sisè.- Declarar que: 
 
- L’acte és susceptible de recurs especial en matèria de contractació, el qual s’ha 

de presentar davant del registre general municipal o de l’òrgan encarregat de la 
seva resolució, en el termini de quinze dies hàbils, comptats: 

a) Quan s’interposi contra l’adjudicació, des de l’endemà al dia en el qual es 
practiqui la seva notificació. 

b) Quan s’interposi contra el contingut dels plecs i altres documents contractuals, 
des de l’endemà al dia en el qual hagin estat rebuts o posats a disposició dels 
licitadors o candidats per al seu coneixement, conforme a l’article 158 del Reial 
Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei de contractes del sector públic. 

c) Quan s’interposi contra actes de tràmit presos en el procediment d’adjudicació 
o contra un acte resultant de l’aplicació del procediment negociat sense 
publicitat, des de l’endemà al dia en el qual s’hagi tingut coneixement de la 
possible infracció. 

d) Quan s’interposi contra l’anunci de licitació, des de l’endemà al dia en què 
s’hagi publicat. 

L’òrgan competent per al coneixement i la resolució del recurs és l’Òrgan Administratiu 
de Recursos Contractuals de Catalunya. 

- La interposició del recurs haurà de ser anunciada prèviament mitjançant escrit 
adreçat a l’òrgan de contractació el qual indicarà l’acte que es vol impugnar 
dins del termini d’interposició del recurs. 

- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs 
ajustat a dret. 

 
 PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DE LA 
CONCESSIÓ DE LA RESIDÈNCIA MUNICIPAL I DEL CENTRE DE DIA DE 
LA GENT GRAN DE SANT FRUITÓS DE BAGES 

 

TÍTOL 1. DEFINICIÓ OBJECTIVA DEL CONTRACTE 

Clàusula 1. Objecte del contracte 

El contracte ordena la concessió de la residència i del centre de dia de la de la gent 
gran de Sant Fruitós de Bages. 

Clàusula 2. Règim del contracte 
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La concessió comprèn la del servei públic, i els contractes administratius accessoris 
per a la projecció i construcció de l’equipament i la seva dotació. Per tant, es tracta 
d’un contracte mixt que abasta prestacions de gestió de serveis públics, com a 
principal, amb les accessòries d’obres, de subministraments i de serveis. 

Les prestacions de servei públic i la preparació, adjudicació i formalització del 
contracte es regeixen per les normes sobre contractes de gestió de serveis públics, en 
la modalitat de concessió administrativa. 

Les prestacions de servei públic es desenvolupen en règim de concessió 
administrativa i es regeixen, quant a la delimitació de la prestació del contracte, per 
allò que es regula al grup normatiu ordenador dels serveis públics de Catalunya.  

Les prestacions d’obra, de serveis i de subministraments es regeixen per la seva 
normativa específica, quant a la regulació substantiva de les prestacions. 

El contracte no és harmonitzat i se subjecta al règim de recursos especials en matèria 
de contractació.  

La tramitació de l’expedient de contractació és ordinària i el procediment de 
contractació és l’obert amb pluralitat de criteris d’adjudicació. 

Clàusula 3. Variants  

No s’admeten altres variants que les que es poden formular al capítol de millores dins 
del Llibre del Servei que el contractista proposarà a la seva oferta, sense perjudici de 
la conformació de l’oferta pel concessionari mitjançant la seva plica. 

Clàusula 4. Classificació estadística 

La classificació estadística del contracte (CPA) és, en raó a la tipologia de prestacions: 

- Prestacions de servei públic: 87.30.11 (serveis socials d’atenció en establiments 
residencials per a persones grans). 

- Prestacions d’obra: 41.00.4 (treballs generals de construcció d’edificis no residencials 
(obres de nova planta, d’ampliació, modificació i renovació). 

- Prestacions de servei: 71.11.22 (serveis tècnics d’arquitectura per a projectes 
d’edificis no residencials). 

- Prestacions de subministrament: 31.09.1 (altres mobles). 

Clàusula 5. Documents contractuals 
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Són documents contractuals definidors de les prestacions: 

a. Els plecs de clàusules administratives generals (PCAG) de l’Ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages, aprovats pel Ple municipal en data 31 de maig de 2010, i publicats al 
Butlletí Oficial de la Província núm. 144 de data 17 de juny de 2010 i al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya núm. 5653 de data 18 de juny de 2010. 

b. Aquest plec, amb els seus annexos: 

- Annex A. Personal a subrogar pel concessionari. 

- Annex B. Residents en què se subroga el concessionari. 

- Annex C. Model de document a presentar amb el sobre 3. 

- Annex D. Estructura i puntuació per subcriteris d’adjudicació del Llibre del servei 

c. El document de disposicions comuns als plecs de clàusules administratives 
particulars de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, el qual té la condició de plec de 
clàusules administratives particulars i s’aplicarà en tot allò que no es no es trobi previst 
en aquest plec, llevat que expressament s’exclogui. 

d. L’oferta econòmica del concessionari, sense comprendre més que allò que concreta 
les clàusules d’aquest contracte i, per tant, sense incloure les justificacions de la 
mateixa oferta. 

e. La totalitat dels documents sobre elements valorables mitjançant judicis de valor 
formulats pel concessionari a la seva oferta. Aquests documents quedaran substituïts 
pels que s’esmenten a les lletres f, g, h i i, d’aquesta clàusula, a mida que es notifiqui 
el concessionari la seva aprovació o aprovació definitiva 

f. El projecte d’obres, amb les modificacions i revisions que pugui experimentar. 

g. El projecte de dotació. 

h. El Llibre del Servei. 

i. El projecte de gestió del servei durant el període d’implementació. 

j. L’instrument de formalització del contracte. 

TÍTOL 2. LES PRESTACIONS A CÀRREC DEL CONCESSIONARI 

Clàusula 6. Prestacions de servei públic 
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Les prestacions de servei públic a càrrec del concessionari són les incloses dins dels 
epígrafs 1.2.3.3.1. “servei de llar residència per a persones majors de caràcter 
temporal o permanent” i 1.2.3.1 “serveis de centre de dia per a persones majors de 
caràcter temporal o permanent” de la Cartera de Serveis Socials 2010-2011, aprovada 
pel Decret 142/2010, d’11 d’octubre, o disposició que en el futur la substitueixi.  

Les prestacions de servei públic es definiran segons el Llibre del Servei que proposarà 
el contractista, amb les modificacions que aplicarà l’Ajuntament, segons aquest plec. 

El número de places de la residència serà de setanta-una (71). El número de places 
del centre dia serà de vint (20). 

També constituiran prestacions de servei públic les que executarà durant el període 
d’implementació des que s’inicia l’execució del contracte fins que s’inicia el període 
definitiu. 

Clàusula 7. Prestacions d’obra 

Les prestacions d’obra consistiran en l’execució pel concessionari del projecte d’obres 
aprovat per l’Ajuntament, quan disposi de la classificació exigida pel projecte d’obra, o 
bé per un o diversos subcontrastista que en disposin, així com les obres d’inversió que 
efectuï el concessionari al llarg de la vigència de la concessió. 

Les prestacions d’obra es realitzaran considerant l’edifici existent el qual podrà ser 
modificat. 

Totes les prestacions d’obra es realitzaran en virtut de projectes d’obra municipal 
ordinària i per empreses que disposin de la classificació prevista en el projecte 
corresponent.  

El concessionari ha de presentar, abans de començar l'obra, un pla d'obres on s'han 
de detallar, entre altres aspectes, l'empresa constructora i les seves condicions de 
classificació o de la solvència, el sistema i el termini d'execució. El pla d’obra haurà de 
ser informat per la direcció facultativa en el termini de 10 dies naturals des del moment 
de la seva presentació. En cas que dins el termini no s’hagi informat, s’entendrà que 
aquest informe és favorable. 

El pla d’obres inclourà, com a mínim, els aspectes següents:  

1. Superfície a ocupar per cada activitat en cada una de les fases previstes, amb 
indicació de les superfícies i amplades a deixar lliures per al tràfic rodat i de vianants.  

2. Calendari d’ocupació de cada zona de la via pública, definint-ho per trams concrets 
amb indicació de dates i horaris.  
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3. Els períodes i imports d’execució de les diferents unitats d’obra compatibles amb els 
terminis parcials establerts en el plec per a l’acabament de les diferents parts 
fonamentals en que s’hagi considerat descomposta l’obra.  

4. Ordenació en parts o classes d’obra de les unitats que integren el projecte, 
detallant-ne el volum.  

5. Determinació dels mitjans necessaris, com ara personal, instal·lacions, equip i 
materials, detallant-ne els rendiments mitjos.  

6. Estimació en dies de calendari dels terminis d’execució de les diverses obres o 
operacions preparatòries, equip instal·lacions i de les d’execució de les diverses parts 
o classes d’obres.  

7. Valoració mensual i acumulada de l’obra programada. 

 8. Calendari de l’execució. 

Els terminis assenyalats en aquesta clàusula només poden ser objecte d’ampliació o 
pròrroga en casos degudament justificats i que l'Ajuntament ha d'avaluar. 

Clàusula 8. Prestacions de servei 

Les prestacions de servei consistiran en la projecció de l’edifici de la residència, per 
part de facultatius que disposin la titulació adequada, amb les modificacions i esmenes 
que calguin fins a la recepció de les inversions, i les de la mateixa naturalesa que es 
requereixin per a les obres que amb posterior a la vigència del dret concessional 
realitzi el concessionari. 

Clàusula 9. Prestacions de subministrament 

Les prestacions de subministrament consistiran en la dotació de mobles, maquinària, 
consumibles i altres elements materials necessaris per a la posada en marxa de la 
residència, així com aquelles que realitzi amb posterioritat el concessionari. 

Els subministraments de primer establiment que integrin l’immobilitzat s’establiran en 
el projecte de dotació. 

Clàusula 10. Direcció de les obres, de l’execució de les obres i coordinació de 
seguretat i salut 

La direcció de les obres, de la seva execució i la coordinació de seguretat i salut serà a 
càrrec de l’Ajuntament. Aquesta previsió afecta totes les obres que es realitzin al llarg 
de la vigència del contracte. 
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RÈGIM PATRIMONIAL 

Clàusula 11. Finca afecta al servei 

La finca afecta al servei és la següent: 

- Inscripció al Registre de la Propietat: districte hipotecari número 4 de Manresa, volum 
888, llibre 42 de Sant Fruitós de Bages, foli 49, finca 1440 

- Referència cadastral: 6430103DG0263S0001XO 

- Planejament aplicable: Pla general d’ordenació urbana de Sant Fruitós de Bages 
aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona el 27 de març de 
1996, publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 2210, de 24 de 
maig de 1996, les normes urbanístiques del qual es van publicar al mateix Diari 
número 4318, de 8 de febrer de 2005. Aquest planejament es troba publicat a la seu 
electrònica del Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya (adreça electrònica: 
http://ptop.gencat.cat/rpucportal/inici/ca/index.html). 

- Qualificació urbanística: equipament polivalent (clau Ep). 

A aquesta finca s’incorporarà per accessió l’edificació projectada segons aquest plec. 

Clàusula 12. Dret concessional 

El concessionari serà titular d’un dret real de concessió de domini públic accessori i 
vinculat en tot cas a la vigència de la concessió de gestió del servei públic sobre la 
finca afecta al servei. 

El dret concessional li atorgarà l’ús exclusiu i excloent de la finca, llevat de la reserva 
demanial que s’efectua a favor de l’Ajuntament. 

El dret concessional neix l’endemà que es rebin les inversions previstes en aquest plec 
i s’extingirà quan ho faci la concessió de gestió del servei públic. 

El dret concessional no es pot trametre separadament de la cessió de la concessió de 
gestió del servei públic. 

El dret concessional és inscribible al Registre de la Propietat, però no és hipotecable. 

El dret concessional no alterarà el ple domini sobre la finca afecta al servei, la qual 
serà sempre de propietat municipal. 
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El període definitiu de la concessió coincideix amb el de vigència del dret 
concessional. 

Clàusula 13. Reserva demanial 

L’Ajuntament ostenta durant la vigència de la concessió una reserva demanial sobre la 
finca, la qual li permet, en tot cas: 

a. Accedir a través dels seus representants i agents a la finca i a les seves 
edificacions, sense autorització del concessionari. 

b. Utilitzar les instal·lacions puntualment per al desenvolupament d’activitats d’interès 
municipals que no siguin incompatibles amb l’afectació de l’equipament i indemnitzant 
el concessionari dels danys i perjudicis que se li puguin causar. 

Clàusula 14.  Dotació 

Dotació és el conjunt de béns mobles afectes al servei, inventariables segons la 
legislació sobre patrimoni municipal i que el concessionari incorpora a aquest, bé com 
a inversió de primer establiment, bé posteriorment com a inversions de reposició, 
millora o renovació, per disposar-ne del dret de ple domini. 

La residencia es dotara de forma que compleixi tots els requisits exigits per l ICASS, 
per ser centre col·laborador, tenint en compte l´avantprojecte del edifici. 

El béns de la dotació passen a ser de propietat municipal des que s’incorporen al 
servei, tenen el caràcter de béns de domini públic, si bé el concessionari té el dret al 
seu ús exclusiu per a la seva aplicació a les finalitats de la concessió mentre vigeixi 
aquesta. 

L’adjudicatari elaborarà un inventari de tots els béns integrants de la dotació, amb les 
característiques mínimes previstes per a l’inventari de béns mobles previst a la 
legislació sobre patrimoni municipal. 

L’adjudicatari mantindrà permanentment actualitzat l’inventari i a disposició de 
l’Ajuntament. 

Dins del mes de gener de cada exercici, enviarà còpia actualitzada de l’inventari a 
l’Ajuntament. 

L’Ajuntament i l’adjudicatari, abans d’iniciar la gestió, elaboraran una relació del 
material existent a la instal·lació, el qual s’integrarà a la dotació, quan en reuneixi les 
característiques. 
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TÍTOL 3. RÈGIM ECONÒMIC 

Clàusula 15. Remuneració del concessionari 

A la remuneració del concessionari, es distingirà entre la remuneració ordinària i la 
remuneració de les inversions de primer establiment. 

La remuneració ordinària és la contraprestació per les prestacions que efectivament 
presti en la gestió del servei públic i per les inversions que efectuï amb posterioritat al 
primer establiment, incloent per tant les prestacions d’obra, de subministrament i de 
servei. 

La remuneració de les inversions de primer establiment és la contraprestació per les 
prestacions d’obra, servei i subministrament que efectivament executi abans de néixer 
el dret concessional. 

Clàusula 16. Remuneració ordinària 

La gestió del servei públic s’efectua a risc i ventura del concessionari, sense cap 
participació de l’administració concessional i per mitjà de les tarifes del servei que 
percebrà dels usuaris. 

Les places de la residència, a l’inici de la concessió, no es troben concertades amb la 
Generalitat de Catalunya. El concessionari podrà en qualsevol moment concertar totes 
o part de les places, en el qual cas, deixarà d’aplicar-se el règim tarifari previst en 
aquesta clàusula, pel que fa a les places que participin en el concert. 

Les tarifes corresponents a la meitat de les places seran establertes lliurement pel 
concessionari, no estaran subjectes a autorització del poder adjudicador i podran 
entrar en vigor en el moment futur que disposi el concessionari. Tanmateix, serà 
requisit per a la seva vigència la comunicació fefaent a l’Ajuntament. 

Les tarifes corresponents a la resta de les places les aprovarà l’Ajuntament, a proposta 
del concessionari, i el seu import no podrà ser superior en un 25 per cent a les 
establertes per a les residència públiques titularitat de l’ICASS.  

Les tarifes autoritzades per l’Ajuntament seran per al primer exercici de la concessió 
aquelles que tindran com a proposta la que haurà de formular el concessionari amb 
una antelació mínima de tres mesos respecte a la data en què es trobi previst l’inici del 
període definitiu de la concessió, segons el cronograma presentat pel concessionari a 
la seva oferta. Les tarifes posteriors es revisaran anualment a proposta del 
concessionari, qui haurà de presentar la sol·licitud corresponent dins del mes de 
setembre de cada exercici. Les tarifes revisades entraran en vigor a partir del dia 1 de 
gener de l’exercici següent. La manca d’autorització abans d’aquesta data comportarà 
que el concessionari pugui entendre denegada la seva autorització. 
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La revisió de les tarifes s’actualizaran prenent com a referència el vuitanta-cinc per 
cent de la variació que experimenti l’Índex General Nacional del Sistema del Sistema 
d’Índex de Preus al Consum (IPC general estatal), durant el període de referència de 
l’actualització.  

Clàusula 17. Dotació per a inversions 

El concessionari dotarà a la seva comptabilitat una reserva suficient que li ha de 
permetre únicament a través de les tarifes realitzar les inversions que siguin degudes 
pel funcionament de la concessió. 

Aquestes dotacions hauran de ser suficients per atendre inversions requerides per 
l’evolució tecnològica del servei, la substitució d’elements amortitzats o les exigències 
normatives que pel seu abast no puguin ser considerades un “factum principis”. 

Aquestes dotacions s’estableixen sense perjudici d’aquelles provisions que 
preceptivament hagi d’establir el concessionari a la seva comptabilitat. 

El concessionari no podrà demanar el restabliment de l’equilibri econòmic pel sol fet 
que aquestes dotacions s’hagin revelat insuficients per atendre les inversions que 
requereixi l’evolució normativa o tecnològica, inclosa la relativa a les prestacions del 
servei. 

Clàusula 18. Subvenció municipal per raó de determinats usuaris. 

L’Ajuntament podrà determinar que determinats usuaris de la residència satisfaran al 
concessionari només una part de les tarifes, per raó socials i econòmiques. En aquest 
cas, la resta de les tarifes les satisfarà l’Ajuntament en un sol acte i dins del mes de 
gener de l’exercici següent al de meritació de les tarifes. 

Clàusula 19. Restabliment de l’equilibri econòmic 

El restabliment de l’equilibri econòmic concessional s’efectuarà tal i com es regula a la 
clàusula 21 del DCPCAP. 

En cap cas no es considerarà trencament de l’equilibri econòmic: 

a. L’existència de places no ocupades per usuaris. 

b. Les adaptacions que hagi d’efectuar-se sobre qualsevol mitjà afecte a la concessió, 
ja sigui material, econòmic o personal per raó de canvis normatius. 

c. Els canvis en la prestació que es deguin a decisions preses unilateralment pel 
concessionari. 
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d. Els efectes la cessió de la concessió o de la subcontractació de prestacions. 

e. L’aplicació de règim de subvenció pública o la seva modificació o supressió, 
inclosos els concerts amb la Generalitat de Catalunya. 

f. La reducció del número d’usuaris. 

No s’estableix cap règim d’interessament municipal a la concessió.  

Clàusula 20. Inversions de primer establiment 

Les despeses de primer establiment venen integrades per les d’obres i dotacions de 
primer establiment i per les despeses dels serveis que han de ser prestats pel 
projectista fins a la recepció de les obres, es realitzaran en base als projectes tècnics 
d’obres i dotació aprovats per l’Ajuntament i la seva execució es documentarà en 
certificacions d’obra i de subministrament, conforme a la legislació sobre contractes del 
sector públic. 

Tots els imports previstos en aquesta clàusula ho són sense IVA. Seran a càrrec del 
concessionari la totalitat de les quotes meritades en concepte d’impost sobre el valor 
afegit. 

La inversió realitzada pel contractista s’entén efectuada sobre la concessió. 

L’aportació municipal té el caràcter de subvenció de capital a la inversió que realitzarà 
el concessionari. 

Les despeses de primer establiment es finançaran de la forma següent: 

- Fins a la meitat del seu import i fins a un màxim d’un milió d’euros, mitjançant una 
aportació municipal, la qual tindrà el caràcter de subvenció de capital a la inversió que 
realitzarà el concessionari. 

- Fins a la meitat del seu import i fins a un màxim d’un milió d’euros, a càrrec del 
concessionari qui tindrà dret a rescablar-se segons un dels dos mètodes d’amortització 
de les inversions de primer establiment (abreujadament, MAIPE) definits en aquesta 
clàusula. 

- Si les despeses superessin els dos milions d’euros, de l’escreix sobre aquests dos 
milions el concessionari es rescabalarà a través de les tarifes que percebrà al llarg de 
l’explotació de la concessió durant el període definitiu. 

El càlcul de les despeses de primer establiment, a efectes del finançament indicat, 
s’establiran provisionalment com la suma dels projectes d’obres i dotació 
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exclusivament. Sobre aquest càlcul provisional es fixarà el coeficient de participació de 
l’Ajuntament en el finançament. 

A cada certificació d’obres o de subministrament, es calcularà l’aportació municipal 
que es farà efectiva en cada certificació. El càlcul es realitzarà a les certificacions 
d’obra com el resultat de multiplicar el coeficient de participació per la suma del 
pressupost d’execució material, les despeses generals i el benefici industrial i per 0,75. 
El càlcul es realitzarà a les certificacions de subministrament com el resultat de 
multiplicar el coeficient de participació per l’import dels subministraments sense IVA i 
per 0,75. 

En el termini d’un mes des de la recepció de les obres, el concessionari presentarà la 
certificació final d’obres i la certificació agregada de tots els costos del projecte 
d’inversió. Aquesta certificació proporcionarà el resultat dels costos d’obra, dels costos 
de subministrament i dels costos pels serveis del projectista. Aquests s’establiran com 
un tres per cent del pressupost d’execució material que efectivament hagi presentat 
l’obra. La certificació agregada proporcionarà el saldo pendent de l’aportació 
municipal, el qual serà satisfet en raó a aquesta certificació. 

No s’inclouran a la certificació agregada les desviacions que experimenti els projectes 
d’obres o de dotacions que suposin increments respecte els aprovats. Aquests costos 
seran suportats íntegrament pel contractista. 

El MAIPE no es podrà modificar al llarg de la concessió. Si el concessionari no indica a 
la seva oferta quin MAIPE tria, s’entendrà que designa el MAIPE 1, amb un diferencial 
del 5 %. 

Al MAIPE 1, el concessionari es remunera de les inversions de primer establiment a 
càrrec d’aportacions anuals de l’Ajuntament, segons les regles següents: 

Primera. La remuneració es percep fraccionadament al llarg de quinze anys naturals 
consecutius, sent el primer any de recuperació el segon posterior al d’inici del període 
definitiu. 

Segona. La remuneració s’integrarà per un principal i una taxa de retorn. 

Tercera. El principal serà la meitat de la part del cost tancat de la inversió determinat a 
partir de la certificació agregada, fins al màxim d’1.000.000 d’euros. 

Quarta. Del principal, cada anualitat es retornarà una quinzena part. 

Cinquena. La taxa de retorn es calcularà com la suma de l’EURIBOR a tres mesos 
més un diferencial ofert pel concessionari, el qual no podrà superar el 5 per cent. Si el 
concessionari no indica el diferencial a la seva oferta, s’entendrà que ofereix el del 5 
per cent. 
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Sisena. S’entén per EURIBOR, als efectes d’aquest contracte, el tipus que la 
Federació Bancària de la Unió Europea fixa diàriament el segon dia hàbil anterior a 
l’inici del període d’interès, per a dipòsits interbancaris en euros de la mateixa quantia 
a l’import de la base càlcul i per un termini de tres mesos, el qual apareix publicat 
actualment a la pantalla REUTERS EURIBOR 01 a les onze hores del matí. 

Setena. La taxa de retorn s’aplicarà sobre el principal pendent de retorn a la data de 
cada liquidació. El període de liquidació serà el comprés entre el dia 1 de gener dels 
exercicis anterior i aquell en què es practica la liquidació, respectivament, llevat del 
primer exercici en què començarà el primer dia del període definitiu i conclourà el dia 1 
de gener de l’exercici en què es practica la liquidació. S’aplicarà el darrer EURIBOR 
publicat a data 1 de gener de l’exercici de la liquidació. 

Novena. La liquidació es practicarà dins del primer trimestre natural de l’exercici 
corresponent i l’Ajuntament es pronunciarà sobre la seva aprovació i la pagarà en el 
termini d’un més. L’aprovació només podrà ser denegada si no s’ajusta al règim 
d’aquesta clàusula. 

Al MAIPE 2, el concessionari recupera la seva inversió per mitjà de les tarifes del 
servei en la forma i durant el període d’amortització proposat a la seva oferta. 

El període d’amortització al MAIPE 2 haurà de ser necessàriament un dels següents: 

Període 1: 30 anys. 

Període 2: 35 anys. 

Període 3: 40 anys. 

Període 4: 45 anys. 

Si l’oferta no indica el període d’amortització, es considerarà que el concessionari 
ofereix el període 4. 

TÍTOL 4. ASPECTES TEMPORALS DEL CONTRACTE 

Clàusula 21. Durada del contracte 

La durada del contracte serà la suma del període d’implantació del servei i del període 
definitiu. 

 Clàusula 22. Període d’implantació del servei 
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El període d’implantació del servei serà el que resulti del cronograma d’implantació 
aportat pel concessionari, sense que pugui superar el màxim de 22 mesos, quant als 
mesos que corresponen a activitats al seu càrrec. Per tant, dins d’aquest període no 
computaran els terminis en què hi ha activitats a càrrec de l’Ajuntament. El còmput 
dels dies naturals transcorreguts del període d’implantació es convertiran a mesos 
segons la fórmula següent: 

M = D x 365 / 12 

On: 

- M són els mesos del període d’implantació transcorreguts. 
- D són els dies naturals del període d’implantació transcorreguts. 

El període d’implantació del servei s’iniciarà en la data de formalització del contracte i 
finalitzarà en la data de recepció de les inversions. L’endemà s’iniciarà el període 
definitiu. 

La recepció de les inversions serà única per a la totalitat de les prestacions d’obra, de 
servei i de subministrament, que constitueixin les inversions de primer establiment, i es 
realitzarà en el moment en què pugui posar-se en funcionament la gestió del servei 
públic. Per tant, el contractista haurà de disposar dels serveis del projectista fins a la 
recepció, a fi i efecte que aquest presti els seus serveis per les modificacions i 
correccions que requereixi el projecte fins a la recepció. 

Clàusula 23. Període definitiu. 

Quan el concessionari triï el MAIPE 1, la durada del període definitiu serà en tot cas de 
15 anys. 

Quan el concessionari triï el MAIPE 2, la durada del període definitiu es correspondrà 
amb la durada del període d’amortització que hagi determinat el concessionari a la 
seva oferta. 

Si el contracte s’extingeix abans de l’inici de la concessió, el concessionari no adquirirà 
el dret concessional. 

Clàusula 24. Cronograma d’implementació del servei 

El cronograma d’implementació del servei estableix l’ordenació en el temps de les 
prestacions de les parts en el contracte entre la formalització i l’inici de la concessió. 

Aquest cronograma s’integrarà per les etapes següents: 
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Número Contingut Responsable Inici Durada màxima 

1 Emissió de les bases 
correctores 

Ajuntament Formalització 1 mes 

2a Redacció del Llibre del 
Servei defintiu 

Concessionari Notificació de les bases 
correctores 

1 mes 

2b Redacció del projecte 
d'obres 

Concessionari Notificació de les bases 
correctores 

3 mesos 

2c Redacció del projecte de 
dotació 

Concessionari Notificació de les bases 
correctores 

3 mesos 

3 Revisió i aprovació o 
requeriment d'esmena 
dels projecte 

Ajuntament Presentació pel 
contractista dels projecte 

2 mesos 

4 Esmena dels projectes Concessionari Notificació del 
requeriment referit al 
projecte  respectiu 

1 mes 

5 Revisió i aprovació del 
projecte 

Ajuntament Presentació pel 
contractista del projecte 
respectiu 

1 mes, llevat del projecte 
d'obres que serà de 3 
mesos 

6a Execució del projecte 
d'obres 

Concessionari Notificació de l'aprovació 
definitiva del projecte 
d'obres 

L'ofert pel concessionari, 
amb un màxim de 18 
mesos 

6b Execució del projecte de 
dotació 

Concessionari Notificació de l'aprovació 
del projecte de dotació 

L'ofert pel concessionari, 
amb un màxim de 21 
mesos 

7 Fi del període d'implantació de les 
inversions 

Acta de recepció de les inversions 

S’entendran per bases correctores les indicacions que aprovades per Decret de 
l’Alcalde s’adreçaran al contractista, establint les alteracions tècniques no substancials 
que experimentarà els documents que ha de redactar el contractista indicats al quadre 
anterior. 

En cap cas, la suma dels períodes parcials previstos al cronograma no podran superar 
el període d’implantació. 

El cronograma del contracte serà el que presentarà el licitador a la seva oferta, 
complint els termes d’aquest plec. 

TÍTOL 5. ELS LICITADORS I EL CONCESSIONARI 

Clàusula 25. Solvència econòmica i tècnica 
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Els licitadors a l’hora de formular l’oferta i el concessionari en el moment de 
l’adjudicació i de la formalització hauran de disposar de la condició de solvència 
consistent en gestionar un mínim de tres serveis de residència per a persones majors 
de caràcter temporal o permanent de l’epígraf 1.2.3.3.1 de la Cartera de Serveis 
Socials de la Generalitat de Catalunya, amb un total mínim de places de tres vegades 
les que compta la residència prevista a Sant Fruitós de Bages, ininterrompudament 
durant els exercicis 2007 a 2012 i durant la part transcorreguda de l’exercici 2013, fins 
a la presentació de l’oferta. 

Clàusula 26. Obligacions generals del concessionari 

A banda de les obligacions generals establertes a la clàusula 8 del DCPAC, el 
concessionari queda obligat a: 

a. Destinar l’immoble a l’objecte específic del servei, no podent-lo destinar a altres 
usos, llevat que consisteixin en accessoris vinculats i autoritzats per l’Ajuntament. 

b. Sol·licitar la corresponent autorització municipal, amb la documentació que 
resultaria preceptiva per una llicència urbanística equivalent, però sense subjectar-se 
aquest tràmit per ser l’equipament una obra municipal, per a cada inversió que realitzi 
a la finca destinada al servei. 

c. Obtenir les autoritzacions, llicències, comunicacions o declaracions responsables de 
tot ordre que pugui requerir l’activitat. La signatura del contracte suposa la cessió 
irrevocable del concessionari a l’Ajuntament d’aquests instruments d’intervenció 
administrativa des del moment que s’extingeixi el contracte. Aquesta obligació 
comporta la d’obtenció i transmissió a favor de l’Ajuntament els nous instruments o 
l’actualització o la modificació dels inicials que siguin requerides en un futur per 
l’activitat, en els termes previstos per a la seva adquisició inicial. 

d. Disposar del personal que es requereix preceptivament per a la prestació del servei 
o, cas que hagi ofert a la seva proposició una plantilla superior en número o 
qualificació, aquesta plantilla. 

e. Difondre i promocionar els serveis ofertats en la instal·lació amb el coneixement 
previ de l’Ajuntament, amb subjecció a la normativa municipal existent. 

f. Vetllar pel control d’entrades i sortides de persones a les instal·lacions. 

g. En el supòsit eventual de vaga legal en el sector al qual pertanyen els treballadors 
adscrits al servei, el concessionari haurà de mantenir informat de forma permanent al 
departament responsable del servei, de les incidències i del desenvolupament de la 
vaga. Abans de la vaga, el concessionari haurà de presentar un informe en el que 
s’indiquin els serveis mínims establerts i el nombre d’hores i serveis que s’hagin de 
deixar de prestar per la conformitat municipal. Així mateix haurà de presentar en el 
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termini màxim d’una setmana posterior a la finalització de la vaga, un informe 
explicatiu dels serveis mínims presentats. En tot cas, el concessionari haurà de 
garantir la prestació dels esmentats serveis mínims. 

h. El concessionari haurà de lliurar a l’Ajuntament en el termini de cinc dies naturals 
des de que se li notifiqui còpia de les actes emeses per la Inspecció de Serveis Socials 
de la Generalitat de Catalunya, i de totes les actuacions sancionadores que afectin 
l’activitat. L’incompliment d’aquesta obligació tindrà la consideració de falta molt greu i 
suposarà la penalitat d’extinció de contracte per causa imputable al concessionari.  

Clàusula 27. Reglament del servei 

El concessionari haurà de proposar un reglament del servei dins del Llibre del Servei, 
el qual substituirà el vigent, amb les modificacions i tramitacions prèvies que resultin 
pertinents. 

 Clàusula 28. Personal 

El concessionari haurà de disposar durant tota la vigència de la concessió de personal 
que realitzi les prestacions de servei públic amb la qualificació, règim jurídic de 
vinculació i número d’efectius previst a la seva oferta o superior en qualificació i 
número d’efectius, sempre que aquest personal sigui almenys aquell que es prevegi en 
cada moment a la legislació sobre serveis socials per a aquesta mena d’establiments. 

El concessionari se subrogarà en el personal que presta als seus serveis a la 
residència actual, segons consta detallat a l’annex A. 

L’Ajuntament rescabalarà el concessionari del cost final efectiu que presenti l’aplicació 
del pla d’integració del personal subrogat, fins a un màxim d’una vegada i mitja el cost 
teòric proposat pel concessionari a la seva oferta. El concessionari no tindrà cap altre 
dret per raó de la subrogació. 

El pla d’integració del personal subrogat serà l’ofert pel concessionari i delimitarà les 
actuacions de negociació col·lectiva que durà a terme amb el personal a subrogar per 
tal que passi a trobar-se dins de l’àmbit personal del conveni col·lectiu sectorial 
aplicable als establiments residencials com aquells que és l’objecte de la concessió. 

A l’extinció de la concessió, es meritarà a càrrec del concessionari una aportació a 
favor de l’Ajuntament per la diferència existent entre els costos salarials permanents 
que presenti la plantilla de la concessió i aquells que tindria si només disposés del 
personal que preceptivament ha de disposar segons la normativa vigent de serveis 
socials, calculant les seves remuneracions segons la legislació laboral i els convenis 
col·lectius sectorials d’aplicació vigents. 
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Serà obligació del concessionari remetre a l’Ajuntament dins del mes de gener de cada 
exercici, i, en tot cas, cada vegada que li ho requereixi l’Ajuntament, la plantilla del 
personal amb la mateixa informació que s’ha de posar a disposició dels contractistes 
en cas d’una licitació a efectes de les obligacions en matèria de subrogació laboral. 
S’inclouran en tot cas detalladament els salaris i complements salarials i les despeses 
socials individualitzades per cada treballador. La mateixa informació es trametrà quan 
es produeixi algun canvi a la plantilla, en el termini de deu dies. 

Cas que s’incompleixi aquesta obligació d’informació i la informació no comunicada a 
l’Ajuntament tingui efectes en el moment d’extingir-se la concessió, l’aportació a favor 
de l’Ajuntament serà la indicada multiplicada per dos.  

L’increment dels costos salarials no es considerarà en cap cas causa de trencament 
de l’equilibri econòmic. 

Quan concorri algun conflicte col·lectiu entre el concessionari i els seus treballadors, 
l’Ajuntament podrà instar la intervenció que correspongui per part de l’autoritat laboral 
competent, assegurant-se en tot cas, que l’exercici d’aquest dret dels treballadors no 
suposi cap risc pel funcionament del servei.  

L’organització dels torns del personal es realitzarà de tal manera que en tot moment 
s’asseguri la cura dels residents i el correcte funcionament del centre, amb cobertura 
de personal suficient per al compliment de les exigències normatives o de l’estàndard 
del servei ofert pel concessionari a l’hora de definir el Llibre del Servei, si aquest és 
superior. 

Les baixes laborals del personal hauran de ser cobertes de forma immediata pel 
personal contractat a l’efecte, amb les condicions adequades de qualificació. 

Clàusula 29. Assumpció dels usuaris de la residència i del centre de dia actuals 

A l’Annex B d’aquest plec de clàusules, hi figura la quantificació dels usuaris actuals de 
la residència de la gent gran i del centre de dia de Sant Fruitós de Bages, amb les 
característiques transcendents. 

El concessionari estarà obligat durant el període d’implementació a prestar el servei 
als usuaris, en la forma prevista al projecte de gestió del servei durant el període 
d’implementació, mantenint en tot cas el règim econòmic establert entre aquests 
usuaris i l’Ajuntament.  

La prestació es realitzarà a la residència i centre de dia actuals mentre no s’hagin 
d’iniciar les obres. A tal efecte, els usuaris podran romandre en aquest equipament fins 
a deu dies abans de la data en què es prevegi emetre l’acta de comprovació del 
replanteig. 
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A partir d’aquest moment, els usuaris hauran d’ubicar-se, respectivament, a una o 
diverses residències i a un o diversos centres de dia titularitat del mateix 
concessionari, concretats a la seva oferta. Els usuaris romandran en aquests 
equipaments de reubicació fins que l’equipament es trobi inscrit com a residència i com 
a centre de dia al Registre d’Entitats, Serveis i Establiments de Serveis Socials del 
Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya. 

Conclòs el període d’implementació, pels residents es meritaran les tarifes 
corresponents i l’Ajuntament aplicarà el règim de la clàusula 18 per raó d’aquells 
residents que satisfacin directament un import inferior al concessionari. 

Clàusula 30. Assegurances 

El concessionari haurà de mantenir durant la vigència des de la formalització del 
contracte i fins a la seva recepció vigent la contractació d’una pòlissa de 
responsabilitat civil, amb les característiques descrites a la clàusula 9 del DCPAP, amb 
un capital assegurat mínim de 3.000.000 d’euros per sinistre i d’1.000.000 d’euros per 
víctima.  

Així mateix, haurà de mantenir durant el mateix període i amb les mateixes condicions 
de vigència un assegurança sobre l’edifici per risc d’incendis i altres riscos combinats i 
per robatori i altres riscos combinats que cobreixi qualsevol lesió que pugui sofrir per 
sinistres derivats d’aquests riscos, amb un capital assegurat mínim que equivaldrà a la 
valoració actualitzada de l’edificació i de la dotació, quant al continent i contingut, 
respectivament. 

Clàusula 31. Personal d’interlocució tècnica 

Durant la fase d’implementació, el concessionari haurà de posar a disposició de 
l’Ajuntament els serveis del projectista de l’edifici, a efectes de prestar quants 
assessoraments calgui sobre la implementació del projecte, dins del seu àmbit de 
competència professional. El projectista haurà d’assistir juntament amb el director de 
les obres i l’arquitecte municipal que es determini a les visites que es practiquin sobre 
aquestes.  

Durant tot el contracte, el concessionari haurà de mantenir un interlocutor tècnic que 
no coincidirà amb la direcció de la residència, i que haurà de tenir una titulació 
adequada per a la direcció del centre, a efectes d’actuar com a representat del 
contractista en totes les qüestions de naturalesa de tècnica que es plantegin i que 
excedeixin de la relació ordinària que s’establirà amb la direcció de la residència. 

Clàusula 32.  Especialitats de deure de confidencialitat 

El contractista estarà obligat al règim específic de confidencialitat sobre dades de 
caràcter personal que s’estableixi per a aquelles que utilitzi per raó del servei. 
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A la finalització del contracte, tota la documentació que preceptivament ha de disposar 
la residència referida als usuaris es lliurarà a l’Ajuntament en unitat d’acte amb la 
recepció. 

Clàusula 33. Intervenció cautelar del servei 

Incoada la intervenció del servei o en unitat d’acte amb l’inici del seu procediment, es 
podrà acordar com a mesura provisional, a l’empara de l’article 72 de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, la intervenció cautelar del servei, la qual podrà 
atribuir a l’Ajuntament les mateixes facultats que les previstes normativament per a la 
intervenció definitiva del servei. 

TÍTOL 6. SELECCIÓ DEL CONTRACTISTA 

Clàusula 34. Enunciació dels criteris d’adjudicació 

Els criteris d’adjudicació són els següents: 

A. Criteris valorables segons judicis de valor: Es valoraran segons els subcriteris 
indicats a les clàusules següents fins al màxim global de 49 punts i fins al màxim 
contemplat per a cada subcriteri: 

Criteri 1. Projecte de Llibre del Servei: 30 punts. 

Criteri 2. Avantprojecte de l’edifici de la residència: 10 punts. 

Criteri 3. Avantprojecte de dotació de la residència: 6 punts. 

Criteri 4. Projecte de gestió del servei durant el període d’implementació: 3 punts. 

No podran ser adjudicataris i s’exclouran de la licitació després de la valoració de les 
ofertes segons els criteris consistents en judicis de valor aquells licitadors que no 
obtinguin una puntuació mínima de la meitat de l’assolible en cadascun aquests 
criteris, respectivament. 

Els criteris de valoració 1 a 3 es consideraran per subcriteris, però atenent a una 
perspectiva conjunta, de forma que: 

a. Les puntuacions atribuïdes per un criteri prendran en consideració la seva incidència 
sobre altres criteris. 

b. Es podran excloure aquelles ofertes que condueixin a resultats contradictoris en els 
elements valorats segons els diversos criteris. 
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B. Criteris valorables segons fórmules matemàtiques: 

Criteri 5. Elecció del MAIPE 2, en funció del període d’amortització: 

Període 1: 41 punts. 

Període 2: 35 punts. 

Període 3: 30 punts. 

Període 4: 25 punts. 

Criteri 6 . Elecció del MAIPE 1, en funció del diferencial de la taxa de retorn: fins a un 
màxim de 15 punts, valorats segons el tipus 1 de la clàusula 37 del DCPCAP. 

Criteri 7. Reducció del cost de la aplicació del pla d’integració del personal subrogat: 
fins a un màxim de 2 punt. Aquest criteri s’aplicarà segons les regles següents: 

Primera. El concessionari proposarà una reducció teòrica del cost. Aquesta reducció 
s’expressarà en valor absolut i com un percentatge respecte a la diferència entre el 
cost efectiu del personal a subrogar i el cost que suposaria si els sous i complements 
salarials d’aquest personal fossin els previstos al conveni col·lectiu sectorial aplicable a 
les residències de la gent gran. 

Segon. La reducció es justificarà a través d’un conjunt de mesures que es negociaran 
col·lectivament una vegada s’hagi produït la subrogació. La puntuació per aquest 
criteri només s’aplicarà quan les mesures proposades no es revelin com d’impossible 
aplicació per raons legals o tècniques o quan no sigui manifestament inidònies per 
incidir sobre aquesta reducció. 

Tercera. El percentatge de reducció es valorarà segons el tipus 1 de la clàusula 37 del 
DCPCAP. 

Criteri 8. Situació dels equipaments de reubicació: 

Dins de municipis que limiten amb Sant Fruitós de Bages: 8 punts. 

Dins d’altres municipis de la comarca del Bages: 5 punts. 

Dins de comarques de limiten amb la comarca del Bages: 1 punt. 

Dins d’altres comarques de Catalunya: 0 punts. 

Quan s’ofereixi l’ubicació en més d’un equipament: 
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- Només es permetrà la reubicació dels usuaris de la residència en un màxim de tres 
equipaments i dels usuaris del centre de dia en un màxim de dos equipaments. 

- Es puntuarà considerant només la ubicació de l’equipament que obtindria la 
puntuació inferior. 

- Sobre la puntuació s’aplicarà un coeficient corrector de reducció d’un vint per cent per 
cada equipament addicional a u en què es produeixi la reubicació, sense distingir a 
aquests efectes si es tracta d’equipaments de residència o de centre de dia. 

Clàusula 35. Subcriteris de valoració del Llibre del Servei 

El llibre del servei tindrà l’estructura que consta a l’annex D del plec. S’integrarà 
obligatòriament pels capítols i subcapítols que consten en aquest apartat. Cada 
subcapítol serà avaluat individualment per mitjà d’un subcriteri que tindrà la puntuació 
màxima que s’indica al mateix annex D. 

Clàusula 36. Subcriteris de valoració de l’avantprojecte d’edifici de la residència 

El criteri d’adjudicació consistent en la valoració de l’avantprojecte de l’edifici de la 
residència es valorarà segons els subcriteris següents, fins a la puntuació màxima que 
s’estableix en cada cas: 

Subcriteri 2.1. Coherència entre la solució constructiva i el model assistencial resultant 
del Llibre del Servei: 3 punts. 

Subcriteri 2.2. Solucions constructives que milloren el benestar i la qualitat de vida dels 
residents: 3 punts. 

Subcriteri 2.3. Integració dels residents a través dels espais comuns de l’edificació, 
amb els espais lliures de la parcel·la de la residència i amb l’entorn immediat, a través 
de les solucions constructives proposades pel concessionari: 2 punts. 

Subcriteri 2.4. Bondat de la solució arquitectònica en raó a la qualitat del disseny, la 
seva integració paisatgística, l’aprofitament de la il·luminació i la ventilació naturals, 
l’orientació la incorporació de solucions més eficients dels punt de vista de la mobilitat, 
energètic o medi ambiental: 2 punts. 

Clàusula 37. Subcriteris de valoració de l’avantprojecte de dotació de la 
residència 

La valoració es realitzarà atenent als subcriteris següents: 
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Subcriteri 3.1. Coherència entre el projecte de dotació la solució constructiva i el model 
assistencial resultant del Llibre del Servei: 2 punts. 

Subcriteri 2.2. Solucions de dotació que milloren el benestar i la qualitat de vida dels 
residents: 2 punts. 

Subcriteri 2.3. Millora de les solucions de dotació respecte a les mínimes requerides 
per l’ICASS per la seva ergonomia, perquè faciliten la mobilitat o la integració 
ambiental dels usuaris, per les seves condicions de seguretat, per la seva durabilitat, 
robustesa i reducció de les despeses de conservació o per la menor incidència sobre 
el medi ambient: 2 punts. 

Clàusula 38. Ofertes 

Les ofertes s’integraran per tres sobres, amb les característiques de la clàusula 33 del 
DCPCAP. 

El sobre 1 contindrà: 

1. La documentació administrativa i tindrà el contingut de les clàusules 25 i 26 del 
DCPCAP. 

2. Com a acreditació de la solvència, s’acompanyarà la inscripció al Registre d'Entitats, 
Serveis i Establiments de Serveis Socials del Departament de Benestar Social i 
Família de la Generalitat de Catalunya, acompanyada de la documentació necessària 
per verificar la concurrència de les condicions de solvència. 

El sobre 2 contindrà la documentació corresponents als elements avaluables per 
aplicació de criteris d’adjudicació consistents en judicis de valor i s’integrarà 
exclusivament pels documents següents: 

1.  Projecte de Llibre del Servei, integrat per un capítol corresponent a cadascun dels 
ítems valorables segons aquest ple. 

2. L’avantprojecte de l’edifici de la residència, amb el contingut mínim definit per als 
avantprojectes al Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals i al Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, 
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei de contractes de les administracions 
públiques. 

3. L’avantprojecte de dotació de la residència, el qual definirà detalladament quines 
seran les dotacions de subministrament al primer establiment i com s’ubicaran segons 
l’avantprojecte constructiu. 

4. El projecte de gestió del servei durant el període d’implementació. 
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5. El cronograma de l’execució del contracte, el qual no serà avaluable, però haurà de 
ser coherent amb la resta d’elements de l’oferta. 

En el sobre 2 no es podrà incloure cap referència als elements que es contindran al 
sobre 3, els quals figuraran exclusivament dins d’aquest. 

El sobre 2 no contindrà cap element d’aquells que han de ser objecte de valoració 
mitjançant l’aplicació de fórmules matemàtiques. 

El sobre 3 contindrà exclusivament el document de l’annex C d’aquest plec, 
degudament complimentat, juntament amb els documents següents:  

- Relació de mesures de negociació col·lectiva que s’aplicaran als efectes del criteri 
7. 

- Inscripció de l’equipament o equipaments de reubicació al Registre d'Entitats, 
Serveis i Establiments de Serveis Socials del Departament de Benestar Social i 
Família de la Generalitat de Catalunya o pel cas que l’equipament o equipaments 
de reubicació encara no es trobi en funcionament, la documentació que acrediti de 
manera suficient que aquesta podrà disposar de la inscripció esmentada en la data 
en què segons el cronograma presentat pel concessionari haurà de servir per 
reubicar els usuaris del servei. 

Clàusula 39. Règim de publicació de la licitació 

El règim de publicació de la licitació serà el número 3 dels previstos a la clàusula 31.3 
del DCPCAP. 

Clàusula 40. Circumstàncies de presentació de les ofertes 

Les ofertes es presentaran als llocs previstos a la clàusula 34.1 del DCPCAP, dins del 
termini de dos mesos des de la publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona. 

 Els licitadors hauran de mantenir les seves ofertes durant un termini de tres mesos. 

Clàusula 41. Despeses dels anuncis oficials 

El concessionari haurà de satisfer a l’Ajuntament les despeses dels anuncis oficials 
efectivament meritades fins a un màxim de 1.000 euros. 

TÍTOL 7. ORGANITZACIÓ MUNICIPAL DE LA CONTRACTACIÓ 

Clàusula 42. Òrgan de contractació 
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L’òrgan de contractació és el ple municipal.  

Clàusula 43. Mesa de contractació 

S’integrarà, en forma de titulars i suplents, segons la composició següents: 

President: 

- Titular: Joan Carles Batanés i Subirana, alcalde. 
- Suplent: Isidre Malagarriga i Sala , primer tinent d’alcalde. 

Vocals: 

- Regidor/s 
o Titular: Cristina Murcia i Caraballo, regidora. 
o Suplent: Xavier Sagués i Tañà, regidor. 

 
 

- Secretari municipal: 
o Titular: Josep González i Ballesteros, secretari. 
o Suplent: Santiago González i Castellanos, vicesecretari. 

- Interventor municipal: 
o Titular: Martí Serra i Casanovas, interventor. 
o Suplent: Qui actuï com a interventor accidental. 

-  Arquitecte municipal: 
o Titular: David-Aarón López i  Martí, arquitecte. 
o Suplent: Joan Anglada i Arumí, arquitecte. 

- Treballadora social: 
o Titular: Laura Isanta i Puig, treballadora social municipal. 
o Suplent: Anna Grau i Pallisa, treballadora social municipal. 

 

Secretari de la mesa, amb veu i sense vot: 

- Titular: Francina Rius Cruz, tècnica de contractació. 
- Suplent: Rafael Garcia Sánchez, TAE lletrat de Serveis Jurídics. 

 

Clàusula 44. Responsables municipals del contracte 

El contracte s’adscriu, a efectes de la seva execució, a la regidoria competent en 
matèria de serveis socials. 

En serà responsables municipal del seu seguiment, els tècnics adscrits als serveis 
socials municipals que es designaran per decret de l’alcalde o un contractista de 
serveis. 
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El responsable municipal del contracte serà interventor del servei en els supòsits 
previstos al ROAS. La intervenció del servei s’aplicarà en tot cas els dos darrers anys 
de la seva vigència, als efectes de verificar l’adequat compliment de l’extinció i dels 
seus efectes. 

Clàusula 45. Comissió de seguiment i avaluació 
 
Un cop formalitzat el contracte, es constituirà una Comissió de seguiment amb la 
funció de vetllar pel correcte desenvolupament del servei concedit, de conformitat amb 
la normativa i règim jurídic que li sigui aplicable en cada moment i en concret, treballar 
conjuntament i, en el seu cas, donar el vistiplau a:  
 

 Memòria anual amb estudi de costos pel proper any. 

 Resultat de l’enquesta anual de clima laboral dels treballadors. 

 Resultat de l’enquesta anual de satisfacció, realitzada als usuaris i als familiars 
dels usuaris. 

 Proposta pla de conservació i manteniment. 

 Proposta de quotes. 

 Tipologies de serveis. 

 Reglament intern. 

 Aprovació de serveis complementaris. 

 Altres assumptes relacionats amb la gestió del servei, previstes o no en aquest 
plec. 

 
Per al compliment de les seves funcions i la Comissió es reunirà preceptivament i com 
a mínim, una vegada a l’any de forma ordinària i, de manera extraordinària, a 
disposició del seu president o a petició del concessionari.  
 
La seva composició és la següent: 
 

 President: l’alcalde o regidor en que delegui. 

 Vocals:  
o El regidor amb competències delegades en matèria de serveis socials. 
o La directora de residència. 
o Una treballadora social municipal. 
o Un lletrat al servei de l’Ajuntament. 
o L’interventor municipal. 
o El personal d’interlocució tècnica del concessionari. 

 Un lletrat o funcionari amb habilitació de caràcter estatal al servei de 
l’Ajuntament, que actuarà també com a assessor legal de la comissió. 

 
La comissió prendrà els seus acords per conformitat entre el president i el personal 
d’interlocució tècnica, únics amb veu i vot. La resta de membres només tindran veu. 
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TÍTOL 8. GARANTIES DEL CONTRACTE 

Clàusula 46. Garantia provisional 

La garantia provisional serà de cent cinquanta mil (150.000) euros. 

Clàusula 47. Garantia definitiva 

La garantia definitiva serà de dos cents mil (200.000) euros. 

Clàusula 48.  Garantia de les obres 

La garantia de les obres serà de 15 anys. 

TÍTOL 9. MODIFICACIONS DE LA CONCESSIÓ 

Clàusula 49. Circumstàncies que no tenen la consideració de modificació del 
contracte 

No tenen la consideració de modificació del contracte: 

a. L’ampliació o supressió de places sempre que no s’alteri la superfície de l’edifici o 
les tarifes a l’alça. 

b. La percepció amb destinació al servei públic concessionat de qualsevol mena de 
subvenció o ajut públic. 

c. Les inversions que realitzi el concessionari per atendre les exigències de l’evolució 
tecnològica o el canvis normatius. 

d. Les actualitzacions del Llibre del Servei. 

Clàusula 50. Actualitzacions del Llibre del Servei 

Transcorreguts cinc anys des de la vigència de la concessió, i, a partir de llavors, cada 
cinc anys, la Comissió de Seguiment de la Concessió analitzarà el Llibre del Servei per 
determinar quines millores cal introduir en la definició de la gestió o per atendre les 
evolucions tecnològiques o els canvis normatius. 

Els resultats es traduiran en una proposta d’actualització del Llibre del Servei, 
acompanyada d’una memòria justificativa que contindrà els treballs i conclusions de la 
Comissió de Seguiment de la Concessió. La proposta serà elevada a l’òrgan de 
contractació per a la seva aprovació i serà executiva en el termini que prevegi la 
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mateixa actualització o, en el seu defecte des del primer dia natural del mes posterior  
a aquell en què es notifiqui al concessionari l’acord de l’òrgan de contractació. 

L’actualització es realitzarà també quan les modificacions normatives la facin 
preceptiva o convenient. 

TÍTOL 10. SUBCONTRACTACIÓ 

Clàusula 51. Prohibicions i límits de la subcontractació 

Es prohibeix la subcontractació de les prestacions pròpies de la prestació de servei 
públic, inclosos els serveis de fisioterapeutes. 

Podran ser objecte de subcontractació prestacions accessòries, no directament 
assistencials, com les de neteja i manteniment d’instal·lacions, gestió administrativa i 
comptable o els serveis jurídics i d’assessoria fiscal i de la Seguretat Social. 

També podran ser objecte de subcontractació els serveis mèdics. 

Els mobles i maquinària que no ho siguin de primera inversió podran ser 
subcontractats fins a un màxim del 60 % del seu import total de la dotació, segons 
valoració actualitzada. 

Clàusula 52. Obligacions de subcontractació 

Quan el concessionari no disposi de la classificació empresarial requerida per les 
prestacions d’obra, haurà de subcontractar preceptivament l’obra amb un empresari 
que disposi d’aquesta classificació. 

Quan el concessionari no disposi en plantilla dels facultatius que hagin de projectar 
l’obra, hauran de subcontractar els seus serveis preceptivament amb professionals 
amb la titulació suficient. 

Els contractes que concerti el concessionari amb els subcontractistes seran 
comunicats a l’Ajuntament amb una antelació de deu dies respecte a la data en què 
hagin de començar a produir els seus efectes. En aquests contractes haurà de constar 
preceptivament una clàusula segons la qual, per al cas d’intervenció o extinció de la 
concessió mentre no es rebin les obres i, en tot cas, quan el concessionari les 
abandoni, els subcontractistes passaran a ser contractistes municipals temporalment o 
definitivament, si així l’Ajuntament ho disposa, per decisió unilateral de l’ens local, i 
mantenint-se en tot les condicions contractuals establertes entre el concessionari i el 
subcontractista. Aquesta novació subjectiva tindrà caràcter temporal quan s’intervingui 
el servei i definitiva quan s’extingeixi la concessió o el concessionari abandoni l’obra. 
En tot cas, els contractes dels subcontractistes restaran vigents fins a la recepció de la 
prestació contractada, sense perjudici que puguin extingir-se anticipadament per les 
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causes que prevegi el mateix contracte i també per les previstes per la legislació sobre 
contractes del sector públic, les quals els seran en tot cas d’aplicació. L’Ajuntament 
podrà negociar amb el subcontractista qualsevol de les condicions contractuals, per 
raons d’interès públic. 

TÍTOL 11. INCOMPLIMENTS I PENALITATS 

Clàusula 53. Tipificació d’incompliments 

Són incompliments molt greus: 

a. Incórrer en qualsevol de les prohibicions de l’article 60 de la LCSP posteriorment a 
la formalització.  

b. L’aplicació de tarifes de forma diferent a les autoritzades o la seva liquidació 
fraudulenta o no presentar en temps i forma les sol·licituds de revisió de les tarifes, 
una vegada es requereixi per part de l’Ajuntament el seu compliment, sens perjudici de 
les esmenes de deficiències que procedimentalment corresponguin. 

c. Destinar els béns afectes al servei i subjectes a reversió a finalitats diferents de la 
d’afectació, alienar-los, llevat que els substitueixi per altre equivalents, o gravar-los. 

d. La no renovació d’elements materials afectes o aplicats a la concessió en els termes 
d’aquest plec, quan hagin esdevingut inutilitzables o s’hagin destruït, dins del termini 
de cinc dies naturals des que es dugui a terme la comunicació de la incidència al 
contractista. 

e. L’incompliment molt greu de les obligacions essencials a càrrec del contractista que 
ocasionin un risc per al funcionament del servei en condicions de continuïtat i segons 
els estàndards del servei o que posin en perill la salut o la seguretat dels ciutadans. 

f. La no intervenció immediata en situacions que comportin efectes greus per al servei 
o per als ciutadans derivats de qualsevol circumstància vinculada al primer, després 
que l’Ajuntament li ho comuniqui o el concessionari en tingui constància per si mateix o 
aquells de qui respon.  

g. La desobediència reiterada a les ordres i directrius que dimanin de l’Ajuntament per 
garantir que els serveis es porten a terme en condicions adequades i que responen en 
tot moment a les exigències de l’interès públic.  

h. Incórrer per segona vegada en causa d’intervenció per incompliment. 

i. La manca de concertació o l’impagament de les quotes de l’assegurança que es 
troba obligat a concertar. 
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j. El que l’Ajuntament hagi de respondre del pagament del recàrrec de l’article 123 de 
la Llei general de la Seguretat Social per causa imputable al concessionari. 

k. La negativa a complir les modificacions del contracte aprovades per l’òrgan de 
contractació, sense perjudici de les facultats que ostenti legalment. 

l. La reducció continuada dels estàndards de qualitat en la prestació del servei o la 
seva prestació manifestament defectuosa o irregular. 

m. Les cessions i subcontractacions il·legals o contraveniat aquest plec. 

n. L’incompliment de la legislació sobre dades de caràcter personal en actuacions 
vinculades amb l’execució del contracte. 

o. La interrupció del servei per temps superior a 24 hores, llevat causa justificada. 

p. La no admissió al servei d’un usuari que reuneixi els requisits normatius. 

q. Infringir la prohibició de contractar els professionals que han d’intervenir a la direcció 
de les obres. 

r. No executar les obres, exigibles segons aquest plec, segons el seu règim. 

s. Quan algun aspecte de la prestació no s’ajusti substancialment a allò que s’indica al 
Llibre del Servei. 

t. La falsedat dolosa a la informació lliurada a l’Ajuntament. 

u. Els incompliments qualificats de les normatives i estipulacions contractuals sobre el 
servei. Tindran en tot cas aquest caràcter els incompliments en la prestació de servei 
públic durant el període d’implementació que afectin la continuïtat del servei o el seu 
nivell de qualitat, inclosos la ubicació dels usuaris en equipaments diferents dels 
ofertats. 

v. L’abandonament del servei. 

w. La imposició de sancions per faltes molt greus per part de la inspecció de Serveis 
Socials de la Generalitat de Catalunya, o la seva constatació en cas d’inspecció.  

x. La reincidència en incompliments greus. 

Són incompliments greus: 
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a. L’incompliment de les obligacions informatives a què se subjecta el concessionari en 
favor de l’Ajuntament. 

b. La no comunicació de les alteracions de personal afecte al servei. 

c. La conservació deficient d’elements aïllats de les instal·lacions del servei. 

d. La negativa injustificada a suportar activitats municipals de seguiment, comprovació 
o control en els termes dels plecs reguladors. 

e. La desobediència a les ordres i directrius dels òrgans municipals, quan no 
constitueixi falta molt greu. 

f. No posar en coneixement de l’Ajuntament qualsevol circumstància que amenaci la 
integritat o la bona conservació dels béns afectes al servei subjecte a reversió. 

g. El manteniment i conservació deficient dels béns afectes al servei. 

h. Els relacionats a l’article 257.2 del ROAS. 

i.  La no presentació dins del termini del projecte de reglament del servei. 

j. La suspensió del servei per termini no superior a 24 hores. 

k. La imposició de sancions per faltes greus per part de la inspecció de Serveis Socials 
de la Generalitat de Catalunya, o la seva constatació en cas d’inspecció. 

l. La manca de comunicació de les tarifes no subjectes a autorització. 

m. Qualsevol dels incompliments tipificats com a molt greu quan li falti alguna de les 
circumstàncies de temps o de gravetat que els defineixen. 

n. La reincidència en incompliments lleus. 

És incompliment lleu qualsevol altra manca de compliment del contracte no tipificada 
com a greu o molt greu. La imposició de sancions per faltes lleus per part de la 
inspecció de Serveis Socials de la Generalitat de Catalunya, o la seva constatació en 
cas d’inspecció. 

S’entendrà per reincidència, a efectes d’aquesta clàusula, el mateix concepte que el 
dret administratiu comú sancionador preveu per a les infraccions administratives. 

Els incompliments es podran provar per qualsevol mitjà de prova admès en Dret. 
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Les incorreccions del personal del servei amb els ciutadans es qualificaran com a 
incompliment molt greu, greu o lleu en funció de la seva gravetat. 

Clàusula 54. Tipificació de penalitats 

A les infraccions molt greus, se’ls aplicarà una penalitat de fins a 200.000 euros o la 
resolució del contracte. 

A les infraccions greus, se’ls aplicarà una penalitat de fins a 50.000 euros. 

A les infraccions lleus, se’ls aplicarà una penalitat de fins a 6.000 euros. 

Els incompliments molt greus i greus també podran donar lloc a la intervenció del 
servei conforme a l’article 254 del ROAS. 

Els imports de les penalitzacions i sancions s’actualitzarà anualment segons el mateix 
índex previst per a la revisió de preus.  

TÍTOL 12. EXTINCIÓ 

Clàusula 55. Abandonament de les obres 

Si durant  període d’implantació,  el concessionari abandonés l’execució, estarà obligat 
a deixar el subsòl i el sòl en les mateixes condicions en les quals es trobava abans 
d’iniciar les obres, si així ho exigís l’Ajuntament, sense dret a indemnització o 
compensació de cap classe. Això s’entén sense perjudici de qualsevol sanció que sigui 
procedent, de les penalitats contractuals i de les responsabilitats en què es puguin 
incórrer de conformitat amb el previst en el present plec i en la legislació aplicable al 
cas.  

Es considerarà abandonament de les obres quan la certificació mensual sigui inferior 
al 2% del contracte sense justificació de la direcció facultativa.  

En el cas de que l’Ajuntament decidís no enderrocar les obres, aquestes restaran al 
patrimoni municipal, sense que el concessionari tingui dret a indemnització o 
compensació de cap classe. 

En qualsevol cas l’abandonament de les obres comportarà l’extinció del contracte per 
causa imputable al contractista i la pèrdua de la fiança dipositada, sense perjudici 
d’altres responsabilitats que es pugin exigir.  

El concessionari estarà obligat a mantenir la prestació del servei públic prevista en el 
contracte mentre no es reben les inversions, sense alterar les seves condicions, fins 
que l’Ajuntament procedeixi mitjançant un nou contractista a executar la implantació de 



 
  
  
  
  
  
         AJUNTAMENT 
 DE 
SANT FRUITÓS DE BAGES 
 (BARCELONA) 

 
Ctra. De Vic, 35-37  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86 

E-mail: ajuntament@santfruitos.cat 

152 

les inversions i pugui posar-les en funcionament, en els termes previstos en aquest 
plec. 

Clàusula 56. Resolució del contracte per causes imputables al contractista 

Seran causes de resolució del present contracte imputables al contractista, a més de 
les previstes a la legislació general sobre contractes del sector públic i sobre serveis 
socials: 

1. La dissolució o extinció, per qualsevol causa, de la persona jurídica del contractista 
o la seva pèrdua de capacitat sobrevinguda per a contractar amb l’administració.  

2. La no realització o realització de forma que no sigui possible la recepció o la 
legalització de les obres. 

3. L’existència de greus deficiències en el compliment de les condicions tècniques que 
regeixen la concessió. 

4. La falta de subscripció o renovació pel contractista de les pòlisses d’assegurança 
exigibles en virtut del present contracte. 

5. La falta del lliurament pel contractista de les garanties definitives exigides en el 
present contracte. 

6. La cessió pel contractista del present contracte sense previ acord exprés de 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, o la subcontractació fora dels límits 
admissibles. 

7. Per deixar de prestar l’activitat i/o mantenir les instal·lacions en un nivell d’ús 
desproporcionadament baix durant un període superior a vuit mesos. 

8. El tancament de l’establiment disposat per resolució judicial o administrativa. 

Clàusula 57. Efectes de l’extinció del contracte per causa imputable al 
concessionari 

L’extinció del contracte per causa imputable al concessionari comportarà l’extinció de 
l’obligació de l’Ajuntament de rescabalar per aquestes inversions al concessionari, ja 
sigui per aportació municipal, ja sigui a través de les tarifes, ja sigui per una 
indemnització derivada de l’extinció de la concessió i les mateixes inversions seran 
adquirides tenint el seu import pendent d’amortització caràcter de penalitat contractual. 
En aquest cas, no s’aplicaran altres penalitats contractual pecuniàries. 

Clàusula 58. Rescat de la concessió 
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La concessió també es pot extingir per part de l'Ajuntament abans del venciment del 
termini estipulat de manera unilateral, quan concorri alguna circumstancia d’interès 
públic, tot assumint la gestió directa del servei l'Ajuntament per si mateix o per mitja 
d'un ens dependent. 

Els efectes i el procediment per declarar el rescat se subjecten al que estableixen els 
articles 264 i 265 del ROAS, amb reversió dels béns i drets afectes en els termes 
previstos en aquest plec.  

Clàusula 59. Renúncia unilateral del concessionari 

En qualsevol moment posterior a l’inici de la concessió, el concessionari podrà 
renunciar a la concessió, sense que aquesta renúncia es consideri incompliment 
culpable per part seva. 

Perquè operi aquesta previsió caldrà que el concessionari mantingui el funcionament 
del servei amb total continuïtat i amb compliment exacte del contracte durant un 
termini màxim de sis mesos, fins que se’n faci càrrec un altre prestador del servei, per 
gestió directa o indirecta, o fins que l’Ajuntament suprimeixi el servei. 

L’aplicació d’aquesta previsió suposarà: 

a. Que al concessionari se li retorni la garantia constituïda, atès que no es tracta d’una 
extinció per culpa seva. 

b. Que s’extingeixi el dret concessional i la mateixa concessió sense que el 
concessionari ni l’administració percebin cap indemnització. 

Clàusula 60. Obres, instal·lacions i béns a la finalització de la concessió 

Un cop extingit el present contracte de gestió de servei públic mitjançant concessió per 
qualsevol de les causes previstes amb caràcter general per la LCSP i el seu reglament 
i pel ROAS, així com les particulars establertes en aquest plec, el conjunt de les 
millores realitzades en les instal·lacions revertirà a l’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages, així com el conjunt de béns mobles de la dotació, així com el conjunt de béns 
adquirits amb càrrec als comptes d’explotació durant el període de vigència d’aquest 
contracte de concessió.  

L’edifici, instal·lacions de tot tipus i l’equipament haurà d’estar en adequat estat de 
conservació i funcionament.  

El desallotjament de la instal·lació s’ha de portar a terme en el termini improrrogable 
de tres mesos posteriors a la finalització del termini pactat. El concessionari respondrà, 
en el seu cas, dels danys i perjudicis, que li siguin imputables.  
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Transcorregut aquest termini, es retornarà la garantia definitiva al concessionari, previ 
informe de conformitat de l’Ajuntament. 

Per tal de garantir la indemnitat patrimonial, l’Ajuntament adoptarà les mesures i 
dictarà les instruccions oportunes dirigides a la vigilància de la conservació de les 
obres i de la dotació, així com de tots aquells aspectes relatius a la concessió que 
considerin adients, durant tot el període de la concessió.  

Amb una antelació mínima de cinc anys al venciment de la concessió, l’Ajuntament 
haurà d’adoptar les mesures oportunes per instar al concessionari de les reparacions 
necessàries per tal de mantenir-les en les condicions previstes. A tal efecte, podrà 
ampliar la intervenció a aquest termini. 

L’Ajuntament podrà dictar al concessionari instruccions sobre la conservació de les 
obres i les instal·lacions, de tal manera que la desobediència sistemàtica del 
concessionari al compliment d’aquestes instruccions, o la mala fe en la seva execució 
es consideren faltes greus a efectes de l’aplicació del règim sancionador previst en 
aquest plec. 
 
Sant Fruitós de Bages, 3 de juny de 2013. 
 
Ho proposo,          Informat                              Fiscalitzat 
                                                     favorablement,        favorablement, 
 
 
 
La Regidora de         El Secretari,          L’Interventor, 
Serveis Socials,        Josep González Ballesteros    Martí Serra Casanovas 
Cristina Murcia Caraballo    
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ANNEX B. RESIDENTS EN QUÈ ES SUBROGA EL CONCESSIONARI 

      TARIFA 

Residents 20 16 depenents 1210 € / mes 

    4 autònoms 1120 € / mes 

Usuaris del centre de dia  10 8 depenents 610 € / mes 

    2 autònoms 587 € / mes 
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ANNEX C. Model de document a presentar amb el sobre 3 
 
A L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES 

 
OFERTA SOBRE CRITERIS VALORABLES  
SEGONS FÓRMULES MATEMÀTIQUES (Clàusula 33.B del PCAP) 

 
 
EMPRESARI 

Nom: 
DNI/CIF: 
 
CRITERI 5 

 Trio el MAIPE 2 
 
Ofereixo el període d’amortització següent: 
 Període 1: 30 anys.    Període 2: 35 anys. 
 Període 3: 40 anys.   Període 4: 45 anys. 
CRITERI 6 

 Trio el MAIPE 1 
 

Ofereixo el diferencial de la taxa de retorn (en tant per cent) __________             

 
El diferencial ofert se suma a l’EURIBOR, segons el règim de la clàusula 20.  
 
CRITERI 7 

Ofereixo una reducció teòrica del cost :  

En € : __________ 

En tant per cent __________ 

 
Acompanyo com a annex a aquest document una memòria justificativa de les mesures 
que s’aplicaran a la negociació col·lectiva per a l’obtenció de la reducció. 
 
CRITERI 8 

Ofereixo reubicar els residents actuals de la residència de Sant Fruitós durant el 
període d’implementació a la següent residència de la meva titularitat: 
 
Nom del centre: 
Domicili del centre: 
Acompanyo la inscripció de la residència al Registre d'Entitats, Serveis i Establiments 
de Serveis Socials del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de 
Catalunya o document substitutiu segons el plec.  
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DECLARACIÓ RESPONSABLE 

L’empresari que subscriu aquesta proposició, si s’escau per mitjà del representant que 
la firma, ofereix irrevocablement els elements anteriors perquè formin part dels criteris 
d’adjudicació valorables mitjançant fórmules matemàtiques i es compromet al seu 
compliment, cas de ser adjudicatari.  
 
LLOC I DATA 

 
SIGNATURA I SEGELL DE L’EMPRESARI O REPRESENTANT 
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ANNEX D. Estructura i puntuació per subcriteris d’adjudicació del Llibre del 
servei 
 

1. OBJECTIU 1,20 

1.1 Definició de la missió i principis aplicats al servei o serveis objectes del contracte 
0,30 

1.2 Objectius generals i específics de cada servei 0,60 
1.3 Suports i canals de divulgació i continguts d'informació externa del servei 
(fulletons, web i memòries objectes del contracte) 0,30 
  
2. PLA D'ATENCIÓ INDIVIDUAL 5,50 

2.1 Programa d'intervenció en els processos bàsics d'acollida, estada i comiat: 
abordatge interdisciplinari i d'aplicació del Pla d'atenció individual 

2,50 
2.2 Pla de comunicació i circuits per al desenvolupament de les actuacions internes i 
externes 2,00 
2.3 Reglament de Règim intern del centre 1,00 
  
3. PARTICIPACIÓ 2,25 
3.1 Mecanismes de participació individual i col·lectiva de les persones usuàries i dels 
seus familiars;: processos i activitats 1,25 

3.2 Proposta del Programa d'interrelació amb l'entorn: nombre de col·laboracions 
externes i continguts i Programa de voluntariat: objectius, contingut i activitats. 

1,00 
  
4. PROGRAMA DE MILLORA DE LA QUALITAT 2,50 
4.1 Programa de qualitat i de millora contínua. Indicadors de qualitat del servei basats 
en el model de Qualitat de vida 1,50 
4.2 Estudis de satisfacció de les persones usuàries i dels seus familiars. Valoració de 
resultats 0,50 

4.3 Sistemes de recollida de queixes i respostes. Valoració del resultats 
0,30 

4.4 Sistema informàtic de la gestió integral del centre: programa i mitjans materials 
0,20 

  
5. AVALUACIÓ DE LA GESTIÓ 4,10 
5.1 Quadre de comandament de la gestió integral del centre: variables quantitatives. 
Detall i descripció 2,50 
5.2 Sistema d'avaluació dels objectius generals i específics del projecte de gestió i 
dels resultats generals del centre 1,60 
  
6. ORGANITZACIÓ DEL TREBALL 4,40 
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6.1 Organització del treball: plantilla prevista de personal, distribucions de torns i 
horaris, amb la planificació mensual de la presència diària del personal d'atenció 
directa per cada servei, d'acord amb el requeriment d'hores previstes al plec 

2,00 
6.3 Organigrama 0,80 
6.4 Mecanismes de participació dels treballadors/res, recollida de suggeriments, 
grups de millora, assemblees, etc. 0,80 

6.5 Programa de prevenció de l'absentisme i seguiment de les baixes 
0,80 

  
7. RECURSOS HUMANS 4,65 

7.1 Programa anual de formació, amb calendari detallat de les àrees, amb la durada 
dels cursos i nombre d'hores de formació destinats a cada treballador/a. Proposta de 
formació en aspectes ètics relacionats amb la tasca professional. Mesures per a la 
qualificació professionals dels auxiliars de geriatria. 

1,25 
7.2 Programa anual de formació en llengua catalana, amb calendari detallat amb la 
durada dels cursos i el nombre d'hores d'aquesta formació destinats a cada 
treballador/a 0,50 
7.3 Mesures per afavorir la conciliació de la vida familiar i laboral 0,50 

7.4 Altres mesures de fidelització del personal: incentivació per objectius vinculats a 
la formació continuada, al rendiment i a la capacitació professional del personal. 

1,50 
7.5 Propostes de contractació d'empreses que fan inserció social per prestació de 
serveis 0,30 
7.6 Propostes de Convenis en pràctiques amb centres docents relacionats amb 
l'àmbit d'atenció 0,30 
7.7 Descripció dels criteris i funcionament dels espais de reflexió ètica dels 
professionals del centre 0,30 
  
8. MILLORES 5,40 

8,1. Cartera de serveis professionals addicionals destinats al residents i que fomentin 
la seva qualitat de vida, salut física i psíquica o integració social, amb expressió, com 
a mínim de la descripció dels serveis, del seu finançament, de la plantilla aplicada i 
de la dedicació horària del personal per donar aquests serveis 

5,40 
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Annex 1. Instància de presentació118 
 
A L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES 
Crta de Vic 35-37, 08272SANT FRUITÓS DE BAGES 

 
INSTÀNCIA DE PRESENTACIÓ PER A PROCEDIMENT 
DE SELECCIO DE CONTRACTISTA 

 
EXPEDIENT 

Número:  
Objecte:  
 
RÈGIM 

Classe:  
Modalitat:  
 
EMPRESARI 

Nom: 
DNI/CIF: 
Domicili: 
Inscripció registral119: 
Representant: 

- Nom: 
- DNI: 
- Poder: 

o Naturalesa120: 
o Títol representatiu121: 

Telèfon: 
Fax: 
E-mail a efectes de notificacions: 
 
DOCUMENTACIÓ UNIDA122 

  Sobre 1. Documentació administrativa 
  Sobre 2. Oferta: elements valorables per aplicació de criteris 
d’adjudicació consistents en judicis de valor 

                                                      
118

 Aquest model servirà per presentar els tres sobres de la proposició i no es trobarà inclòs en cap d’ells. 
119

 Si es tracta d’una persona jurídica inscrita en un registre públic, s’indicarà el registre, la seva 
demarcació territorial o funcional i les dades numèriques de la inscripció. 
120

 S’indicarà la naturalesa de la representació que s’ostenta (p.e.: administrador únic, conseller delegat, 
apoderat, ...). 
121

 S’indicarà l’escriptura pública o altre títol on consti el poder. En el cas d’escriptures s’indicarà el notari 
autoritzant, número de protocol i data de l’escriptura). 
122

 S’inclourà sempre el sobre 1 i els sobres 2 o 3, en raó a allò que disposi el PCAP. 
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  Sobre 3. Oferta: elements valorables per aplicació dels criteris 
d’adjudicació consistents en fórmules matemàtiques 
 

SOL·LICITUD 

L’empresari que subscriu aquesta proposició, si s’escau per mitjà del representant que 
la firma: 
 
- Demana concórrer al procediment de selecció del contractista indicat, ser admès i 
que la seva oferta sigui avaluada conforme als règim preestablert per al contracte per 
mitjà de l’aprovació de l’expedient de contractació, en els termes del qual formula la 
seva oferta. 
- Coneix i accepta el plec de clàusules administratives particulars, el plec de 
prescripcions tècniques particulars que regulen el contracte, com també els 
instruments tècnics que, en el seu cas, delimiten l’objecte contractual.  
- Es compromet a mantenir la seva oferta durant el termini marcat pel plec de 
clàusules administratives particulars. 
  
LLOC I DATA 

 
SIGNATURA I SEGELL DE L’EMPRESARI O REPRESENTANT 
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Annex 2. Declaració responsable sobre no estar incurs en prohibició per 
contractar amb poders adjudicadors del sector públic123 
 
A L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES 
Crta de Vic 35-37, 08272SANT FRUITÓS DE BAGES 

 
DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE NO ESTAR INCURS EN PROHIBICIÓ DE 
CONTRACTAR AMB PODERS ADJUDICADORS DEL SECTOR PÚBLIC 

 
EXPEDIENT 

Número: 
Objecte:  
 
RÈGIM 

Classe124: 
Modalitat125: 
 
EMPRESARI 

Nom: 
DNI/CIF: 
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE 

L’empresari que subscriu aquesta proposició, si s’escau per mitjà del representant que 
la firma: 
 

- Declara responsablement que no es troba incurs en cap de les causes 
que prohibeixen la contractació amb els poders adjudicadors del sector públic, 
de les referides a l’article 60 de la Llei de contractes del sector públic i altres 
normes concordants de l’ordenament jurídic vigent i, en especial, que contra ell 
no s’ha iniciat cap procediment de constrenyiment per obligacions tributàries o 
de la Seguretat Social. 

 
- Autoritza a què l’Ajuntament pugui accedir als registres de l’Agència 
Estatal d’Administració Tributària, de l’Agència Tributària de Catalunya i de la 
Tresoreria General de la Seguretat Social, cas que sigui proposat com 
adjudicatari, a fi que es pugui acreditar el compliment de les obligacions 
tributàries i amb la seguretat social abans de resoldre l’adjudicació. També 
autoritza a què l’Ajuntament d’ofici pugui verificar que es troba al corrent amb la 

                                                      
123

 Aquest model s’inclourà dins del sobre 1. 
124

 S’indicarà si el contracte és administratiu o privat. 
125

 Si és administratiu, s’indicarà la modalitat (obres, subministraments, serveis, gestió de servei públic, 
concessió d’obra pública o de col·laboració entre el sector públic i el privat) o si és administratiu especial. 
En aquest darrer cas, es podrà indicar també la modalitat (p.e.: sobre béns del patrimoni municipal de sòl i 
d’habitatge). 
Si és privat, es podrà indicar la modalitat (p.e.: patrimonial). 



 
  
  
  
  
  
         AJUNTAMENT 
 DE 
SANT FRUITÓS DE BAGES 
 (BARCELONA) 

 
Ctra. De Vic, 35-37  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86 

E-mail: ajuntament@santfruitos.cat 

164 

pròpia administració contractant, quant a les seves obligacions tributàries 
envers aquesta.126 

 
LLOC I DATA 

 
SIGNATURA I SEGELL DE L’EMPRESARI O REPRESENTANT 

                                                      
126

 Aquest paràgraf només s’inclourà quan expressament es prevegi al PCAP. 
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Annex 3. Declaració responsable sobre vigència de la classificació 
empresarial127 
 
A L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES 
Crta de Vic 35-37, 08272SANT FRUITÓS DE BAGES 

 
DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE  
VIGÈNCIA DE LA CLASSIFICACIÓ EMPRESARIAL 

 
EXPEDIENT 

Número: 
Objecte:  
 
RÈGIM 

Classe128: 
Modalitat129: 
 
EMPRESARI 

Nom: 
DNI/CIF: 
 
CLASSIFICACIÓ SOBRE LA QUAL ES DECLARA 

Registre de classificació:130 
Grup/s i/o subgrup/s i categoria/es131: 
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE 

L’empresari que subscriu aquesta proposició, si s’escau per mitjà del representant que 
la firma, declara responsablement que la classificació sobre la qual declara i que 
invoca com a condició de solvència per a participar en aquest procediment de selecció 
del contractista es troba vigent i no ha sofert cap variació que suposi que l’empresari 
no reuneixi la condició de solvència requerida.  
 
LLOC I DATA 

 

                                                      
127

 Aquest model s’inclourà dins del sobre 1. 
128

 S’indicarà si el contracte és administratiu o privat. 
129

 Si és administratiu, s’indicarà la modalitat (obres, subministraments, serveis, gestió de servei públic, 
concessió d’obra pública o de col·laboració entre el sector públic i el privat) o si és administratiu especial. 
En aquest darrer cas, es podrà indicar també la modalitat (p.e.: sobre béns del patrimoni municipal de sòl i 
d’habitatge). 
Si és privat, es podrà indicar la modalitat (p.e.: patrimonial). 
130

 S’indicarà si es tracta del Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat o del 
Registre Oficial d’Empreses Classificades de la Generalitat de Catalunya. 
131

 S’indicaran només els grup/s i/o subgrup/s i categoria/es respectives en el seu cas, de les quals 
disposa el contractista, que suposen gaudir de la solvència requerida per al contracte, i en relació als 
quals es formula la declaració. 



 
  
  
  
  
  
         AJUNTAMENT 
 DE 
SANT FRUITÓS DE BAGES 
 (BARCELONA) 

 
Ctra. De Vic, 35-37  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86 

E-mail: ajuntament@santfruitos.cat 

166 

 
SIGNATURA I SEGELL DE L’EMPRESARI O REPRESENTANT 
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Annex 4. Declaració sobre informació continguda al sobre 2 que es considera 
confidencial132 
 
A L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES 
Crta de Vic 35-37, 08272 SANT FRUITÓS DE BAGES 

 
DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE INFORMACIÓ CONTINGUDA AL SOBRE 2  
QUE ES CONSIDERA CONFIDENCIAL 

 
EXPEDIENT 

Número: 
Objecte:  
 
RÈGIM 

Classe133: 
Modalitat134: 
 
EMPRESARI 

Nom: 
DNI/CIF: 
 
RELACIÓ DE DOCUMENTS O INFORMACIONS QUE L’EMPRESARI CONSIDERA 
CONFIDENCIALS 

Document/informació     Justificació de la confidencialitat135 
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE 

L’empresari que subscriu aquesta proposició, si s’escau per mitjà del representant que 
la firma, declara que considera confidencials els documents o informacions que 
relaciona per les causes justificatives que per a cadascun d’ells s’indiquen.  
 
LLOC I DATA 

 
 
SIGNATURA I SEGELL DE L’EMPRESARI O REPRESENTANT 

 

                                                      
132

 Aquest model s’inclourà dins del sobre 2. 
133

 S’indicarà si el contracte és administratiu o privat. 
134

 Si és administratiu, s’indicarà la modalitat (obres, subministraments, serveis, gestió de servei públic, 
concessió d’obra pública o de col·laboració entre el sector públic i el privat) o si és administratiu especial. 
En aquest darrer cas, es podrà indicar també la modalitat (p.e.: sobre béns del patrimoni municipal de sòl i 
d’habitatge). 
Si és privat, es podrà indicar la modalitat (p.e.: patrimonial). 
135

 S’indicaran les causes relacionades amb requisits normatius o amb la propietat industrial, intel·lectual o 
d’altre naturalesa que justifiquen objectivament el caràcter confidencial de la informació. 
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Annex 5. Declaració responsable sobre subcontractació136 
 
A L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES 
Crta de Vic 35-37, 08272 SANT FRUITÓS DE BAGES 

 
DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE SUBCONTRACTACIÓ 

 
EXPEDIENT 

Número: 
Objecte:  
 
RÈGIM 

Classe137: 
Modalitat138: 
 
EMPRESARI 

Nom: 
DNI/CIF: 
 
SUBCONTRACTACIÓNS COMPROMESES 

Partides/prestacions  Empresari o perfil empresarial      Classificació/solvència        
Percentatge 
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE 

L’empresari que subscriu aquesta proposició, si s’escau per mitjà del representant que 
la firma, declara responsablement que es compromet a les subcontractacions 
indicades en aquesta manifestació. 
 
Uneix a aquest escrit els contractes amb els subcontractistes, condicionats 
suspensivament i resolutòriament a l’adjudicació.139 
 
LLOC I DATA 

 
SIGNATURA I SEGELL DE L’EMPRESARI O REPRESENTANT 

                                                      
136

 Aquest model s’inclourà dins del sobre 1. 
137

 S’indicarà si el contracte és administratiu o privat. 
138

 Si és administratiu, s’indicarà la modalitat (obres, subministraments, serveis, gestió de servei públic, 
concessió d’obra pública o de col·laboració entre el sector públic i el privat) o si és administratiu especial. 
En aquest darrer cas, es podrà indicar també la modalitat (p.e.: sobre béns del patrimoni municipal de sòl i 
d’habitatge). 
Si és privat, es podrà indicar la modalitat (p.e.: patrimonial). 
139

 Aquest paràgraf només s’inclourà quan el PCAP exigeixi que aquests contractes s’aportin amb la plica, 
en el qual cas s’inclouran al sobre 1. 
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Annex 6. Cessió de drets de cobrament 
 
(Aquest model haurà de figurar necessariament en la part posterior del cos de la 
factura i mai en foli separat)140 
 

 
A) CEDENT      

 
B) CESSIONARI 

 
El Sr. __________________________ 
amb número de NIF_______________ 
actuant en representació de l’empresa 
_________________________________ 
amb número de CIF_________________ 
i amb poder suficient a l’efecte segons 
consta en l’escriptura de data _________ 
i amb número de protocol ___________, 
atorgada davant el Sr. _______________ 
__________Notari de l’Il·lustre Col·legi de 
__________transmet els drets de 
cobrament de la present factura a favor 
de _______________________________ 
 
 
 
 
 
 
________, ____ de ______ de 20 
 
(Signatura i segell) 

 
El Sr. ______________________________  
amb número de NIF_______________ 
actuant en representació de l’empresa 
____________________________________ 
amb número de CIF____________________ 
i amb poder suficient a l’efecte segons 
consta en l’escriptura de data ____________ 
i amb número de protocol ___________, 
atorgada davant el Sr. _________________ 
__________ Notari de l’Il·lustre Col·legi de 
___________accepta la cessió del dret de 
cobrament, que resulta de la present factura 
i que el seu import s’aboni mitjançant 
transferència  a la següent compte bancària: 
Entitat: 
Oficina: 
DC: 
Núm. de compte: 

 
 ________, ____ de ______ de 20 

 
(Signatura i segell) 

                                                      
140

 El present document només serà vàlid amb la pressa de raó per la Intervenció Municipal la qual 
requerirà valoració prèvia pels serveis jurídics municipals. Aquests efectes s’haurà d’aportar les 
escriptures a que fa referència el present document. 
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Annex 7. Oferta econòmica: reducció del preu respecte al pressupost de 
contractació141 
 
A L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES 
Crta de Vic 35-37, 08272 SANT FRUITÓS DE BAGES 

 
OFERTA ECONÒMICA: REDUCCIÓ DEL PREU  
RESPECTE AL PRESSUPOST DE CONTRACTACIÓ 

 
EXPEDIENT 

Número: 
Objecte:  
 
RÈGIM 

Classe: 
Modalitat: 
 
EMPRESARI 

Nom: 
DNI/CIF: 
 
PREU OFERTAT 

Preu sense IVA      Tipus d’IVA       Quota d’IVA        Preu amb IVA         Percentatge 
de baixa142 
 
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE 

L’empresari que subscriu aquesta proposició, si s’escau per mitjà del representant que 
la firma, ofereix irrevocablement com a preu del contracte el que figura en aquest 
escrit.  
 
LLOC I DATA 

 
 
SIGNATURA I SEGELL DE L’EMPRESARI O REPRESENTANT 

                                                      
141

 Aquest model s’inclourà dins del sobre 3, quan la reducció del preu respecte al pressupost de licitació 
sigui un criteri d’adjudicació. 
142

 S’arrodonirà al tercer dígit decimal. 
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Annex 8. Oferta econòmica: reducció dels preus unitaris respecte als de 
referència143 
 
A L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES 
Crta de Vic 35-37, 08272 SANT FRUITÓS DE BAGES 

 
OFERTA ECONÒMICA: REDUCCIÓ DELS PREUS  
UNITARIS RESPECTE ALS DE REFERÈNCIA 

 
EXPEDIENT 

Número: 
Objecte:  
 
RÈGIM 

Classe: 
Modalitat: 
 
EMPRESARI 

Nom: 
DNI/CIF: 
 
PREUS UNITARIS OFERTATS 

Identificació del preu unitari Preu unitari PCAP     Preu unitari ofertat    Percentatge 
de baixa144 
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE 

L’empresari que subscriu aquesta proposició, si s’escau per mitjà del representant que 
la firma, ofereix irrevocablement com a preus unitaris sense IVA respecte als indicats 
al PCAP els que figuren en aquest escrit.  
 
LLOC I DATA 

 
SIGNATURA I SEGELL DE L’EMPRESARI O REPRESENTANT 

                                                      
143

 Aquest model s’inclourà dins del sobre 3, quan la reducció del preu respecte al pressupost de licitació 
sigui un criteri d’adjudicació. 
144

 S’arrodonirà al tercer dígit decimal. 
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Annex 9. Oferta tècnica: reducció del termini d’execució145 
 
A L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES 
Crta de Vic 35-37, 08272 SANT FRUITÓS DE BAGES 

 
OFERTA TÈCNICA: REDUCCIÓ DEL TERMINI D’EXECUCIÓ 

 
EXPEDIENT 

Número: 
Objecte:  
 
RÈGIM 

Classe146: 
Modalitat147: 
 
EMPRESARI 

Nom: 
DNI/CIF: 
 
TERMINI D’EXECUCIÓ OFERTAT148 

 
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE 

L’empresari que subscriu aquesta proposició, si s’escau per mitjà del representant que 
la firma, ofereix irrevocablement com a termini d’execució total del contracte el que 
figura en aquest escrit.  
 
LLOC I DATA 

 
SIGNATURA I SEGELL DE L’EMPRESARI O REPRESENTANT 

 
 

                                                      
145

 Aquest model s’inclourà dins del sobre 3, quan la reducció del termini d’execució sigui un criteri 
d’adjudicació. 
146

 S’indicarà si el contracte és administratiu o privat. 
147

 Si és administratiu, s’indicarà la modalitat (obres, subministraments, serveis, gestió de servei públic, 
concessió d’obra pública o de col·laboració entre el sector públic i el privat) o si és administratiu especial. 
En aquest darrer cas, es podrà indicar també la modalitat (p.e.: sobre béns del patrimoni municipal de sòl i 
d’habitatge). 
Si és privat, es podrà indicar la modalitat (p.e.: patrimonial). 
148

 S’indicarà el termini d’execució total del contracte que s’ofereix expressat en la dimensió que indiqui el 
PCAP (dies naturals, dies hàbils, setmanes, mesos, anys, ...), o, en el seu defecte, en dies naturals. 
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Annex 10. Oferta tècnica: ampliació del termini de garantia149 
 
A L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES 
Crta de Vic 35-37, 08272 SANT FRUITÓS DE BAGES 

 
OFERTA TÈCNICA: AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE GARANTIA 

 
EXPEDIENT 

Número: 
Objecte:  
 
RÈGIM 

Classe150: 
Modalitat151: 
 
EMPRESARI 

Nom: 
DNI/CIF: 
 
TERMINI DE GARANTIA OFERTAT152 

 
DECLARACIÓ RESPONSABLE 

L’empresari que subscriu aquesta proposició, si s’escau per mitjà del representant que 
la firma, ofereix irrevocablement com a termini de garantia total del contracte el que 
figura en aquest escrit. Aquest termini és la suma del mínim establert al plec de 
clàusules administratives particulars i de l’addicional ofert pel contractista.  
 
LLOC I DATA 

 
SIGNATURA I SEGELL DE L’EMPRESARI O REPRESENTANT 

 
 
 
 
 

                                                      
149

 Aquest model s’inclourà dins del sobre 3, quan l’ampliació del termini de garantia sigui un criteri 
d’adjudicació. 
150

 S’indicarà si el contracte és administratiu o privat. 
151

 Si és administratiu, s’indicarà la modalitat (obres, subministraments, serveis, gestió de servei públic, 
concessió d’obra pública o de col·laboració entre el sector públic i el privat) o si és administratiu especial. 
En aquest darrer cas, es podrà indicar també la modalitat (p.e.: sobre béns del patrimoni municipal de sòl i 
d’habitatge). 
Si és privat, es podrà indicar la modalitat (p.e.: patrimonial). 
152

 S’indicarà el termini de garantia total del contracte (suma del termini mínim segons el PCAP i del 
termini addicional que ofereix el contractista) que s’ofereix expressat en la dimensió que indiqui el PCAP 
(dies naturals, dies hàbils, setmanes, mesos, anys, ...), o, en el seu defecte, en anys. 
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 DISPOSICIONS COMUNS APLICABLES ALS PLECS DE 
CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DELS CONTRACTES DE 
L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES 

 
 
TÍTOL PRIMER. DISPOSICIONS APLICABLES A TOTS ELS CONTRACTES   
  
CAPITOL PRIMER. OBJECTE I RÈGIM JURIDIC 
   
Clàusula 1. Objecte  
  
1. Aquestes estipulacions disposen les regles aplicables a tots els PCAP dels 
contractes administratius i privats que concerti l’Ajuntament,  inclosos els contractes 
mixtos, els quals s’incorporaran als seus plecs tipus. Tenen per tant la consideració de 
PCAP i no de PCAG. 
  
2. El títol primer del DCPCAP s’aplicarà a tots els contractes inclosos en el seu àmbit.  
  
3. Els capítols respectius del títol segon del DCPCAP s’aplicaran a aquells contractes 
que específicament s’hi refereixen.   
 
4. El DCPCAP s’aplicarà sempre amb subjecció a allò que disposi el PCAG. En cas de 
discrepància, s’aplicarà preferent el PCAG. 
 
5. El DCPCAP no regula específicament els procediments menor, restringit i de diàleg 
competitiu.  
 
6. Els annexos del DCPCAP són obligatoris quant a la seva informació que han de 
contenir les ofertes que els hagin d’aplicar segons el PCAP, si bé els empresaris tenen 
llibertat quant a la seva forma. 
 
Clàusula 2. Fonts del dret  
  
1. Tant pel que fa al procediment administratiu com al contingut material dels 
contractes, la normativa aplicable per ordre de prioritat serà la que es cita a 
continuació:  
  

a. En primer lloc, el Dret comunitari en matèria de contractació pública que tingui 
efecte directe. Les directives no transposades seran d’aplicació en tant que 
presentin efecte directe, conforme als tractats i a la jurisprudència comunitaris.  
  
b. En segon lloc, les normes de caràcter bàsic dictades en matèria de contractació 
del sector públic i de règim local.  
  
c. En tercer lloc, les normes de desenvolupament de la normativa bàsica dictades 
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per al territori de Catalunya, en matèria de contractació del sector públic i de règim 
local.  

  
2. Aquests grups normatius es podran veure afectats pels següents, les disposicions 
dels quals prevaldran:  
  

a.  Normativa dictada per l’Estat en matèria de Dret laboral.  
  
b. Normativa sectorial dictada per l’Estat o per la Generalitat de Catalunya que és 
aplicable directament al contingut de les prestacions del contracte.  
  
c. En el cas de les prestacions d’obra, sigui quina sigui la classe del contracte, els 
serà d’aplicació la legislació sobre obres públiques dictada per la Generalitat de 
Catalunya i la regulació sobre obres municipals continguda a la legislació catalana 
de desenvolupament de la normativa bàsica sobre règim local. Supletòriament, 
se’ls aplicarà la Llei d’ordenació de l’edificació. En tot cas, dins del seu àmbit 
material, serà d’aplicació el Codi Tècnic de l’Edificació.  
  
d. Els contractes administratius especials que constitueixin o trametin drets sobre 
el patrimoni municipal de sòl i habitatge tindran la consideració de contractes 
administratius especials i es regiran, en primer lloc, pel grup normatiu del Dret 
urbanístic de Catalunya.  

  
3. Les fonts dels apartats 1 i 2, que tindran el caràcter de preferents, s’articularan amb 
el sistema de fonts especials i supletòries que incideixin sobre cada grup normatiu.  
  
4. Supletòriament, s’aplicaran la legislació exclusiva estatal en matèria de procediment 
administratiu comú i les normes supletòries estatals dels grups normatius enunciats als 
apartats 1 i 2, amb l’abast deduïble de la doctrina fixada a la sentència 61/1997, de 20 
de març, del Tribunal Constitucional.  
  
5. En defecte de les fonts de dret anteriors, s’aplicaran, en primer lloc, la resta 
disposicions de Dret administratiu i, en el seu defecte, les de Dret privat.  
  
6. La interpretació dels contractes s’efectuarà en el marc d’aquells tractats i 
convencions de Dret Internacional Públic que tinguin per objecte o incideixin sobre el 
contracte.  
  
7. Els grups normatius es relacionen entre sí segons els vincles de competència, 
especialitat, jerarquia i cronològic, amb preferència del posterior; per aquest ordre.  
  
8. Les referències normatives recollides al DCPCAP s’entendran sempre relatives a les 
disposicions vigents en el moment en què correspongui la seva aplicació, sens 
perjudici d’allò que es derivi de les seves normes sobre dret intertemporal.  
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CAPÍTOL SEGON. ELS INSTRUMENTS DE LA CONTRACTACIÓ  
 
Clàusula 3. Perfil del contractant.  
  
1. En compliment del que estableix l’article 53 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i 
amb la finalitat d’assegurar la transparència, la publicitat i la concurrència de licitadors, 
l’Ajuntament  Sant Fruitós de Bages difondrà a través d’internet la informació relativa a 
les contractacions en el perfil del contractant de la seva pàgina web 
www.santfruitos.cat  
 
2. Les insercions al perfil del contractant les executarà el secretari, a partir de les 
resolucions de l’òrgan de contractació i del director de l’execució del contracte, en raó 
a la fe pública que legalment se li reserva, i se subjectaran a les mateixes garanties 
per a la seguretat jurídica que legalment es preveuen per a la firma electrònica 
reconeguda, a més de complir el requisit de l’article 53.3 del TRLCSP.   
   
3. Al perfil del contractant, es publicaran en tot cas:   
  

a. Els anuncis d’informació prèvia de l’article 141 del TRLCSP.  
  
b. Els anuncis de licitació i de negociació.  
  
c. Els requeriments d’esmenes de deficiències.  
  
d. Les peticions d’aclariment i informacions complementàries formulades durant els 
procediments de selecció dels contractistes i les respostes que hi proporcioni 
l’administració.  
  
e. Les actes de la mesa de contractació i els informes que aquesta demani per a 
l’exercici de les seves funcions. 
 
f. Els requeriments de l’article 151.2 del TRLCSP.  
  
g. Les adjudicacions i les resolucions que declarin desert un procediment de 
selecció del contractista. 
 
h. La formalització de tots els contractes no menors, sens perjudici del règim de 
publicitat de l’article 154 del TRLCSP.  
 
i. El PCAG.  
 
j. El DCPCAP.   
  
k. Els PCAP.  
  

http://www.santfruitos.cat/
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l. Els PPTP.  
  
m. Els instruments de qualsevol classe definitoris de la prestació i les altres 
informacions a disposició dels empresaris per a la formulació de les seves ofertes.  
  
n. La interposició i la resolució dels recursos especials en matèria de contractació 
administrativa i de les mesures provisionals acordades.  
 
o. Qualsevol altre document que per mandat normatiu hagi de ser publicat al perfil 
de contractant. 

 
 4. Les publicacions d’actes de tràmit al perfil del contractant es mantindran durant els 
terminis en els quals hagi de produir efectes, mentre que les resolucions romandran 
fins que no finalitzi el termini per a la seva impugnació contenciosa administrativa.  
  
5. De tot el publicat al perfil del contractant, es deixarà constància certificada a 
l’expedient de contractació.  
 
Clàusula 4. Actes sobre la contractació.  
  
1. L’expedient de contractació s’aprovarà per resolució de l’òrgan de contractació i 
contindrà els documents següents:  
  

1. El document d’iniciativa que disposi l’inici de la contractació, defineix la seva 
proposta i justifiqui les seves determinacions. 
  
2. Quan el contracte hagi d’executar-se ocupant béns immobles de forma 
permanent o temporal, informe del secretari o del secretari interventor que acrediti 
que es disposa d’un títol suficient per a aquesta ocupació, referida a la totalitat dels 
afectats per l’obra, sens perjudici d’allò que es declari l’acta de replanteig, als 
contractes en què aquesta concorre. Si durant la tramitació dels projectes que 
serveixin de base a la contractació ja hi consta un informe amb aquest contingut, 
serà suficient que l’informe emès amb motiu de l’aprovació de l’expedient de 
contractació declari que subsisteixen les circumstàncies indicades en aquell 
informe.  
  
3.  PCAP.  
  
4.  PPTP .  
  
5. Certificat sobre l’existència de crèdit pressupostari disponible, adequat i suficient 
i, quan es tracti de projecte de despesa d’inversió, sobre la disponibilitat del 
finançament.  
   
6. Informes del secretari i del l’interventor sobre el PCAP.  
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7. Informe de l’interventor que fiscalitzi la totalitat de l’expedient.  
  
8. Instruments definitoris de les prestacions a càrrec del contractista. 

  
2. Quan el PCAP es refereixi als instruments de la clàusula 3.3.m i aquests continguin 
un PPTP o realitzin la seva funció, no caldrà la incorporació d’un document separat 
d’aquesta naturalesa a l’expedient de contractació.  
  
Als contractes que presentin escassa complexitat tècnica, el contingut del PPTP podrà 
recollir-se dins del PCAP, però les clàusules pròpies d’aquest no podran contenir-se en 
cap cas dins del PPTP.  
  
Els PPTP podran remetre’s a disposicions administratives generals aprovades per 
l’administració contractant o per altres administracions públiques que delimitin les 
prestacions.  
  
3. L’expedient no haurà de contenir el document del subapartat 5, apartat 1, d’aquesta 
clàusula, si l’aprovació de l’expedient de contractació no comporta l’autorització d’una 
despesa.   
  
4. L’expedient contindrà o no el document del subapartat 7, apartat 1, d’aquesta 
clàusula, en raó la subjecció o no de l’expedient a la funció interventora, segons la 
delimitació que efectua l’article 213 de la TRLHL.  
  
5. Els documents integrants de l’expedient de contractació que comportin l’exercici de 
funcions reservades a funcionaris d’habilitació de caràcter estatal podran acumular-se 
en un únic per a cadascun dels titulars d’aquestes funcions o contenir-se en diligències 
normalitzades aplicades sobre les actuacions corresponents. 
  
6. La resolució aprovatòria de l’expedient disposarà:  
   

1.  Aprovar l’expedient amb enunciació dels documents que l’integren.  
  
2.  Obrir la licitació o la negociació, indicant, en aquest darrer cas, la identitat dels 
possibles contractistes amb els quals es negocia i ordenant la publicació del 
procediment de selecció del contractista.  
  
3. Aprovar l’autorització de la despesa, quan sigui inherent al contracte, llevat dels 
supòsits de l’article 150.3.a del TRLCSP, amb indicació de l’aplicació 
pressupostària i de la referència que la vinculi amb la Comptabilitat General, a 
banda de la resta de mencions que s’estableixin a les disposicions generals sobre 
comptabilitat local i a les bases d’execució del pressupost.  
  
4. Aplicar motivadament els procediments d’urgència o d’emergència, quan així es 
determini: la motivació es contindrà al PCAP.  
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5. Aplicar motivadament, als contractes de regulació harmonitzada, la reducció del 
termini de presentació d’ofertes quan s’hagi publicat anunci previ.  
  
6. Nomenar el responsable del contracte, si no ha estat designat anteriorment, 
llevat que la seva identitat hagi de determinar-se per un altre procediment de 
selecció del contractista no adjudicat o per un procediment selectiu per a l’ingrés al 
personal de l’administració contractant.  

  
7. El requeriment de l’article 151.2 del TRLCSP es disposarà per l’òrgan de 
contractació per mitjà de resolució motivada, amb el contingut següent:  
  

1. Identitat del contracte.  
  
2. Identitat del destinatari del requeriment.  
  
3. Requeriment al contractista que, en el termini de 10 dies hàbils, a la tramitació 
ordinària, i 5 dies hàbils, a la tramitació d’urgència:  

  
3.1. Constitueixi la garantia definitiva a la tresoreria de l’administració 
contractant.  
  
3.2. Satisfaci l’import els anuncis oficials al seu càrrec a la Tresoreria de 
l’administració contractant i les despeses de formalització del contracte. 
 
3.3. Acrediti el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social.  
  
3.4. Acrediti la disposició efectiva dels mitjans adscrits que hagi ofert (article 
64.2 del TRLCSP).  

 
8. El compliment de la circumstància del subapartat 3.3 de l’apartat 7 d’aquesta 
clàusula es realitzarà aportant certificacions vigents que així ho acreditin, expedides 
pels òrgans corresponents de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, de l’Agència 
Tributària de Catalunya i de la Tresoreria de la Seguretat Social. El PCAP podrà 
disposar que sigui obligatori per als empresaris concurrents autoritzar per escrit i 
irrevocablement en el moment de formular la seva proposició a què l’Ajuntament pugui 
accedir als registres administratius corresponents a efectes d’acreditar aquesta 
circumstància. 
  
Quant a l’acreditació de trobar-se al corrent dels tributs locals, l’administració 
contractant requerirà a l’ens local o a l’administració en qui es trobi delegada la 
competència que dins del mateix termini expedeixi d’ofici certificació sobre aquest 
extrem.   
  
El destinatari del requeriment de l’article 151.2 del TRLCSP es trobarà obligat a més a 
aportar el document d’alta a la matrícula de l’IAE, el rebut corresponent al darrer 



 
  
  
  
  
  
         AJUNTAMENT 
 DE 
SANT FRUITÓS DE BAGES 
 (BARCELONA) 

 
Ctra. De Vic, 35-37  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86 

E-mail: ajuntament@santfruitos.cat 

180 

exercici que hagi estat liquidat i una declaració responsable de trobar-se al corrent de 
les obligacions per aquest concepte, llevat que es trobi exempt d’aquest tribut. En 
aquest darrer cas, es trobarà obligat a presentar una declaració responsable 
expressiva de la causa de l’exempció i del precepte legal que l’empara.  
  
9. L’adjudicació es disposarà per l’òrgan de contractació per mitjà de resolució 
motivada, amb el contingut següent:  

  
1. Identitat del contracte adjudicat.  
  
2. Identitat de l’adjudicatari.  
  
3. Circumstàncies del contracte que es precisen a l’acord d’adjudicació, com a 
efecte de les ofertes, en especial, el preu i l’acceptació de variants.  
  
4. Aprovació la disposició de la despesa, quan sigui inherent al contracte, amb 
indicació de l’aplicació pressupostària i de la referència que la vinculi amb la 
Comptabilitat General, a banda de la resta de mencions que s’estableixin a les 
disposicions generals sobre comptabilitat local i a les bases d’execució del 
pressupost.  
  
5. Requeriment al contractista perquè atorgui l’instrument de formalització del 
contracte en document públic administratiu amb les característiques previstes a la 
clàusula següent: 

 
a. Quan el contracte sigui susceptible de recurs en matèria de contractació: en 
el termini de 5 dies naturals, en la tramitació ordinària, i de 3 dies naturals a la 
tramitació d’urgència, comptats des del quinzè hàbil posterior a la remissió de 
la notificació de l’adjudicació als licitadors o candidats, en els termes de l’article 
151.4 del TRLCSP. A aquests efectes, es publicarà al perfil del contractant la 
data en què finalitza aquesta remissió. 
 
b. Quan el contracte no sigui susceptible de recurs en matèria de contractació: 
en el termini de 15 dies naturals, a la tramitació ordinària, i 8 dies naturals, a la 
tramitació d’urgència, comptats des que se li notifiqui l’adjudicació.  

  
10. Les adjudicacions es: 
 

a. Motivaran amb la incorporació de totes les actes de la mesa de contractació o 
d’un annex de qualificació i valoració d’ofertes per part de l’òrgan de contractació 
als procediments negociats on no es constitueix mesa de contractació. En tot cas, 
aquests documents units contindran almenys les mencions de l’article 151.4 del 
TRLCSP. Quan les actes es remetin o incorporin informes de qualsevol naturalesa, 
aquests informes també constaran com annexos de les resolucions d’adjudicació. 
 
b. Notificaran a tots els empresaris que hagin participat al procediment de selecció 
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del contractista.  
  
11. Quan l’adjudicació definitiva tingui lloc a l’exercici anterior al de l’execució, queda 
sotmesa a la condició suspensiva de l’existència de crèdit adequat i suficient per a 
finançar les obligacions derivades del contracte a l’exercici corresponent.  
  
12. Els acords sobre contractes als quals s’apliqui la tramitació d’emergència seguiran 
sempre que sigui possible allò que es disposa en aquesta clàusula, d’acord a com 
s’estableix a l’article 113 del TRLCSP.  
 
13. Un cop finalitzar el procés d’adjudicació, la documentació que acompanya a les 
proposicions presentades quedarà a disposició dels interessats que no resultin 
adjudicataris per tal que sigui retirada en el termini d’un mes, comptador des de la 
finalització dels terminis per la interposició de recursos sense que se n’hagin presentat. 
Cas que un cop finit el termini d’un mes no s’hagi retirat la documentació, es procedirà 
a la seva destrucció sense cap notificació prèvia als interessats. 
 
Clàusula 5. Formalització  
  
1. Els contractes es formalitzaran en document públic administratiu autoritzat per qui 
ocupa el lloc de treball de secretaria, en tant que titular de la fe pública municipal, el 
qual document s’integrarà per una acta de formalització, amb les indicacions següents:  
  

1. Identificació del secretari autoritzant.  
  
2. Identificació del representant municipal i la competència actuada i, si escau, la 
delegació en raó de la qual obra.  
  
3. Identificació del contractista, tot acreditant que reuneix les condicions 
subjectives de capacitat i solvència per al contracte formalitzat.  
  
4. Identificació del representant del contractista, quan obri per mitjà d’aquest, amb 
expressió del poder que actua.  
  
5. Indicació que s’atorga la formalització contractual i de la conformitat de les parts 
amb tots els termes del contracte.  
  
6. Identificació del contracte que es formalitza, amb expressió de l’aprovació de 
l’expedient de contractació i indicació de l’òrgan de contractació, de la competència 
atribuïda i, si escau, delegació que actua, data en la qual fou conferida i mitjà i data 
de la seva publicació.  
  
7 Referència a l’acord de l’òrgan de contractació que ha disposat l’adjudicació, 
amb les mateixes especificacions realitzades per l’acord d’aprovació de l’expedient 
de contractació.  
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8  Referència a l’aplicació del PCAG i a la seva publicació oficial.  
  
9. Lloc i data de l’atorgament.  
  
10.  Annexos que integren l’instrument i que seran:  

  
10.1. PCAP.  
  
10.2. PPTP, quan formi part de l’expedient de contractació com a document 
separat.  
  
10.3. Oferta de l’adjudicatari, quant a aquelles parts que presentin naturalesa 
contractual, conforme a l’apartat 4 d’aquesta clàusula.  
  
10.4. Certificat de l’acord d’aprovació de l’expedient de contractació.  
  
10.5. Certificat de l’acord d’adjudicació.  
  
10.6. Acreditació de la constitució de la garantia definitiva, llevat que s’hagi 
eximit al PCAP.  

  
2. Cas de contradicció entre els documents contractuals, prevaldran, per aquest ordre, 
sens perjudici del compliment en tot cas de la tramitació que resulta de la integració de 
l’article 278.4 del TRLMC amb l’article 115.3 del TRLCSP:  
  

a. PCAP, quant a les disposicions singulars del contracte.  
  
b. PCAG.  
  
c. PPTP.  
  
d. Acord d’adjudicació.  
  
e. Oferta del contractista.  

  
3. El preu serà sempre aquell que hagi presentat el contractista, en el seu cas, per a 
l’oferta amb la variant o variants determinades a l’adjudicació.  
  
4. De l’oferta, tenen naturalesa contractual les declaracions que completen la 
delimitació de les prestacions contractuals.   
  
No tenen la consideració d’estipulacions contractuals aquelles justificacions que hagi 
aportat el contractista dins de la seva oferta només per acreditar la seva veracitat, 
correcció o caràcter fundat.  
  
5. Totes les formalitzacions de contractes no menors es publicaran al perfil del 
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contractant.  
  
En el termini de 48 dies naturals, es publicaran al BOP totes les formalitzacions del 
contractes de quantia igual o superior a 100.000 euros i, si es tracta de contractes de 
gestió de serveis públics, quan el pressupost de despeses de primer establiment sigui 
igual o superior a aquest import o el seu termini de durada excedeixi de cinc anys.  
  
Es publicaran, a més, al DOUE i al BOE les adjudicacions definitives dels contractes 
subjectes a regulació harmonitzada. La tramesa del primer d’aquests anuncis i la 
publicació del segon s’hauran de fer dins del termini de 48 dies naturals.   
  
En el cas dels contractes de serveis compresos a les categories 17 a 27 de l’annex II 
del TRLCSP i de quantia igual o superior a 200.000 euros, l’òrgan de contractació 
comunicarà a la Comissió Europea l’adjudicació definitiva, indicant si considera 
procedent la publicació.  
 
6. Totes les formalitzacions de contractes estan subjectes a la taxa per l’expedició de 
documents administratius prevista i regulada a l’Ordenança fiscal reguladora de les 
“taxes per l’expedició de documents i prestació de serveis de caràcter administratiu i 
tècnic a sol·licitud dels interessats”. 
 
 
Clàusula 6. Contingut del plec de clàusules administratives particulars.  
  
1. El PCAP presentarà el contingut mínim previst normativament i també als contractes 
de concessió d’obra pública aquells que es contempla a l’article 131 del TRLCSP. 
  
2.  Entre els instruments definitoris de les prestacions a càrrec del contractista, es 
trobaran els estudis de viabilitat i l’avantprojecte de construcció i explotació de l’obra 
dels articles 128 i 129 del TRLCSP, a les concessions d’obra pública, i la memòria 
sobre serveis públics, aprovada en aplicació de l’article 132 del TRLCSP, 
desenvolupat pels articles 243.2.b del TRLMC i 146 del ROAS. 
 
Clàusula 7. Documentació de l’execució 
 
1. L’execució del contracte es constatarà en certificacions d’execució, les quals 
acreditaran de forma acumulada o successiva el seu compliment. 
  
2. Les certificacions seran expedides pel director facultatiu de l’execució. Quan 
l’execució no disposi d’aquest director, serà el responsable del contracte qui les 
expedirà. 
  
3. Les certificacions s’emetran amb la periodicitat que s’estableixi al PCAP als 
contractes d’obra i de concessió d’obra pública durant l’etapa de construcció de l’obra, 
de subministrament i de serveis que consisteixin en lliuraments o prestacions periòdics 
o en activitats continuades.  
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A la resta de contractes, les certificacions s’emetran amb la periodicitat o en els 
moments que determini el PCAP.   
Quan les prestacions a càrrec del contractista s’hagin d’efectuar en diferents fases no 
periòdiques, es podrà establir la correspondència entre les certificacions i aquestes 
fases.  
 
CAPÍTOL TERCER. ESTATUT COMÚ DEL CONTRACTISTA 
 
Clàusula 8. Obligacions generals  
  
1. El contractista estarà obligat al règim de drets i obligacions dimanades de les fonts 
de dret aplicables al contracte i del reglament del servei, quan es tracti de contractes 
de gestió serveis públics, una vegada aquest vigeixi, en la forma en què hagi estat 
concretada al contracte. En tot cas, aquest règim comprendrà les obligacions 
següents:  
  
A. Executar el contracte per sí mateix:  
  

a. Sens perjudici de les subcontractacions legítimes.  
  
b. Amb continuïtat, en els terminis previstos a les seves clàusules o al programa de 
treballs que se’n derivi, llevat dels supòsits de força major, fins i tot en el cas que 
circumstàncies sobrevingudes i imprevisibles ocasionessin una subversió a 
I’economia contractual i sense més interrupcions que les que es produirien si la 
prestació la realitzés directament l’administració, sempre que això fos possible.  La 
continuïtat en l’execució del contracte abastarà la pròrroga del mateix si en el 
moment en que fineix, encara no es disposa del nou adjudicatari, de tal manera 
que el mateix s’entendrà prorrogat fins que es formalitzi el nou contracte. Aquesta 
pròrroga tindrà les següents limitacions: 

- No podrà superar el termini màxim de vigència establert legalment per al 
tipus de contracte que correspongui. 
- No podrà superar la meitat de la vigència del contracte. 
- Haurà de tenir un termini màxim de 6 mesos. 

  
c. Desenvolupant les seves prestacions d'acord amb la manera disposada en el 
contracte formalitzat o ordenada posteriorment per l’administració contractant, 
sense modificar el seu contingut  o la seva forma de realització. si no es modifica el 
contracte o ho autoritza de l’administració contractant, segons correspongui.  
  
d. Segons els estàndards de qualitat que es deriven de la seva definició de les 
prestacions i de les exigències de l’evolució científica, tecnològica, jurídica i social 
que resultin exigibles en raó a la naturalesa del contracte.  
  
e. Aportant els mitjans materials, personals i tècnics necessaris per a l’execució del 
contracte.  
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f. Actuant en tot moment d'acord amb les indicacions i les observacions de 
l’administració contractant sobre l’execució, exercida per mitjà dels òrgans 
previstos en el contracte o establerts a les normes aplicables.  
  
g. Permetent i facilitant les inspeccions que disposi l’administració contractant 
respecte als treballs, materials i equips.    
  
h. Sotmetent-se al risc i ventura inherent al contracte, en els termes definits a la 
clàusula 21.  

  
B. Complir els reglaments, les ordenances i els bans que aprovi l’ens local o les 
disposicions generals de les entitats supramunicipals a les quals l’ens local s’integri, en 
qualsevol matèria que els sigui d'aplicació.   
  
C. Respondre dels danys que es derivin de l’execució del contracte, llevat que s'hagin 
produït per actes realitzats en compliment d'una clàusula, disposició o resolució 
imposada per l’administració contractant amb caràcter ineludible o per vicis presents al 
contracte format per l’administració.  
  
D. No alienar cap dels actius que hagin de revertir a l’administració contractant a 
I'extinció del contracte, ni tampoc gravar-los.   
  
E. Als contractes de serveis públics, de concessió d’obra pública i de col·laboració 
entre el sector públic i el sector privat:  
  

a. Informar l’administració contractant del funcionament i també del compte 
d'explotació i de la situació patrimonial dels béns i drets adscrits, afectes o 
vinculats al contracte i mantenir aquests béns en bon estat de funcionament i de 
neteja.  
  
b. Si I'actuació empresarial del contractista abasta altres activitats diferents de les 
d’execució del contracte, portar una comptabilitat separada per a I'explotació 
contractada.  

 
F. Complir les disposicions legals en matèria laboral, les de previsió de la Seguretat 
Social i les de seguretat i salut en el treball, integració social de disminuïts, sanitat, 
medi ambient, i qualsevol altre matèria sectorial en tots els seus aspectes, restant 
l’administració contractant exempta de qualsevol responsabilitat per I'incompliment de 
les esmentades normes i altres infraccions en què incorri el contractista, llevat que la 
legislació corresponent disposi altra cosa, en el qual cas s’estableix en tot cas el dret 
de l’Ajuntament de repercutir-li les indemnitzacions a què hagi hagut de fer front des 
del seu reconeixement, a títol d’estipulació contractual. A més tindrà l’obligació 
d’acreditar el compliment sempre que l’Ajuntament li ho requereixi. 
 
G. Aportar a l’administració contractant en el termini de 10 dies hàbils des que es 
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formulin les declaracions de naturalesa fiscal i de seguretat social i els documents 
sobre prevenció de riscos laborals de tot ordre que hagi de disposar preceptivament i 
que es relacionin amb el contracte, així com la pòlissa d’assegurances, quan així 
s’especifiqui al PCAP.  
  
H. Fer-se càrrec de les despeses remunerades amb la retribució i, en tot cas, les 
següents:   
  

a.  Les de caràcter tributari que es desprenguin de I'activitat desenvolupada.   
  
b.  Les que origini la contractació del personal necessari per a la correcta execució 
del contracte.  
  
c. Les derivades de la contractació i ús dels serveis d'aigua, IIum, gas i de les 
Iínies i subministraments de telecomunicacions.  
  
d.  Les derivades del manteniment i neteja de les instal·lacions i espais afectats per 
l’execució del contracte.  
  
e. Qualsevol altra despesa que es derivi del contracte i legalment no hagi de 
recaure sobre l’administració contractant o un tercer.   

 
I. Tramitar al seu càrrec totes les llicències, autoritzacions i legalitzacions que exigeixi 
el compliment de l’objecte del contracte.  
  
J. Les obligacions derivades de I'exercici de les potestats que corresponen a 
l’administració contractant i les previstes al contracte.  
  
2. Llevat de previsió en contrari al PCAP, l’administració contractant no lliura al 
contractista cap material, maquinària, subministrament, servei,  eina o equip per a 
l’execució del contracte, si bé li atorgarà un accés permanent als antecedents 
documentals que resultin útils existents als registres i arxius municipals i aquells que, 
dipositats en altres dependències administratives, requereixin de l’autorització 
municipal per a l’accés, amb els límits previstos a legislació vigent i a la clàusula 11.  
 
3. La naturalesa administrativa de la contractació exclou qualsevulla vinculació laboral 
o funcionarial entre el personal del contractista, o dels seus subcontractistes, i la 
Corporació. 
 
El contractista haurà de garantir en tot moment la correcta prestació del servei 
contractat, disposant, a aquests efectes, d’un nombre suficient de treballadors en 
plantilla per poder fer front, sense detriment del servei, a qualsevol situació que pugui 
originar-se com a conseqüència de vagues legals, baixes, vacances o permisos del 
personal que intervingui en l’execució del contracte. 
 
El contractista haurà d'especificar les persones concretes que executaran les 
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prestacions i acreditar la seva filiació i situació d'alta a la Seguretat Social, prèviament 
a l'inici de l'execució del contracte. Durant la vigència del contracte, cal comunicar 
prèviament a l'Ajuntament qualsevol substitució o modificació d'aquelles persones i 
acreditar que la situació laboral s'ajusta a dret. 
 
El contractista s’obliga  a què tot el personal que participi a l’execució del contracte 
compleixi durant l’execució del contracte els principis de l’acció preventiva recollits a la 
normativa general de prevenció de riscos laborals, desenvolupant a aquest efecte les 
tasques o activitats i assumint les obligacions contingudes en els desenvolupaments 
reglamentaris d’aquella. 
 
Aquests efectes l'Ajuntament podrà designar un tècnic competent en matèria de 
prevenció de riscos laborals que assumirà les funcions de coordinació d'activitats 
empresarials a què fa referència la Llei 31/1995, de 8 de novembre, sobre prevenció 
de riscos laborals. 
 
4. El contractista serà responsable de tota reclamació relativa a la propietat industrial i 
comercial dels equips, materials i procediments subministrats o utilitzats en l’execució 
de les prestacions contractades, i haurà d’indemnitzar a la Corporació tots els danys i 
perjudicis que per a aquesta puguin derivar-se de la interposició de reclamacions, 
incloses les despeses derivades de les que eventualment puguin adreçar-se contra 
ella. 
 
5. El contractista serà responsable de tota reclamació relativa a la titularitat dels drets 
de propietat intel·lectual, ja sigui en la seva vessant moral o econòmica, sobre els 
continguts d’obres literàries, artístiques, científiques i tècniques que s’utilitzin 
directament o indirectament en l’execució del contracte. Aquesta responsabilitat del 
contractista comprèn tot tipus de creació protegida o protegible per la normativa 
general de propietat intel·lectual, expressada, reproduïda, distribuïda, comunicada 
públicament i/o transformada per qualsevol medi o suport existent, tangible o 
intangible, i aquell haurà d’indemnitzar a la Corporació tots els danys i perjudicis que 
per a aquesta puguin derivar-se de la interposició de reclamacions, incloses les 
despeses derivades de les que eventualment puguin adreçar-se contra ella. 
 
Clàusula. 9 Pòlissa d’assegurances  
  
L’adjudicatari subscriurà una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els 
riscos derivats de les activitats contractades, la qual haurà de complir els requisits 
especificats a les regles següents:  
  
Primera. L’assegurança haurà de cobrir els riscos derivats dels treballs que requereixi 
la prestació contractual i, molt especialment, els dels accidents que puguin tenir els 
tercers a conseqüència de la prestació.   
  
Segona. El límit d’indemnització mínim a contractar per aquests riscs serà l’establert al 
PCAP per cada un dels accidents que puguin succeir a conseqüència de la realització 
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dels treballs que exigeix la prestació contractada, en el benentès que aquesta quantia 
no actua com a límit de la responsabilitat indemnitzatòria de la qual pugui ser declarat 
culpable. El sublímit mínim per víctima serà aquell que s’estableixi en el PCAP.  
 
Tercera. L’assegurança de responsabilitat civil extracontractual garantirà:  
 

a. Les indemnitzacions que l’assegurat hagués de satisfer com a responsable dels 
danys, lesions o perjudicis a terceres persones directament o al seu patrimoni, ja 
sigui la responsabilitat civil directa o subsidiària. Concretament, l’assegurança 
haurà de cobrir les garanties per responsabilitats civils d’explotació, professional 
post treball i patronals.  
  
b. Les costes i despeses judicials i altres despeses per a defensa de l’assegurat.  
  
c. La constitució de fiances judicials de tot ordre per al cobriment de la 
responsabilitat civil.  

 
Quarta. La pòlissa haurà de contenir una clàusula per la qual l’assegurador renuncia 
als possibles drets de repetició que eventualment pogués exercir contra l’administració 
contractant per raó d’un sinistre en el qual hagués hagut d’indemnitzar.   
 
Cinquena. El prenedor de l’assegurança haurà d’acreditar estar al corrent del 
pagament de la pòlissa subscrita presentant el rebut original corresponent en el 
moment de la signatura del contracte.   
 
Sisena. Si es tracta de contractes d’abast plurianual, caldrà que l’adjudicatari acrediti 
estar al corrent de pagament dels venciments successius de la pòlissa.  
 
Aquesta acreditació es realitzarà a requeriment de l’administració contractant en 
qualsevol moment de l’execució, si el PCAP no imposa al contractista l’obligació 
d’aportar-la a l’administració contractant sense necessitat d’intimació. 
 
Clàusula 10. Idioma en l’execució del contracte  
  
1. Les pliques seran presentades en llengua catalana o castellana.  
  
2. El contractista ha d’emprar el català en els rètols, publicacions, avisos i altres 
comunicacions de caràcter general que tinguin una relació directa amb les prestacions 
objecte del contracte, d’acord amb les regulacions contingudes a la Llei de política 
lingüística i a les disposicions administratives generals que es dictin per al seu 
desenvolupament o per a la seva aplicació, incloses les ordenances i reglaments 
municipals.  
  
3. El contractista tindrà l’obligació de traduir al castellà els documents vinculats al 
contracte, quan sigui requerit per l’administració contractant o així es disposi al PCAP, 
als efectes de tramitacions que hagin de produir-se fora de Catalunya o per garantir 
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l’assoliment dels efectes d’interès públic als quals serveix el contracte. 
 
Clàusula 11. Utilització de les dades pel contractista  
  
1. L’accés per part de l’adjudicatari a les dades necessàries per a l’execució del 
contracte no té la consideració de comunicació de dades i se subjecta a l’article 12 de 
la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal. Les obligacions en 
matèria de protecció de dades de caràcter personal afecten tant al contractista com a 
totes les persones que participin en l’execució del contracte, inclosos els treballadors, 
els subcontractistes i aquells que posin a disposició del contractista els seus mitjans 
per a integrar-li la solvència, conforme a l’article 63 del TRLCSP. Les obligacions en 
aquesta matèria subsistiran fins i tot quan s’hagi executat el contracte i hagi estat rebut 
i liquidat.  
 
Tota dada de caràcter personal que reculli el contractista per a l’execució del contracte 
s’ajustarà quant el seu tractament allò que disposa la legislació orgànica corresponent 
i aquest extrem haurà de ser acreditat davant de l’administració per mitjà d’una 
declaració responsable quan li ho requereixi el responsable del contracte i en tot cas, 
abans de la seva recepció. No es procedirà a aquesta si el contractista no ha presentat 
aquesta declaració. 
  
2. L’adjudicatari únicament tractarà les dades de conformitat amb les instruccions del 
responsable del tractament. No les aplicarà per a una finalitat diferent al compliment 
del contracte. Tampoc no podrà comunicar-les a un tercer, ni que sigui per a la seva 
conservació.  El contractista haurà de mantenir confidencialitat absoluta i secret 
estricte en relació a les dades de caràcter personal que utilitzi per raó del contracte. 
  
3. Un cop s’hagi complert la prestació contractual, les dades de caràcter personal i 
qualsevol suport o document que les contingui han de ser destruïts o retornats a 
l’administració contractant.  
  
4. En cas que l’encarregat del tractament destini les dades a una altra finalitat, les 
comuniqui o les utilitzi incomplint les estipulacions del contracte serà considerat també 
responsable del tractament donat, responent de les infraccions en les quals hagués 
incorregut.  
  
5. En tot cas, l’encarregat del tractament haurà d’adoptar les mesures tècniques i 
organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter 
personal i evitin la seva alteració, pèrdua, i tractament o accés no autoritzat. Aquesta 
obligació comporta que el contractista hagi d’adoptar i aplicar les mesures de seguretat 
del nivell bàsic/mig/alt, previst d’acord amb la legislació vigent, d’índole tècnica i 
organitzativa que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal que 
provenen dels fitxers de titularitat de l’administració contractant, responsable del fitxer, 
i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l’estat de la 
tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscs a què estan 
exposades, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural.  
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 6. L'administració contractant disposarà les instruccions pertinents per al compliment 
de la legalitat en matèria de protecció de dades de caràcter personal i efectuarà la 
inspecció, la comprovació i la vigilància del compliment d’aquesta clàusula per a la 
realització correcta dels treballs contractats. Específicament comprovarà la inclusió de 
la descripció tècnica sobre el nivell de seguretat que compleix el producte de 
programari utilitzat per l’encarregat del tractament de les dades, sempre que sigui 
adequat al compliment de la legalitat vigent. 
 
7. Els fitxers de caràcter personal que es posen a disposició del contractista 
s’identifiquen nominativament al PCAP.  
 
8. Els licitadors queden informats que, d’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei 
orgànica de protecció de dades de caràcter personal i l’article 12 del seu Reglament 
les seves dades personals s’incorporen al fitxer “Gestió econòmica i Contractes”, del 
qual és responsable l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i seran objecte de 
tractament per gestionar les activitats econòmiques, comptables i de contractació 
administrativa, en l’àmbit de les seves funcions; no seran cedides  a persones físiques 
i jurídiques públiques o privades sense el seu consentiment o si no ho autoritza una 
llei. Els legitimats activament podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació 
i oposició adreçant-vos al correu electrònic , al fax  o al correu postal Ajuntament de 
Sant Fruitós de Bages, ******** 
 
Clàusula 12. Pla de seguretat i salut en el treball  
  
1. Als contractes on no sigui normativament preceptiu, quan el PCAP així ho disposi, el 
contractista en el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar des del següent al de la 
formalització del contracte, i amb caràcter previ a l’inici dels treballs per a la seva 
execució, restarà obligat a elaborar i trametre al responsable del contracte un pla de 
seguretat i salut en el treball en tots els casos en els quals l’execució suposi la 
intervenció de mitjans personals o tècnics del contractista en espais de titularitat 
municipal, el qual: 

 
a. Haurà de ser real i ajustat a tots els tipus de treballs i situacions de risc que es 
prevegi que es puguin produir en el decurs normal de l’execució de les prestacions 
contractades. 
 

b. Reflectirà les valoracions de riscos dels llocs de treball corresponents. 
 
c. Implementarà les previsions contingudes a la normativa general de prevenció de 
riscos laborals i de seguretat i salut en el treball, per a les funcions i tasques a 
desenvolupar pels treballadors implicats en l’execució de les prestacions 
contractades.   

 
2. El pla, informat pel responsable del contracte, serà aprovat pel director de la seva 
execució, enunciat a la clàusula 22, mitjançant decret.  
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3. El pla implementarà les previsions contingudes a la normativa general sobre 
prevenció de riscos laborals i seguretat i salut en el treball per a les funcions i tasques 
a desenvolupar per part dels treballadors implicats respecte als treballs d’execució 
esmentats.  
  
4. En tot cas, durant l’execució del contracte, l’adjudicatari estarà obligat al compliment 
del pla i als principis generals i normes imperatives previstos a la legislació sectorial 
corresponent.  
  
5. La redacció del pla de seguretat i salut i la implementació de les mesures que en ell 
es preveuen es troben incloses en el preu i correran a càrrec del contractista. 
  
Clàusula 13. Personal d’interlocució tècnica del contractista  
  
El contractista designarà una o diverses persones amb la capacitat i la titulació 
requerides al PCAP i, en el seu defecte, aquelles que resultin suficients, amb la funció 
de disposar sobre totes les qüestions relatives a l’execució i bona marxa del contracte i 
també als efectes d’interlocució tècnica en la relació del contractista amb 
l’administració contractant. 
 
Clàusula 14. Resolució d’incidències   
  
1. Les incidències que se suscitin en l’execució del contracte seran resoltes per l’òrgan 
de contractació o per la direcció de l’execució del contracte, segons els correspongui 
competencialment, mitjançant expedient contradictori, amb les actuacions 
preceptuades a la normativa general de contractació.  
  
2. Les resolucions que es dictin en aquests procediments seran immediatament 
executives, sens perjudici de la seva impugnació.  
  
3. Aquest procediment s’aplicarà a l’exigència de protecció, reparació o indemnització 
a càrrec del contractista per danys al patrimoni municipal i també per a la imposició de 
penalitats per incompliments contractuals.  
  
4. Les parts contractants podran resoldre també totes les incidències que es derivin del 
contracte, incloses les suspensions dels terminis d’execució, per mitjà d’acta 
convencional que expressi l’acord adoptat i subscrit pel responsable del contracte, 
quan afecti els aspectes del contingut tècnic de les prestacions.  
  
Aquest apartat no podrà servir en cap cas per a l’incompliment dels procediments 
sobre modificació del contracte. 
 
Clàusula 15. Efectes del desconeixement per part del contractista  
  
El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes o documentació que 
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l’integren, o de la normativa aplicable a tot allò que s’ha pactat no eximirà el 
contractista de l’obligació del seu compliment. 
 
Clàusula 16. Subjecció a fiscalització  
  
Els contractistes tenen la condició de comptedant davant de la Sindicatura de Comptes 
i del Tribunal de Comptes i les seves prestacions es troben subjectes a la intervenció 
material de l’interventor municipal.  
 
CAPÍTOL QUART. OBJECTE DEL CONTRACTE 
 
Clàusula 17. Classificació estadística del contracte  
  
1. Les prestacions contractuals es classificaran a efectes estadístics segons els 
epígrafs que corresponguin de la Classificació de Productes per Activitats (CPA). 
  
2. Quan el contracte se subjecti a regulació harmonitzada, a més es classificaran a 
efectes estadístics segons el Vocabulari comú de contractes públics (CPV). 
  
3. Als contractes continguts a l’annex II del TRLCSP, es farà constar la categoria que 
se’ls assigna en aquest annex. 
  
Clàusula 18. Àmbit  
  
1. Segons quina sigui l’administració contractant, l’àmbit territorial del contracte serà el 
terme municipal o l’àmbit territorial de competència de l’organisme autònom, si bé, en 
raó a la naturalesa, funció i incidència territorial, podrà executar-se afectant només part 
d’aquest territori o fora d’aquest.  
  
2. L’àmbit funcional del contracte inclou totes les prestacions que constitueixen el seu 
objecte.  
  
Els contractes comprenen totes les prestacions prèvies a la contractada i 
imprescindibles per a la seva realització i la retribució del contractista retribueix també 
aquelles prestacions prèvies, sense que gaudeixi del dret a percebre una retribució 
complementària per aquest concepte. L’expedient de contractació detallarà quin són 
aquests treballs i justificarà la suficiència del preu per a la seva cobertura. 
 
Clàusula 19. Variants  
  
1. El PCAP determinarà les variants admissibles, delimitarà el seu contingut i 
característiques i fixarà el seu número màxim per a cada element del contracte.  
  
2. Les variants ofertes pel contractista que es trobin dins de les admeses pel PCAP 
només podran ser excloses per l’acord d’adjudicació si expressament es preveu al 
mateix PCAP.  
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Les variants permeses en el PCAP i ofertes pel contractista s’entendran que sempre 
constitueixen estipulacions del contracte, llevat que es disposi la seva exclusió a 
l’acord d’adjudicació.  
  
3. Només es podrà oferir una única variant per a cada element que en sigui 
susceptible, llevat que s’estableixi la possibilitat de més d’una variant per element al 
PCAP. En aquest cas, el PCAP establirà el número màxim de variants per a cada 
element.  
  
L’oferta econòmica serà sempre única i no es podran proposar ofertes econòmiques 
diferents en raó a les diverses variants ofertes. Únicament es podran formular una 
pluralitat d’ofertes econòmiques fins al número màxim que prevegi el PCAP quan el 
preu es quantifiqui per preus unitaris.  
 
4. Si no es disposa el contrari al PCAP, les variants podran ser rebutjades 
motivadament i en aquest cas no puntuaran quan es valorin com a criteri d’adjudicació. 
 
CAPÍTOL CINQUÈ. RÈGIM ECONÒMIC DEL CONTRACTE 
  
Clàusula 20. Retribució del contractista  
  
1. El contracte s’executa a risc i ventura del contractista, sens perjudici del dret a 
l’equilibri econòmic, tal i com es configura a la normativa reguladora, en aquest plec, 
en especial a la clàusula 21, i eventualment es matisarà al PCAP, i, per tant, la seva 
retribució és la contraprestació única per totes les obligacions de qualsevol naturalesa 
que hagi de suportar per raó del contracte, incloses, a títol enunciatiu i no limitatiu, les 
despeses generals de l’empresa imputables al contracte, les de personal, seguretat i 
salut en el treball, direccions facultatives, sens perjudici de les direccions d’obra a 
càrrec de l’administració contractant, controls de qualitat i altres treballs tècnics, 
materials, propietats immaterials, consums de subministraments i serveis d’aigua, gas, 
electricitat, transports, telecomunicacions i combustibles, despeses administratives, 
incloses les de licitació, formalització, inscripcions registrals i legalitzacions, tributs, 
inclòs l’impost sobre el valor afegit, preus públics i tarifes, assegurances, vehicles, 
amortitzacions, serveis preparatoris, complementaris i addicionals i altres despeses 
d’explotació, les indemnitzacions de tot ordre que li siguin imputables i el benefici 
industrial ordinari, sense que es tingui dret a cap contraprestació addicional. Resten 
fora d’aquest caràcter únic, les obligacions econòmiques que neixin a càrrec de 
l’administració contractant per mandat de norma.  
  
2. La retribució meritada pel contractista en raó a l’execució és només aquella que es 
correspon amb les prestacions que han estat efectivament efectuades de conformitat 
amb el contracte a favor de l’administració contractant o dels usuaris de les 
prestacions i que no hagin estat rebutjades per l’Administració contractant o 
invalidades per l’autoritat competent, sens perjudici de les indemnitzacions a què el 
contractista tingui dret per raó del desistiment del contracte. La liquidació del preu 
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meritat a favor del contractista es farà aplicant el sistema de preus unitaris o del preu 
per cada fase o prestació. Quan per a tot el contracte o per una fase o prestació del 
mateix es fixi un preu alçat i l’execució només sigui parcial, el preu es meritarà en 
proporció al valor de l’executat determinat contradictòriament pel procediment de 
resolució d’incidències, llevat que l’execució parcial comportés un producte sense 
utilitat per a l’administració i la no execució completa sigui imputable només al 
contractista, en el qual cas no es meritarà el preu. 
  
3. A les ofertes i a tots els documents contractuals, s’expressarà el preu desglossant la 
part corresponent a l’IVA. En cas de no indicar-se aquesta circumstància, s’entendrà 
que la quantitat consignada no inclou aquest impost.  
  
4. El PCAP indicarà els supòsits en què el preu es satisfà en una moneda diferent de 
l’euro, sens perjudici que sempre fixarà el valor estimat del contracte en euros. 
  
Clàusula 21. Modificacions de la retribució  
  
1. La retribució només es modifica per revisió o per variació.  
  
2. La retribució del contractista només variarà quan concorri alguna de les 
circumstàncies següents que, a més, trenqui l’equilibri econòmic del contracte:  
  

a. Alteració de les prestacions a càrrec del contractista, per disposició de 
l’administració contractant, en exercici de les seva potestat d’”ius variandi”.  
  
b. Producció d’un acte qualificable com a “factum principis”.  
  
c. Risc sobrevingut i imprevisible.  

  
3. No tindran la consideració de trencament de l’equilibri econòmic del contracte que 
doni lloc a la variació del seu preu les modificacions que experimenti el benefici del 
contractista quan siguin degudes a una evolució dels costos derivats del contracte 
retribuïts pel preu, quan puguin ser previstos com a “aleas” normal del contracte 
integrat dins del risc i ventura que presideix l’execució del contracte i, en cap cas, no 
rebran aquesta qualificació:  
  

a. Les alteracions dels salaris per negociació col·lectiva o per una altra 
circumstància o de les altres despeses que hagi de suportar per raó del contracte, 
quan derivin d’una evolució normal de la conjuntura econòmica.  
  
b. Les substitucions de membres del personal per qualsevol circumstància, 
incloses les degudes a l’exercici del dret de vaga, a les incapacitats temporals, a la 
maternitat de la dona treballadora o situacions equivalents o assimilables, i als 
permisos i llicències del personal.  
  
c. Les substitucions temporals o definitives dels elements afectes a l’execució.  
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d. Els errors imputables al contractista en la formulació de la seva proposició 
econòmica.   
  
e. L’evolució dels mitjans i procediments d’execució de les prestacions delimitada a 
la clàusula 8.A.d del DCPCAP, sempre que no es deguin a un “factum principis” de 
l’administració contractant que no es pugui qualificar com a previsible segons 
l’objecte del contracte.   
  
f. Qualsevol circumstància que d’acord amb la jurisprudència no sigui constitutiva 
d’una de les causes de variació.  

  
En concret, no s’aplicaran les doctrines del “factum principis” i del risc imprevisible a 
aquells contractes en què la implementació successiva de noves tecnologies més 
avançades sigui inherent a la seva naturalesa o així es prevegi al contracte.  
   
4. El trencament de l’equilibri del contracte per les causes de modificació es podrà 
produir tant a favor del contractista com a favor de l’administració contractant i l’òrgan 
de contractació disposarà les resolucions pertinents per a la seva restauració. La 
restauració únicament operarà fins al punt que es restableixi l’equilibri trencat, sense 
que la compensació ultrapassi aquest llindar.  
  
Aquesta restauració es realitzarà:  
  

a. Quan es degui al “ius variandi” o un “factum principis” disposat per 
l’administració contractant, totalment a càrrec d’aquesta administració, en un sentit 
de compensació, quan l’alteració sigui negativa per al contractista, i de reducció del 
preu, a càrrec exclusivament del contractista, quan sigui positiva.  
  
b. Quan es degui a un “factum principis” no disposat per l’administració contractant 
o a un risc imprevisible, es compartirà a parts iguals pel contractista i 
l’administració contractant. 

 
CAPÍTOL SISÈ. ÒRGANS DE L’ADMINISTRACIÓ CONTRATANT   
 
Clàusula 22. Direcció de l’execució del contracte  
  
1. La direcció de l’execució del contracte suposa l’exercici de les atribucions de 
direcció, inspecció i impuls sobre les obres i serveis municipals que la legislació sobre 
règim local atribueix als presidents de les entitats locals i no forma part de les 
atribucions reservades a l’òrgan de contractació.  
  
2. La direcció de l’execució del contracte l’exercirà l’òrgan que ostenti la competència 
legal o els seus delegats. 
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Clàusula 23. Responsable del contracte  
  
1. L’administració contractant designarà un membre del personal al seu servei i amb la 
titulació adequada perquè actuï com a responsable del contracte. Amb els mateixos 
requisits de capacitat, també podrà actuar com a responsable del contracte un 
contractista administratiu de servei, el qual podrà ser una entitat col·laboradora de 
l’administració degudament acreditada, l’objecte de la qual es correspongui amb les 
funcions que hagi de desplegar al contracte, segons l’objecte d’aquest i amb els límits 
que fixi la normativa reguladora d’aquestes entitats.  
  
2. Les modificacions posteriors de la identitat del responsable del contracte es 
notificaran al contractista i seran eficaces des de la data d’aquesta notificació. En cas 
d’urgència, el facultatiu podrà intervenir acreditant per escrit la seva designació a l’inici 
de les actuacions de seguiment davant del contractista o de qualsevol altre que 
pogués haver rebut la notificació.  
  
Llevat que es disposi una altra cosa al contracte, les actuacions posteriors del 
responsable del contracte les podrà realitzar en qualsevol moment de l’execució i 
sense necessitat de notificació prèvia al contractista.  
  
3. El responsable del contracte disposarà durant l’execució de totes les atribucions no 
reservades a l’òrgan de contractació ni a la direcció de l’execució i abastarà almenys 
els objectius i les funcions següents:  
  
A. Objectius:  
  

a. Garantir l’execució conforme al contracte.  
  
b. Precisar els termes de l’execució.  
  
c. Comprovar el compliment de les normes a què se subjecta la prestació 
contractada.  
  
d. Constatar la comissió possible d’infraccions administratives o incompliments 
contractuals i traslladar la seva notícia a l’autoritat que correspongui.  
  
e. Verificar els actes de reconeixement d’obligacions, sens perjudici de les normes 
i actes generals pressupostaris.   

  
B. Funcions:  
  

a. Inspeccionar els béns i drets adscrits, afectes o vinculats al contracte.  
  
b. Formular requeriments sobre correcció de deficiències en la prestació.  
  
c. Elevar a l’òrgan de contractació i a la direcció de l’execució del contracte, 
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segons correspongui, la iniciativa per a l’actuació de potestats administratives o la 
presa d’altres mesures.  
  
d. Actuar com a interventor tècnic a l’empresa concessionària, quan correspongui.  
  
e. Emetre les certificacions de l’execució, llevat que correspongui al director 
facultatiu.  
   
f. Exigir al contractista qualsevol antecedent documental que esdevingui 
transcendent per a verificar el compliment de les obligacions al seu càrrec.  
  
g. Desenvolupar i aplicar les instruccions que li adrecin l’òrgan de contractació i la 
direcció de l’execució del contracte  

  
4. Les ordres que el responsable del contracte adreci al contractista que no ho sigui 
d’un contracte d’obres s’instrumentaran en un llibre d’ordres el qual tindrà el format 
que es determinarà reglamentàriament o per resolució de la direcció de l’execució del 
contracte, amb les característiques fonamentals que es defineixen a la clàusula 48 per 
al contracte d’obres.   
  
5. La relació entre el responsable del contracte i el director facultatiu als contractes 
d’obra se subjecta al que disposa l’article 52.2 del TRLCSP. 
 
CAPÍTOL SETÈ. SELECCIÓ DEL CONTRACTISTA  
 
Clàusula 24. Mesa de contractació 
  
1. La mesa de contractació és un òrgan de composició i funcionalitat tècnica, el qual 
s’integrarà per un número imparell de membres, no inferior a tres i en formaran part, el 
secretari i l’interventor municipals. A la determinació dels seus membres, l’òrgan de 
contractació vetllarà per garantir que l’especialització tècnica i professional del seus 
membres sigui l’adequada en raó a la naturalesa del contracte que ha de ser adjudicat.  
  
2. Podran formar-ne part membres electes de l’administració contractant, personal 
funcionari de carrera o laboral indefinit i fix integrats dins de la plantilla municipal, 
inclosos els titulars de llocs de treball de col·laboració reservats a funcionaris 
d’habilitació de caràcter estatal i personal de la Diputació que tingui una relació de 
serveis o laboral com la indicada per als empleats municipals. El responsable del 
contracte, sempre que reuneixi els requisits per ser membre que acaben de ser 
indicats, i es trobés ja designat, formarà part de la mesa de contractació.  
  
3. En serà secretari de la mesa de contractació, un funcionari degudament qualificat 
diferent del secretari municipal.  
   
4. A la mesa de contractació, li seran d’aplicació les previsions normatives sobre 
òrgans administratius col·legiats diferents del ple i de la junta de govern local.  
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Clàusula 25. Regles comuns sobre mitjans d’acreditació de les condicions 
subjectives dels empresaris  
 
1. L’acreditació de classificació empresarial, quan aquesta sigui exigida o quan la seva 
possessió justifiqui la possessió de les condicions de solvència exigides pel contracte, 
serà suficient per acreditar la capacitat d’obrar i la solvència del contractista. 
  
2. Quan no sigui possible l’acreditació de les condicions subjectives dels licitadors o 
empresaris que participen a la selecció del contractista i d’aquest pels mitjans 
establerts al DCPCAP i al PCAP, aquesta es podrà realitzar per qualsevol mitjà 
admissible en dret. 
  
Tanmateix, quan la classificació empresarial sigui legalment necessària no s’admetrà 
la prova de reunir les condicions de solvència en substitució de l’acreditació de posseir 
la mateixa classificació, sens perjudici d’allò que es disposa legalment per a les 
empreses comunitàries no espanyoles. 
  
3. No es podran exigir documents addicionals a aquells que nominativament es 
refereixen a l’article 146 del TRLCSP si al PCAP no s’enuncia. 
  
4. Els documents que s’aportin per a l’acreditació de les condicions subjectives seran 
originals, còpies autenticades notarialment o confrontades amb l’original per 
l’administració contractant. No s’admetran còpies confrontades amb l’original per altres 
entitats del sector públic.  
 
 
Clàusula 26. Capacitat d’obrar.  
 
1. La capacitat d’obrar s’acreditarà pels mitjans següents:  
 

a. Si es tracta d'empresari individual, s’acreditarà per mitjà del DNI no caducat i 
NIF (aquest últim document no caldrà quan el DNI ja contingui la lletra del NIF), 
quan sigui espanyol, i amb el document que acrediti fefaentment la identitat en 
termes equivalents quan es tracti d’un estranger.  
 
b. Si es tracta de societats, s’acreditarà amb l'escriptura de constitució de la 
societat, acompanyada de les seves modificacions, degudament inscrites al 
Registre Mercantil.   
 
c. Si es tracta d’una altra mena de persona jurídica s’acreditarà amb el títol 
constitutiu original, acompanyat, si s’escau, dels de les alteracions ulteriors que 
hagi experimentat, i de la inscripció al registre públic on sigui preceptiva per a la 
contractació amb l’administració.  
  
d. Les empreses no espanyoles nacionals d’estats membres de la Unió Europea 
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hauran d’acreditar la seva personalitat jurídica i capacitat per mitjà de la inscripció 
en els registres, o la presentació de les certificacions que s’indiquen a l’annex I del 
RLCAP, en els termes de l’article 84 del TRLCSP.  
   
e. Les empreses estrangeres no comunitàries hauran d’aportar davant de l’òrgan 
de contractació un informe expedit per la Missió Diplomàtica Permanent o Oficina 
Consular d’Espanya del lloc de domicili de l’empresa, en el qual consti:  

  
e.1. Que l’empresa gaudeixi de la capacitat i l’habilitació suficients segons la 
seva llei nacional per concertar el contracte.  
  
e.2. Que l’Estat de la seva nacionalitat admet la concurrència a la contractació 
pública d’empreses espanyoles en circumstàncies equivalents.  

  
Aquesta darrera manifestació no serà preceptiva, als contractes subjectes a 
regulació harmonitzada, per a les empreses d’Estats signataris de l’Acord sobre 
Contractació Pública de l’Organització Mundial del Comerç, segons disposa l’article 
55.1 del TRLCSP.  

  
f. Les empreses citades a la lletra e, quan concorrin a contractes d’obres, hauran 
de tenir sucursal oberta a Espanya, amb designació d’apoderats o representants 
per a les seves operacions inscrites al Registre Mercantil.  

  
2. Quan es tracti de persones jurídiques, s’haurà d’acreditar que l’objecte social o 
l’activitat econòmica té relació directa amb l’objecte del contracte, d’acord amb els 
estatuts o regles fundacionals.  
  
3. S’entendran per empreses, a efectes de la contractació, les persones físiques o 
jurídiques capacitades per a contractar amb l’administració contractant.  
  
4. Quan s’exigeixi una habilitació empresarial o professional específica per a la 
realització de l’activitat o prestació que constitueixi l’objecte del contracte, l’acreditació 
es realitzarà per mitjà del títol o certificació que acrediti la seva possessió. L’exigència i 
els mitjans d’acreditació constaran necessàriament a una norma sectorial o al PCAP 
perquè siguin exigibles. El PCAP les consignarà en tot cas. Per a les empreses 
comunitàries no espanyoles i per a l’exigència d’habilitació, s’aplicarà l’article 58 del 
TRLCSP.  
 
Clàusula 27. Prohibició de contractar  
  
1. Per al compliment del requisit de no trobar-se incurs en prohibició de contractar, es 
consignarà a les proposicions una declaració responsable, la qual expressarà que el 
contractista no es troba incurs en cap de les causes de prohibició previstes a 
l’ordenament jurídic vigent i, en especial, a l’article 60 del TRLCSP, sens perjudici dels 
mitjans de prova de l’article 62 de la mateixa llei.  
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2. La declaració inclourà la manifestació de trobar-se al corrent de les obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, sens 
perjudici que la justificació acreditativa d’aquest requisit hagi de presentar-se per 
l’adjudicatari abans de l’adjudicació definitiva. 
 
Clàusula 28. Solvència  
  
1. La solvència dels contractistes consistirà en la classificació empresarial, quan sigui 
preceptiva, i, en defecte d’aquesta obligatorietat, per la concurrència de les 
circumstàncies que discrecionalment establirà el PCAP.  
  
2. L’article 63 del TRLCSP s’aplicarà a la llum de la doctrina que dimana de la 
sentència de l’assumpte C-176/1998, cas “Holst Italia SpA contra Comune di Cagliari, 
amb la intervenció de Ruhrwasser AG International Water Management”, de 2 de 
desembre de 1999, del Tribunal de Justícia de la Comunitat Europa.  
 
3. La classificació haurà de concórrer als licitadors i als empresaris amb qui es negociï 
en el moment de presentar les proposicions i al contractista en el moment de les 
adjudicacions i de la formalització.   
 
4. Mentre no vigeixi el reglament del TRLCSP que reguli l’exigència de classificació als 
licitadors i contractistes per part de l’administració contractant, per als contractes que, 
segons la legislació previgent a aquesta llei, eren de la classe de consultoria i 
assistència tècnica, no serà preceptiva l’exigència de classificació, conforme a la 
disposició transitòria cinquena del TRLCSP.   
 
5. Per als contractes patrimonials sobre béns immobles, la solvència consistirà en la 
propietat del títol per disposar o administrar necessari per concertar el negoci 
corresponent. 
 
Clàusula 29. Representació  
  
1. Quan s’actuï per mitjà de representant, aquest haurà de ser òrgan societari 
competent o apoderat i el seu poder, acreditat a l’article 32.3 de la LPC, haurà de ser 
vàlid, eficaç, i suficient.   
  
2. Si el licitador fos persona jurídica, el poder haurà de figurar inscrit al registre on sigui 
preceptiva o sigui possible aquesta inscripció, llevat que es tracti de poder per a acte 
concret. 
  
Clàusula 30. Unions d’empresaris  
  
1. Si dues o més empreses pretenen ser contractistes conjuntament, únicament ho 
podran fer sota la forma de la unió d’empresaris prevista a l’article 59 del TRLCSP. 
Només s’exceptua quan aquesta concurrència ho és a una concessió d’obra pública i 
els empresaris ofereixen el compromís de constituir una societat que serà titular de la 
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concessió, segons la previsió de l’article 57.2 del TRLCSP.  
  
2. Cada una de les empreses integrades a la unió haurà d’acreditar la seva capacitat, 
solvència i no incursió en prohibició.  
  
3. L’acumulació de les condicions de solvència dins de la unió es realitzarà en els 
termes de l’article 52 del RLCAP.  
   
4. Els empresaris donaran compliment a allò que estableix l'article 59 del TRLCSP i 24 
del RLCAP, i a aquests efectes:  
  

a. Indicaran la identitat i les circumstàncies de cadascun dels membres de la unió 
en els termes exigits per a la resta de licitadors.  
  
b. Declararan la voluntat de concórrer formant la unió temporal d’empreses i el 
compromís de constituir-se formalment, en escriptura pública, cas de resultar 
adjudicataris del contracte.  
  
c. Indicaran la participació de cada empresari a la unió.  
  
d. Designaran un representant únic amb poders generals, sens perjudici de 
l'existència de poders mancomunats que puguin atorgar les empreses per a 
cobraments i pagaments de quantia significativa.   

  
5. En cas de resultar adjudicatàries, les empreses hauran d'acreditar la constitució de 
la unió temporal d’empreses en escriptura pública davant l'òrgan de contractació en 
l’acte de formalització i actuaran sota el principi de responsabilitat solidària dels seus 
socis.   
  
6. La durada de la unió temporal d’empresaris ha de ser coincident amb la del 
contracte fins que s’extingeixi.  
  
7. Per als casos en què sigui exigible la classificació i concorrin empresaris nacionals, 
estrangers que no siguin nacionals d’un Estat membre de la Unió Europea i estrangers 
que sí que gaudeixin d’aquesta nacionalitat, els dos primers grups hauran d’acreditar 
la classificació i els dos últims la seva solvència.  
  
8. La separació voluntària o forçosa del qualsevol empresari de la unió temporal 
d’empreses comportarà la inadmissibilitat de l’oferta, si aquesta separació es fa abans 
de l’adjudicació definitiva, i l’extinció del contracte, si es fa  després d’aquesta. 
 
Clàusula 31. Publicitat dels processos de selecció del contractista  
  
1. Per a tots els processos de selecció del contractista que es tramitin per procediment 
obert o negociat, els anuncis previs de l’article 141 del TRLCSP i els anuncis de 
licitació es publicaran també al perfil del contractant i al tauler d’edictes.  
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La publicació dels anuncis previs es realitzarà al tauler d’edictes i al perfil del 
contractant dins del mes de gener, sempre que el pressupost entri en vigor el dia 
primer de l’any natural. En cas de prorroga del pressupost, aquesta publicació es 
produirà dins del mes següent a la vigència del nou pressupost.  
  
2 La tramesa d’anuncis al DOUE es realitzarà sempre per mitjans telemàtics i 
prèviament a la publicació dels altres anuncis.  
 
3. S’estableixen els següents règims de publicitat de les contractacions: 
 

1: Perfil del contractant i tauler d’edictes. 
 
2: Perfil del contractant, tauler d’edictes i BOP. 
 
3: Perfil del contractant, tauler d’edictes, BOP, BOE i DOUE. 
 
4: Perfil del contractant, tauler d’edictes, BOP, BOE, DOUE i anunci previ al DOUE. 

 
El règim 1 s’aplicarà als procediments negociats sense publicitat. 
 
El règim 2 s’aplicarà als procediments oberts i negociats amb publicitat no 
corresponents a contractes subjectes a regulació harmonitzada. 
 
Els règim 3 i 4 s’aplicarà als contractes subjectes a regulació harmonitzada. 
 
4. De conformitat amb l’article 59.6 de la LPC, totes les notificacions per a les qual no 
s’estableixi expressament al TRLCSP la notificació individualitzada o la publicació en 
diaris oficials, es publicaran només al perfil de contractant i aquesta publicació tindrà 
efectes de notificació. 
 
Clàusula 32. Obtenció d’informació sobre els processos de selecció dels 
contractistes  
  
1. El mitjà ordinari d’obtenir la informació a disposició dels empresari, inclosos el plecs, 
serà el perfil del contractant.  
   
2. Els plecs podran també obtenir-se a la secretaria de l’administració contractant. El 
termini i l’horari d’atenció als licitadors s’indicaran al PCAP. Si se sol·licita per correu, 
l’administració contractant practicarà la seva tramesa en el termini màxim de 3 dies 
hàbils. La data límit per sol·licitar la tramesa d’informació per correu serà el quart dia 
hàbil anterior al de la finalització del termini de licitació, sens perjudici que el licitador 
pugui obtenir els plecs fins que s’extingeixi el mateix termini a les dependències de la 
secretaria de l’administració contractant.   
 
3. Les dates límits dels apartats 2 i 3 es computaran per referència a l’entrada de la 
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sol·licitud al registre general municipal. 
 
Clàusula 33. Contingut de les proposicions i efectes de la seva presentació 
  
1. La participació als procediments de selecció del contractista es realitzarà per mitjà 
de la presentació de les proposicions, les quals s’integraran per una instància de 
presentació i fins a tres sobres, denominats 1, 2 i 3, segons precisarà el PCAP. El 
licitador haurà de presentar en tot cas el sobre 1 i presentarà els sobre 2 i/o 3, en raó a 
allò que disposi el PCAP. 
 
El sobre 1 es retolarà “documentació administrativa” i contindrà la documentació 
acreditativa de les condicions capacitat, solvència i no incursió en prohibició i 
l’acreditació d’haver constituït la garantia provisional, quan sigui obligatòria.  
 
El sobre 2 es retolarà com “oferta: elements valorables per aplicació de criteris 
d’adjudicació consistents en judicis de valor”, i contindrà el documents que ofereixin i/o 
justifiquin segons corresponguin aquests elements. 
 
El sobre 3 es retolarà com “oferta: elements valorables per aplicació de criteris 
d’adjudicació consistents en fórmules matemàtiques”, i contindrà el documents que 
ofereixin i/o justifiquin segons corresponguin aquests elements. 
 
Cadascun dels sobres contindrà un document independent que relacionarà de forma 
indexada cadascun dels documents que l’integren.   
  
La instància de presentació i els sobres a l’anvers indicaran la referència al 
procediment de contractació en el qual es participa, el nom, NIF i domicili a efectes de 
notificacions de l’empresari que hi participa i també a l’anvers els signarà l’empresari o 
el representant que actuarà dins del procediment en nom seu, amb indicació del nom i 
els cognoms i el número de NIF de qui signa. La instància de presentació també 
indicarà expressament que s’acompanyen els dos o tres sobres amb la seva 
identificació individualitzada.  
 
2. Quan sigui preceptiva la classificació empresarial, aquesta es podrà acreditar: 
 

a. Amb els certificats que es detallen als articles 83 i 84 del TRLCSP.  
 
b. Aportant les dades que permetin l’accés al registre administratiu de l’Estat o de 
la Generalitat de Catalunya on consti fefaentment. 

 
En tot cas, juntament amb els mitjans anteriors, s’acompanyarà amb una declaració 
responsable que declari que gaudeix de la classificació requerida i que les 
circumstàncies que van determinar l’atorgament de la classificació empresarial no 
s’han modificat de forma que deixi de reunir alguna de les condicions subjectives 
necessàries per participar en el contracte. 
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L’acreditació de la classificació comprendrà la de la solvència i no incursió en 
prohibició del contractista. Quan de la informació acreditada també ho resulti la 
representació, no caldrà justificar-la singularment. 
 
3. La solvència, quan no sigui exigible la classificació, s’acreditarà pels mitjans dels 
articles 75 a 79 del TRLCSP aplicables a cada classe de contracte. 
 
4. Dins del sobre 1, es contindrà una declaració de l’empresari sobre submissió als 
òrgans jurisdiccionals espanyols, quan es tracti d’empresaris estrangers, en relació a 
les qüestions que es derivin del contracte, amb renúncia expressa a la competència 
dels òrgans jurisdiccionals estrangers que li puguin correspondre.   
  
5. El PCAP determinarà els documents que composaran cada sobre de l’oferta. 
Preferentment, al PCAP es farà correspondre cada document amb un únic criteri 
d’adjudicació.  
  
5. En cap cas, el PCAP no podrà en relació a l’oferta:  
  

a. Exigir l’aportació de documents que no es prenguin en consideració a l’hora 
d’aplicar els criteris d’adjudicació o els aspectes objecte de negociació.  
  
b. Permetre puntuar per més d’un criteri d’adjudicació un mateix element objectiu 
de l’oferta tècnica.  
  
c. Requerir l’esmena de documents que integrin l’oferta, sens perjudici de les 
informacions complementàries que l’òrgan de contractació o la mesa de 
contractació puguin requerir.  
  
d. Avaluar aspectes que no tinguin a veure amb l’oferta contractada.  
  
e. Valorar documents que s’hagin tingut en compte per acreditar la solvència del 
licitador i què s’hagin incorporat al sobre 1.  

  
6. Quan el PCAP estableixi l’obligació de constituir garantia provisional, i llevat que el 
mateix PCAP fixi una altra cosa, l’import de la garantia serà del 3 % del pressupost de 
licitació IVA exclòs. En aquest cas, el PCAP es limitarà a fer la remissió aquesta 
clàusula. 
 
7. La presentació de l’oferta implica la declaració del licitador que les manifestacions 
sobre capacitat, solvència i no incursió en prohibició de contractar són certes i vigents, 
que  accepta íntegrament i sense cap reserva o condició la totalitat de les estipulacions 
contingudes als plecs del contracte i que s’obliga al compliment de les obligacions que 
se’n derivin com a licitador i, si escau, com a contractista, en especial en aquest darrer 
cas, pel que fa al compliment del contracte en els termes de la seva oferta amb les 
concrecions, inclosa l’acceptació o rebuig de variants, que hagi inserit l’òrgan de 
contractació a l’acord d’adjudicació definitiva en els termes admesos pels plecs.  
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Una vegada lliurada o tramesa la documentació no pot ser retirada, llevat que concorri 
causa justificada. 
 
8. Sens perjudici de les disposicions del TRLCSP relatives a la publicitat de 
l’adjudicació i a la informació que s’ha de facilitar als licitadors, aquests podran 
designar com a confidencial part de la informació facilitada per ells al formular les 
seves proposicions, especialment pel que fa als secrets tècnics o comercials i als 
aspectes confidencials dels mateixos. L’Ajuntament no podrà fer-ne difusió d’aquesta 
informació sense el consentiment del licitador. 
 
Clàusula 34. Lloc de presentació de les proposicions  
  
1. La proposició es presentarà al registre general de l’administració contractant, el qual 
es troba a l’adreça indicada a l’apartat següent, als seus registres auxiliars o en 
qualsevol altre dels registres previstos a l’article 38.4 de la LPC.  
  
2. Quan la documentació no es presenti als registres de l’administració contractant, 
hauran d’adreçar-se a l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages a l’adreça: crta. de Vic 
35-37 08272 de Sant Fruitós de Bages, i el licitador haurà de justificar la data i l’hora 
de la imposició de la tramesa en l’oficina de Correus i anunciar a l’òrgan de 
contractació la remissió de l’oferta mitjançant un tèlex, fax 93876.04.86, telegrama o 
correu electrònic a ajuntament@santfruitos.cat en el mateix dia i en qualsevol cas dins 
del termini establert per la presentació d’ofertes. El tèlex, fax, telegrama o correu 
electrònic haurà de contenir el títol complert del contracte, el nom i altres dades del 
licitador, la data i número de certificat de la tramesa i al qual s’haurà d’adjuntar el 
certificat d’imposició a correus. Si no es compleixen els anteriors requisits, les ofertes 
que es rebin fora del termini abans esmentat no seran admeses 
  
3. Transcorreguts, tanmateix, els 10 dies naturals següents a la data de finalització del 
termini de presentació de proposicions sense haver-se rebut la documentació, aquesta 
no serà admesa en cap cas. 
 
Clàusula 35. Terminis de presentació de les proposicions  
  
1. Els terminis de presentació de proposicions seran aquells que s’estableixin al PCAP.   
  
2. En raó al règim de publicitat citat a l’article 31.3, el termini de presentació de 
proposicions serà, llevat que altra cosa disposi el PCAP, expressat sempre en dies 
naturals i referits als anuncis de licitació, llevat que s’indiqui el termini en mesos: 
 

1. Règim de publicació 1: Des de la publicació al perfil de contractant, 10 dies a la 
tramitació ordinària i 5 dies a la tramitació d’urgència. 
 
2. Règim de publicació 2: Des de la publicació al BOP: 
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2.1. Contractes d’obres i de concessió d’obres públiques. 
 
2.1.1. Tramitació ordinària: 26 dies. 
 
2.1.2. Tramitació d’urgència: 13 dies. 
 
2.2. Contractes de servei públic: 
 
2.2.1. Tramitació ordinària: 1 mes. 
 
2.2.2. Tramitació urgent: 15 dies. 
 
2.3. Contractes d’altres classes: 
 
2.3.1. Tramitació ordinària: 15 dies. 
 
2.3.2. Tramitació d’urgència: 8 dies. 
 

3. Règim de publicació 3: Serà el que resulti de l’acumulació dels dos terminis 
següents: 

 
C. 40 dies des de la tramesa de l’anunci al DOUE. 
D. Des de la darrera de les publicacions al BOP i al BOE: 
 
3.1. Contractes d’obres i de concessió d’obres públiques. 
 
3.1.1. Tramitació ordinària: 26 dies. 
 
3.1.2. Tramitació d’urgència: 13 dies. 
 
3.2. Contractes de servei públic: 
 
3.2.1. Tramitació ordinària: 1 mes. 
 
3.2.2. Tramitació urgent: 15 dies. 
 
3.3. Contractes d’altres classes: 
 
3.3.1. Tramitació ordinària: 15 dies. 
 
3.3.2. Tramitació d’urgència: 8 dies. 

 
4. Règim de publicació 4: Serà el que resulti de l’acumulació dels dos terminis 
següents: 

 
A. 24 dies des de la tramesa de l’anunci al DOUE. 
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B. Des de la darrera de les publicacions al BOP i al BOE: 
 

4.1. Contractes d’obres i de concessió d’obres públiques. 
 
4.1.1. Tramitació ordinària: 26 dies. 
 
4.1.2. Tramitació d’urgència: 13 dies. 
 
4.2. Contractes de servei públic: 
 
4.2.1. Tramitació ordinària: 1 mes. 
 
4.2.2. Tramitació urgent: 15 dies. 
 
4.3. Contractes d’altres classes: 
 
4.3.1. Tramitació ordinària: 15 dies. 
 
4.3.2. Tramitació d’urgència: 8 dies. 

 
3. Quan a la publicació al perfil de contractant s’afegeixi la publicació en diaris oficials, 
la primera es realitzarà des de la publicació al BOP en el règim de publicació 2 o des 
de la remissió de l’anunci al DOUE en els règims de publicació 3 i 4, i es mantindrà en 
tot cas fins a la finalització del període de presentació d’ofertes. 
 
La publicació al tauler d’edicte municipal serà simultània a la del perfil de contractant. 
   
4. Durant el termini de presentació de proposicions, els licitadors gaudiran dels drets 
d’accés a la informació sobre la contractació que es preveu a l’ordenament vigent i en 
aquest plec.  
  
5. Seran admissibles les ofertes presentades des de la primera publicació.  
  
6. Els terminis de presentació de proposicions són improrrogables per disposició 
posterior a l’aprovació de l’expedient de contractació.  
  
7. Si el darrer dia del termini de presentació de proposicions finalitzés en dissabte, 
diumenge o festiu al municipi on té el domicili l’administració contractant, s’entendrà 
ajornat fins al primer dia hàbil posterior.  
  
8. S’inclou dins del termini de presentació de proposicions tot el dia darrer, sense que 
els PCAP puguin establir una hora anterior a la fi del dia.   
  
Aquesta previsió no suposa el dret a presentar les ofertes davant dels registres 
corresponents fora del seu horari d’atenció al públic.  
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Clàusula 36. Esmena de deficiències i exigència d’aclariments  
  
1. L’esmena de deficiències, limitada als documents integrants del sobre 1, es 
requerirà als licitadors, s’anunciarà verbalment a la sessió de la mesa, es publicarà al 
tauler d’edictes i al perfil de contractant i es notificarà.  
  
2.  L’òrgan de contractació o la mesa de contractació podran exigir als licitadors o 
empresaris que participin en la negociació aclariments sobre tots els documents 
presentats i requerir-los per a la presentació d’altres complementaris, sense que això 
pugui suposar una infracció de la clàusula 25.3 ni alteració de l’oferta. 
  
Clàusula 37. Criteris d’adjudicació 
 
1. Per als criteris d’adjudicació consistents en l’aplicació d’una fórmula matemàtiques, 
es fixen els següents criteris d’adjudicació tipus, als quals es remetran els PCAP, tot 
indicant la puntuació que revesteix la magnitud M indicada a les fórmules que 
s’expressen tot seguit, la qual serà, en tot cas, la puntuació màxima atribuïble per 
cadascun dels criteris respectivament. Els criteris d’adjudicació s’aplicaran segons les 
fórmules que en cada cas s’expressen a continuació: 
 
Tipus 1. Reducció del preu o d’una magnitud econòmica a càrrec de l’Ajuntament. Es 
valorarà segons la fórmula: 
  
M x (Pref-Pval) ÷ (Pref-Pmin) 
 
On: 
- Pref serà el tipus de sortida del preu o magnitud econòmica a càrrec de l’Ajuntament. 
 
- Pval serà el preu o magnitud econòmica a càrrec de l’Ajuntament que es valora. 
 
- Pmin serà el preu o magnitud econòmica a càrrec de l’Ajuntament més petit entre els 
concurrents. 
 
La dimensió de P serà l’euro, llevat que el PCAP indiqui una altra dimensió. La 
dimensió de M serà la de punts dividit per la dimensió de P. 
 
Als efectes d’aquest criteri, els ofertants indicaran a la seva oferta la magnitud Pval 

expressada en la dimensió indicada. 
 

L’oferiment de la magnitud s’acompanyarà d’un document separat que consistirà en un 
estudi econòmic financer desglossat per partides amb el nivell suficient que acrediti la 
serietat i possibilitat de compliment de l’oferta. El PCAP podrà concretar les 
característiques d’aquest document. 
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Es considerarà incursa en possible temeritat la proposta que per aquest criteri presenti 
els percentatges previstos a l’article 85 de la RGLCAP. 
 
Tipus 2. Increment del cànon o d’una altra magnitud econòmica a càrrec del 
contractista i a favor de l’Ajuntament. Es valorarà segons la fórmula: 
 
M x (Cval-Cref) ÷ (Cmax-Cref) 
 
On: 
- Cval serà el cànon o altra magnitud econòmica a càrrec del contractista i a favor de 
l’Ajuntament que es valora. 
 
- Cref serà el tipus de sortida del cànon o altra magnitud econòmica a càrrec del 
contractista i a favor de l’Ajuntament. 
 
- Cmax serà el cànon o altra magnitud econòmica a càrrec del contractista i a favor de 
l’Ajuntament més gran entre els concurrents. 
 
La dimensió de C serà l’euro, llevat que el PCAP indiqui una altra dimensió. La 
dimensió de M serà la de punts dividit per la dimensió de C. 
 
Als efectes d’aquest criteri, els ofertants indicaran a la seva oferta la magnitud Cval 

expressada en la dimensió indicada. 
 
L’oferiment de la magnitud s’acompanyarà d’un document separat que consistirà en un 
estudi econòmic financer desglossat per partides amb el nivell suficient que acrediti la 
serietat i possibilitat de compliment de l’oferta. El PCAP podrà concretar les 
característiques d’aquest document. 
 
Tipus 3. Reducció dels terminis d’execució. Es valorarà segons la fórmula: 
 
M x (Tref-Tval) ÷ (Tref-Tmin) 
 
On: 
- Tref serà el tipus de sortida del termini d’execució. 
  
- Tval serà el termini d’execució que es valora. 
 
- Tmin serà el termini d’execució més petit entre els concurrents. 
 
La dimensió de T seran els dies naturals, llevat que el PCAP indiqui una altra 
dimensió. La dimensió de M serà la de punts dividit per la dimensió de T 
 
Als efectes d’aquest criteri, els ofertants indicaran a la seva oferta la magnitud Tval 
expressada en la dimensió indicada. 
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L’oferiment de la magnitud s’acompanyarà d’un document separat que consistirà en un 
cronograma per fases i, si s’escau, diversos nivells de desglossament de les fases 
d’execució amb el nivell suficient que acrediti la serietat i possibilitat de compliment de 
l’oferta. El PCAP podrà concretar les característiques d’aquest document. 
 
Tipus 4. Increment dels terminis de garantia. Es valorarà segons la fórmula: 
 
M x (Gval-Gref) ÷ (Gmax-Gref) 
 
On: 
- Gref serà el tipus de sortida del termini de garantia. 
 
- Gval serà el termini de garantia que es valora. 
 
- Gmax serà el termini de garantia més gran entre els concurrents. 
 
La dimensió de G seran els anys, llevat que el PCAP indiqui una altra dimensió. La 
dimensió de M serà la de punts dividit per la dimensió de G. 
 
Als efectes d’aquest criteri, els ofertants indicaran a la seva oferta la magnitud Tval 
expressada en la dimensió indicada. 
 
2. L’oferta del licitador que no cobreixi els salaris i complements salarials del personal 
que executi el contracte d’acord amb els convenis col·lectius que resultin d’aplicació 
serà considerada anormal o desproporcionada. 
 
3. També es podran considerar anormals o desproporcionades les ofertes que per 
qualsevol circumstància es consideri motivadament que no poden ser acomplertes per 
qui les ofereix. 
 
4. En els procediments negociats s’utilitzaran els mateixos criteris establerts en 
aquesta clàusula per procedir a la selecció del contractista.  
 
5. A l’efecte, si s’escau, es podrà realitzar una negociació per part de la mesa de 
contractació, o be per part del responsable del programa i tècnic competent/s assistits 
de lletrat, si aquella no s’ha constituït. En particular, es negociarà amb els interessats els 
termes de les seves ofertes i vetllarà perquè tots rebin el mateix tracte i, en particular, 
no es facilitarà de forma discriminatòria informació que pugui donar avantatges a 
determinats interessats respecte de la resta.  
 
 
CAPITOL VUITÈ. INCOMPLIMENTS DEL CONTRACTISTA I PENALITATS 
CONTRACTUALS  
  
Clàusula 38. Naturalesa  
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1. Els incompliments contractuals en què incorri el contractista, tipificats en el PCAP, 
se subjectaran a les penalitats que també s’establiran nominativament en ell i 
s’aplicaran en exercici d’una potestat pública irrenunciable.  
  
2. Les penalitats contractuals són l’efecte de les clàusules contractuals penals 
acceptades per les parts i no constitueixen sancions administratives derivades de la 
potestat sancionadora.   
  
Un incompliment contractual serà sancionat administrativament si a més constitueix 
una infracció administrativa, sense que existeixi incompatibilitat entre la penalitat i la 
sanció ni vulneració del principi de “non bis in idem”.  
   
3. Tanmateix, s’aplicaran per graduar l’incompliment i la penalitat els criteris previstos 
a la LPC per a graduar la responsabilitat a les infraccions administratives.  
 
4. La força major, si concorre, exclourà l’incompliment.   
  
La força major es caracteritza per la seva naturalesa externa a la conducta del 
contractista i la seva irresistibilitat.   
  
No es consideraran força major els supòsits de cas fortuït, interns i evitables, els quals 
no exclouen l’incompliment.   
  
A efectes de qualificar els incompliments, es consideraran força major o cas fortuït les 
delimitacions dogmàtiques que la jurisprudència sobre responsabilitat administrativa 
hagi caracteritzat de forma consolidada.  
  
5. Quan un únic fet pugui ser constitutiu de més d’un incompliment, se sancionarà com 
un únic aplicant la tipificació més greu d’entre les concurrents.  
 
6. Són incompliments contractuals imputables al contractista tots aquells que es derivin 
d’accions, omissions o comissions per omissió que li siguin atribuïbles personalment, 
als seus representants i agents, als seus treballadors i subcontractistes, i a aquells que 
per qualsevol vincle actuïn integrats sota la seva organització, encara que obrin contra 
el seu consentiment o sense el seu coneixement. Els actes d’aquestes persones no es 
consideraran en cap cas personalíssims als efectes de l’aplicació de les penalitats 
contractuals. 
 
Clàusula 39. Procediment d’aplicació  
  
1. Les penalitats contractuals no s’imposaran pel procediment sancionador, sinó per 
mitjà del procediment de resolució d’incidències ordenat a la clàusula 14, sempre que 
la legislació no estableixi un altre.  
  
Per als incompliments contractuals que impliquin la resolució del contracte, se seguirà 
el procediment previst a la legislació sobre contractes del sector públic.  
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2. L’acord d’iniciació determinarà els fets presumptament constitutius d’incompliment, 
la causalitat en una acció, omissió o comissió per omissió de contractista, la tipificació 
de l’incompliment i de la penalitat, la graduació de l’incompliment i la penalitat 
proposada. 
 
Clàusula 40. Competència  
  
Les penalitats seran imposades per la direcció de l’execució del contracte quan 
normativament no es disposi l’atribució d’aquesta competència a un altre òrgan. 
 
Clàusula 41. Tipificació d’incompliments i penalitats. 
 
1. Sens perjudici del règim d’incompliments que pugi fixar el PCAP, s’estableix el règim 
d’incompliments i penalitats general recollit en aquesta clàusula i aplicable al contracte, 
llevat exclusió per part del mateix PCAP. 
  
2. Si el contractista incorregués en demora respecte al compliment dels terminis totals 
o parcials, per causes que li siguin imputables, sense una causa degudament 
justificada a judici de l’Ajuntament, s’aplicarà allò que preveuen els arts. 212 i 213 del 
TRLCSP, fixant-se l’import de les penalitzacions diàries en 8,00 € per cada 1.000,00 € 
del preu del contracte. 
 
Si el contractista, per causes imputables a ell, hagi incomplert l’execució parcial de les 
prestacions definides en el contracte, l’Ajuntament podrà resoldre el contracte o podrà 
imposar les penalitats que consideri proporcionals a la gravetat de l’incompliment que 
no serà superior al 10% del preu del contracte. 
 
3. S’imposaran penalitats per incompliment defectuós si, al temps de la recepció, les 
prestacions objectes del contracte no es trobin en estat de ser rebudes per causes 
imputables al contractista o s’han  executat amb incompliment dels criteris 
d’adjudicació. La seva quantia es fixa en un 1% del pressupost del contracte, excepte 
que, motivadament, l’òrgan de contractació estimi que l’incompliment es greu o molt 
greu, en aquest cas es podrà arribar fins a un 5% o fins el 10%, respectivament. 
 
Clàusula 42. Rescabalament a favor de l’administració per manca de compliment  
  
1. A més de les penalitats aplicables:  
  

a. El contractista veurà reduït el preu en allò que no hagi efectivament prestat o la 
seva prestació sigui defectuosa o incompleta. Si una prestació parcial respecte a la 
contractada no resultés d’utilitat a l’administració aquesta no adeutarà el preu 
corresponent.  
  
b. El contractista respondrà dels danys i perjudicis causats per l’incompliment.  
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2. La imposició de penalitats, la reducció del preu i el rescabalament de danys i 
perjudicis per l’incompliment es podran substanciar en un únic procediment, sempre 
que no existeixin normes de procediment que impedeixin la seva acumulació. 
  
CAPÍTOL NOVÈ. EXTINCIÓ DEL CONTRACTE 
  
Clàusula 43. Causes extintives  
  
A més de les establertes a la TRLCSP i a les normes que la desenvolupin, són causes 
extintives dels contractes:  
  

a. Haver hagut de respondre administrativament o haver hagut de fer front 
l’administració contractant o l’ens local al règim de recàrrec previst a l’article 123 
del Text refós de la Llei general de la Seguretat Social, per causes imputables al 
contractista.  
  
b. La impossibilitat de restablir l’equilibri econòmic amb els mitjans previstos en el 
contracte.  
  
c. La utilització de les dades contravenint la clàusula 11 o la legislació orgànica 
sobre protecció de dades de caràcter personal.  
   
d. L’extinció del contracte principal, quan es tracti de contractes accessoris, 
circumstància aquesta que es farà constar en el PCAP. 

 
Clàusula 44. Recepció  
Conclosa l’execució per compliment de qualsevol contracte, s’expedirà una acta de 
recepció.  
 
 
TÍTOL SEGON. DISPOSICIONS APLICABLES ESPECÍFICAMENT A CADA 
CLASSE DE CONTRACTES 
  
CAPÍTOL PRIMER. CONTRACTES D’OBRA  
 
SECCIÓ PRIMERA. RESPONSABLES INTERVINENTS A L’OBRA 
  
Clàusula 45. Direcció facultativa de l’obra  
  
1. La direcció de l’obra comporta la comprovació i la vigilància de la seva correcta 
execució, amb totes les facultats que la normativa general li confereix per a aquesta 
finalitat. També comportarà la responsabilitat  de la vigilància sobre la seguretat i salut 
durant l’execució de l’obra, si l’administració contractant no designa un tècnic 
específicament competent en aquesta matèria.  
  
2. La persona o persones titulars de la direcció facultativa són responsables de la 
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direcció de l’obra, amb independència  que comptin amb col·laboradors, i assumeixen 
davant l’administració contractant la responsabilitat final de l’execució del projecte, 
amb tots els requeriments implícits en el paràgraf anterior. 
  
Clàusula 46. Cap d’obra  
  
1. El contractista ha de designar abans que s’iniciï l’execució un cap d’obra, tècnic 
competent, responsable per a la bona marxa dels treballs i el comportament del 
personal, qui també ha de fer d’enllaç amb els corresponents serveis municipals i el 
director facultatiu. El cap d’obra haurà d’ésser acceptat per l’administració contractant, 
qui podrà denegar-ho en raó a la manca de titulació adequada o la inhabilitació del 
professional. Cas que es produeixi aquesta denegació, el contractista està obligat a la 
substitució del cap d’obra en el termini de 2 dies hàbils. Idèntica obligació i termini 
regiran si el cap d’obra quedés inhabilitat per a la seva funció sobrevingudament.  
  
2. Les funcions de l’interlocutor tècnic definides a la clàusula 13 corresponen, en el 
contracte d’obres, al cap d’obra.  
  
3. La representació del contractista, quan hagi de desplegar-se en actuacions 
primordialment tècniques, correspon al cap d’obra i la signatura d’aquest actuant 
aquesta representació equival a la del contractista. 
  
SECCIÓ SEGONA. DOCUMENTS DE L’OBRA 
  
Clàusula 47. Documentació prèvia que ha d’estar disponible al recinte de l’obra 
durant l’execució  
  
1. Abans que s’emeti l’acta de comprovació del replanteig, l’administració contractant 
lliurarà al contractista una còpia autenticada del projecte en suport paper i en suport 
digital del projecte que hagi d’executar, integrat per tots els seus documents i pels 
projectes, estudis i documents complementaris que afectin l’obra, i una còpia autentica 
del contracte en suport paper. L’autenticació del projecte en suport digital es realitzarà 
signant digitalment els documents el secretari o secretari interventor o, en el seu 
defecte, per mitjà d’una diligència seva estesa a l’exterior del suport digital que acrediti 
la correspondència del contingut amb l’aprovat. El contractista signarà un rebut 
acreditatiu del seu lliurament.  
  
2. El contractista queda obligat a custodiar aquesta documentació i mantenir-la a 
disposició dels òrgans municipals competents, en especial, del responsable del 
contracte, i de la direcció facultativa durant tota l’execució. Rebuda l’obra o conclosa 
sense recepció, aquests documents es retornaran a l’administració contractant.  
 
Clàusula 48. Llibre d’ordres  
  
1. Serà obligatori portar un llibre d’ordres per a cada obra, el qual es lliurarà  diligenciat 
per l’administració al contractista prèviament a l’emissió de l’acta de comprovació del 
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replanteig. El contractista signarà un rebut acreditatiu del seu lliurament.  
  
2. El llibre d’ordres s’integrà per fulls triplicats que permetran la constància en tres 
exemplars de tota ordre, comunicació o incidència. L’original restarà al llibre i les 
còpies restaran sota la custòdia, una del director facultatiu i l’altra del cap d’obra.   
  
3. Les anotacions al llibre les realitzarà el director facultatiu o el cap d’obra i sempre 
qui anoti lliurarà còpia a l’altre.  
  
4. La sola anotació al llibre ja constitueix notificació als responsables afectats, sens 
perjudici que el contractista estarà obligat a signar cadascun dels assentaments.   
  
5. El llibre s’obrirà amb l’expedició de l’acta de comprovació del replanteig i es tancarà 
amb l’acta de recepció positiva o la consignació del contracte per altra causa, a càrrec 
del director facultatiu o en el seu defecte del responsable del contracte.   
  
6. Quan es rebi l’obra o a la seva conclusió sense recepció, el llibre d’ordres passarà a 
la possessió de l’administració contractant, si bé el contractista té dret d’accedir-hi en 
qualsevol moment, en els termes de l’article 37 de la LPC.  
  
7. El PCAP podrà preveure la instrumentació del llibre d’ordres en suport telemàtic, 
sempre que es mantinguin les garanties requerides en aquest DCPCAP. 
Específicament, les inscripcions hauran de formular-se amb signatura digital 
reconeguda, conforme a la legislació reguladora d’aquesta matèria.  
  
Clàusula 49. Llibre d’incidències  
  
Serà obligatori portar un llibre d’incidències, el qual restarà sota la custòdia de la 
direcció facultativa, o del coordinador si escau, i que haurà de mantenir-se sempre a 
l’obra, amb la finalitat de control i seguiment del pla de seguretat i salut en l’obra 
mentre aquesta es trobi en funcionament. Les anotacions s’efectuaran per les 
persones a què es refereix l’article 13 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel 
qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut laboral a les obres de 
la construcció, en el model oficial aprovat per Ordre del Departament de Treball de la 
Generalitat de Catalunya, de 12 de gener de 1998, per  la qual s’aprova el model 
oficial de Catalunya dels llibres d’incidències a les obres de la construcció. Conclosa 
l’obra, aquest llibre passarà a l’administració contractant amb el mateix règim que el 
llibre d’ordres. 
 
Clàusula 50. Projecte “as built”  
  
El contractista lliurarà a l’Administració contractant un projecte “as built” en suports 
paper i digital que reculli el resultat final de l’execució de l’obra, sempre que es tracti 
de projectes compresos dins de l’article 123.1.a. del TRLCSP i per als quals sigui 
preceptiu l’informe de supervisió. 
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Clàusula 51. Llibre de l’edifici  
  
Quan l’obra sigui una edificació, el contractista lliurarà, simultàniament a la recepció, el 
llibre de l’edifici, en els termes de la Llei d’ordenació de l’edificació, en els mateixos 
supòsits en què hauria estat preceptiu si s’hagués tractat d’una edificació privada. 
   
SECCIÓ TERCERA. MITJANS MATERIALS DE L’OBRA I OBLIGACIONS DEL 
CONTRACTISTA 
 
Clàusula 52. Materials  
  
1. Els materials que s’utilitzin a l’obra hauran d’ésser aprovats per la seva direcció 
facultativa, raó per la qual els que es proposin per part del contractista per utilitzar a 
l’obra hauran de ser examinats i, si la direcció ho considera oportú, també assajats 
abans de la seva acceptació. En conseqüència, el contractista està obligat a informar a 
la direcció de l’obra sobre la procedència dels materials que es vagin a fer servir amb 
l’anticipació necessària al dia previst de la seva utilització, per tal que puguin ésser 
realitzats, si escau, els assaigs pertinents. Els rebuigs de materials per part de la 
direcció de l’obra seran motivats, es notificaran al contractista per escrit, i, motivant la 
urgència, podrà imposar inexcusablement la utilització d’altres diferents. La recepció 
dels materials per la direcció no eximeix el contractista de la seva responsabilitat, 
quant al compliment de les característiques que en disposi el PPTP.   
  
2. Sens perjudici dels assaigs i anàlisis previstos al PPTP, la direcció de l’obra pot 
ordenar que es verifiquin els assaigs i anàlisis de material i unitats d’obra i que 
s’emetin els informes específics que resultin pertinents en cada cas, i les despeses 
que s’originin seran a càrrec del contractista fins al dos per cent (2%) del valor estimat 
del contracte. Si les despeses per aquest concepte sobrepassen el límit esmentat, 
seran a càrrec de l’administració contractant quan doni resultat satisfactori, i del 
contractista, si no reuneixen les condicions que es fixen al PPTP. 
 
3. Els materials o productes resultants d’excavacions, demolicions o tales podran ser 
emprats pel contractista sempre que siguin útils a l’obra. En altre cas, i per decisió de 
l’òrgan de contractació, seran acumulats en els llocs i en la forma que ordeni la 
direcció, si bé les despeses suplementàries, de transport, vigilància i 
emmagatzemament seran a càrrec de l’administració contractant. En absència 
d’aquesta decisió, el contractista actuarà com a posseïdor d’aquests residus conforme 
a la legislació sobre residus.  
  
4. El contractista ha d’instal·lar a l’obra i al seu càrrec els magatzems necessaris per 
garantir la conservació dels materials i evitar la seva destrucció o deteriorament. 
Seguirà, a aquest efectes, les ordres de la direcció facultativa que escaiguin.  
  
5. A mida que es realitzin els treballs, el contractista procedirà pel seu compte a la 
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policia de l’obra i a retirar els materials acumulats que no hagin de ser emprats en ella.  
  
Clàusula 53. Maquinària, eines i mitjans auxiliars  
  
1. El contractista queda obligat a aportar a l’obra la maquinària, les eines i els mitjans 
auxiliars que calgui per a la bona execució de l’obra en els terminis parcials i totals 
establerts en el contracte.   
  
2. L’equip queda adscrit a l’obra mentre duri l’execució de les unitats en què hagi 
d’emprar-se, no podrà retirar-se de l’obra sense el consentiment del seu director i 
haurà de ser substituït quan s’avariï o inutilitzi, de forma que es compleixin els terminis 
del programa de treball.   
  
3. Cada element de l’equip serà reconegut per la direcció de l’obra, qui anotarà les 
altes i les baixes de posada en obra a l’inventari de l’equip. L’inventari estarà a 
disposició de l’administració contractant durant l’execució i se li lliurarà a aquesta quan 
conclogui l’obra o quan cessi abans el director facultatiu.   
  
4. La direcció de l’obra podrà també rebutjar qualsevol element de l’equip que 
consideri inadequat per al treball.   
  
5. L’equip aportat pel contractista quedarà a la seva lliure disposició una vegada 
concloguin les unitats d’obra en la realització de les quals ha intervingut.   
  
6. El contractista no podrà efectuar reclamació de cap classe fonamentada en la 
insuficiència de dotació o de l’equip que l’administració pogués haver previst per a 
l’execució de l’obra, encara que aquest hagués estat detallat en algun dels documents 
del projecte. 
 
Clàusula 54. Troballes  
  
1. El contractista és responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin 
durant l’execució de l’obra, ha de donar immediatament compte de les troballes a la 
direcció de l’obra i col·locar-los sota la seva custòdia. Els materials rescatats de l’obra 
es consideraran propietat de l’administració contractant i seran traslladats pel 
contractista al lloc que aquesta determini, sens perjudici d’allò que disposin les lleis, en 
especial, les que versen sobre el patrimoni cultural. Si així ho disposés l’administració 
contractant, el contractista haurà de fer-se càrrec del dipòsit i de la custòdia de les 
troballes mentre s’executi l’obra.  
2. El trencament de l’equilibri econòmic derivat de la localització de restes 
arqueològiques es tractarà com a risc imprevisible.  
 
Clàusula 55. Senyalització de l’obra  
  
1. El contractista està obligat a instal·lar pel seu compte els senyals que calguin per a 
indicar l’accés a l’obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de 
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possible perill a causa de l’obra, tant en la zona esmentada com en els límits i rodalies, 
tal i com s’especificarà al pla de seguretat i salut, així com també a complir les ordres 
que rebi de la direcció sobre la instal·lació de senyals complementaris o de modificació 
dels ja instal·lats. En cas d’incompliment, l’administració contractant ho executarà i 
descomptarà el seu import de la primera certificació que s’expedeixi o de les següents, 
i de la liquidació, si fos necessari.  
 
2. El contractista tindrà cura de la conservació i manteniment dels rètols i dels senyals i 
està obligat a la seva immediata reposició. Les despeses que s’originin aniran al seu 
càrrec. 
  
Clàusula 56. Anuncis  
  
1. Seran al càrrec del contractista les despeses derivades de la instal·lació de rètols 
anunciadors de l’obra quan vinguin imposats per les convocatòries de subvencions 
que financin el projecte, segons aquestes ho preceptuïn, i també quan així s’estableixi 
al PCAP.   
  
2. El contractista no podrà instal·lar publicitat comercial al recinte de l’obra, si bé podrà 
instal·lar un rètol identificatiu de la seva empresa, prèvia l’autorització de 
l’administració contractant. 
 
Clàusula 57. Oficina de l’obra  
  
1. El contractista haurà instal·lar abans del començament de l’obra i mantenir durant 
tota l’execució del contracte una oficina d’obra en el lloc que consideri més adient, 
prèvia conformitat del director d’obra.  
  
2. Els documents esmentats a la secció primera d’aquest capítol es custodiaran a 
l’oficina de l’obra.  
  
3. El canvi d’emplaçament de l’oficina d’obra requereix l’autorització prèvia de la 
direcció de l’obra.  
  
4. En funció de les característiques de l’obra, en especial, la seva petita dimensió, el 
PCAP podrà eximir d’aquesta obligació. 
  
Clàusula 58. Instal·lacions auxiliars i provisionals  
  
1. El contractista resta obligat a construir i retirar a la fi de les obres tots els edificis 
auxiliars per oficines, magatzems, coberts i instal·lacions que hagi ubicat per a 
l’execució de l’obra.  
  
2. La localització dels abocadors de materials residuals i les despeses corresponents 
de transport i utilització són per compte i a càrrec del contractista.  
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3. L’adjudicatari estarà obligat a donar compliment estricte a les determinacions que 
fixin les administracions competents respecte a la gestió dels residus que generi  
durant l’execució de les obres i, específicament, les de lliurar-los a un gestor autoritzat, 
assumint, si escau, els costos de gestió, tot això d’acord amb el que disposa la 
normativa aplicable reguladora dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
    
Clàusula 59. Legalització de les instal·lacions i altres autoritzacions  
  
1. El contractista estarà obligat a tramitar la legalització de les instal·lacions davant 
dels serveis territorials d’Indústria de la Generalitat, la qual cosa implica la redacció 
dels projectes corresponents de legalització de les instal·lacions contingudes en el 
projecte i dirigir-ne l’execució. Les despeses ocasionades per les esmentades 
obligacions de redacció, direcció i legalització (taxes, visats etc.) són a càrrec del 
contractista i s’entenen, per tant, incloses en el pressupost d’adjudicació.   
  
2. Tots els permisos, autoritzacions i llicències necessaris per a l’execució de les obres 
seran obtinguts per l’adjudicatari i al seu càrrec.  
   
3 El PCAP haurà de preveure el termini per al compliment d’aquestes obligacions. Als 
efectes del compliment del termini d’execució, no es computaran els endarreriments no 
imputables al contractista en la tramitació de la legalització corresponent. 
  
SECCIÓ QUARTA. EXECUCIÓ DE L’OBRA 
  
Clàusula 60. Actuacions prèvies a l’inici de l’execució de les obres  
  
1. En el termini de 10 dies hàbils des de la formalització del contracte, el contractista 
haurà de presentar  el pla de seguretat i salut, el qual rebrà l’aprovació del director de 
l’obra i del coordinador de seguretat i salut, respectivament, el requeriment d’esmena 
de deficiències esmenables o la denegació, en el termini de 5 dies hàbils.  
  
2.  En unitat d’acte amb aquesta aprovació, es confirmarà la del programa de treballs, 
tot introduint en aquest si escau les esmenes i ajustaments que procedeixin, i que 
seran obligatoris per al contractista sempre que no alterin el termini global o un termini 
parcial de forma que esdevingui impossible el compliment. En aquest segon supòsit, la 
càrrega de prova recau sobre el contractista.  
  
El programa de treballs i les seves modificacions s’incorporaran al llibre d’ordres.  
  
3. Una vegada s’hagin aprovat els documents als quals es dediquen els apartat 1 i 2 
d’aquesta clàusula, i dins del termini màxim d’un mes des de la formalització del 
contracte, s’atorgarà l’acta de comprovació del replanteig, la qual reflectirà la 
conformitat o disconformitat del contractista respecte als documents contractuals del 
projecte, amb especial i expressa referència a les característiques geomètriques de 
l’obra, a la disponibilitat dels terrenys i a qualsevol punt que pugui afectar el 
compliment del contracte.   
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Si el contractista, sense formular reserves sobre la viabilitat del projecte, manifesta en 
aquesta acta altres observacions que poden afectar l’execució de l’obra, el director 
decidirà  l’inici o la seva suspensió, cosa que farà constar a l’acta juntament amb els 
motius que justifiquen el seu pronunciament.   
  
L’acta de comprovació del replanteig s’estendrà per triplicat. Un exemplar es lliurarà al 
contractista, l’altra a l’Administració contractant i el tercer restarà en poder del director 
de l’obra.   
  
Les despeses de la comprovació del replanteig seran a càrrec del contractista, quant a 
les que es derivin dels materials i mitjans emprats i del seu propi personal.  
  
Les modificacions que es poguessin derivar de la comprovació del replanteig es 
tramitaran segons la legislació de contractes de les administracions públiques. 
 
Clàusula 61. Desenvolupament de l’execució de les obres  
  
1. El contractista respon de l’execució de l’obra i de les faltes que presenti, sense que 
li exclogui la responsabilitat els exàmens que hagi practicat l’administració o el director 
de l’obra, ni per la inclusió de les unitats o parts d’obra a les medicions i certificacions 
d’obra, sens perjudici de la responsabilitat que, segons la legislació sobre contractes 
del sector públic, pugui correspondre a l’administració contractant.  
  
2. El contractista està obligat a conservar l’obra fins al moment que sigui obligatori per 
a l’Administració contractant la devolució de la garantia definitiva, sens perjudici del 
règim de la seva pèrdua per força major regulada a la legislació sobre contractes del 
sector públic. La responsabilitat del contractista per faltes que es puguin advertir a 
l’obra s’estén al supòsit que les faltes portin causa en la conservació inadequada o 
deficient, encara que hagin estat examinades i qualificades com a conformes per la 
direcció de l’obra després de la seva construcció o en qualsevol moment fins a la 
recepció.  
  
3. Si la direcció de l’obra aprecia vicis o defectes en la construcció o  té raons 
fonamentades per a creure que existeixen vicis ocults en l’obra executada, ordenarà 
mentre vigeixi el contracte la demolició o la reconstrucció de les unitats d’obra en què 
es donin aquelles circumstàncies o accions necessàries per a comprovar l’existència 
d’aquests defectes ocults. Les proves i assaigs que es practiquin seguiran el règim de 
distribució de despeses de la clàusula 52.2.  
  
Si la direcció ordena la demolició i reconstrucció per haver advertit vicis o defectes 
patents a la construcció, les despeses d’aquestes operacions seran a càrrec del 
contractista. 
 
Clàusula 62. Suspensions  
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1. El disposat en aquesta clàusula ho és sens perjudici d’allò que es disposa a la 
regulació de les suspensions continguda a la legislació sobre contractes del sector 
públic.  
   
2. Les suspensions de l’execució derivades d’incidències en el transcurs es 
documentaran en acta. Quan cessin les causes que motivaren la suspensió, s’aixecarà 
una acta de reanudació de l’obra. Les actes formaran part del llibre d’ordres.  
  
3. Les actes les signaran el director de l’obra i el cap d’obra, els quals es trobaran a 
aquests efectes degudament habilitats per l’administració contractant i pel contractista, 
respectivament, sense necessitat de cap resolució expressa.  
  
4. Les actes es traslladaran immediatament a la direcció de l’execució del contracte, 
en forma de còpia, el qual podrà resoldre que s’aixequi la suspensió o es perllongui la 
que havia estat acordada. En aquest segon cas, s’aplicarà la regulació prevista a la 
TRLCSP.  
   
5. La suspensió ho serà també dels terminis del programa de treballs. L’acta de 
reanudació contindrà com a annex el programa de treballs corregit amb  aquest efecte.  
 
Clàusula 63. Força major  
  
1. El contractista tindrà dret a ser indemnitzat per l’administració contractant pels 
danys i perjudicis que se li haguessin produït com a conseqüència dels efectes 
catastròfics esdevinguts per causa de força major, concorrent aquesta en els supòsits 
que resultin de la normativa general  
  
2. El seu exercici restarà sotmès a les determinacions següents:  
  
a. El procediment s’iniciarà a instància del contractista mitjançant comunicació a 
l’administració contractant, la qual haurà de ser inscrita al seu registre en el termini de 
20 dies naturals a comptar des de la data final de l’esdeveniment, s’instruirà per 
aquesta amb audiència del contractista i informe jurídic, i es resoldrà per l’òrgan 
competent. De la comunicació i de totes les actuacions ulteriors es donarà trasllat al 
director d’obra, qui en tot moment podrà assessorar l’administració contractant i 
formular les al·legacions que resultin pertinents, si bé només gaudirà de la condició 
d’interessat en els termes de l’article 31.1 de la LPC.   
  
b. Aquest dret està condicionat a què no existeixi actuació imprudent per part del 
contractista davant del fet constitutiu de força major causant dels danys. En aquest 
sentit, s’haurà d’acreditar a l’expedient que, prèviament al succés,  havia pres les 
mesures i precaucions raonables per tal de prevenir i evitar, si això fos possible, que 
els treballs realitzats i l’equip adscrit poguessin sofrir danys pels esdeveniments 
causants, i, en la valoració dels danys causats, es tindrà en compte l’adopció 
d’aquestes mesures i precaucions, durant i després dels fets causants, amb la finalitat 
de segregar de la valoració els danys que s’haurien pogut evitar si s’haguessin pres 
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les mesures oportunes prèvies o immediates després d’esdevenir el fet causa dels 
danys.  
  
c. Si, presentada sol·licitud d’indemnització per causa de força major 
transcorreguessin tres mesos sense haver-se notificat la resolució expressa, 
s’entendrà desestimada la petició. 
 
Clàusula 64. Reclamacions  
  
1. Les ordres del director facultatiu podran ser reclamades davant la direcció de 
l’execució del contracte en el termini de 10 dies hàbils des que se li notifiquin al 
contractista o al cap d’obra. Aquestes reclamacions en cap cas no suspendran 
l’executivitat de les ordres de la direcció.  
  
2. Des de la interposició de la reclamació, la direcció de l’execució del contracte 
disposarà de 10 dies hàbils per a resoldre i notificar. En cas de silenci, el contractista 
podrà entendre desestimada la seva reclamació.  
  
3. El règim de reclamacions previst en aquesta clàusula no afecta els recursos 
administratius i jurisdiccionals ni els dels procediments de modificació o interpretació 
contractuals.  
 
CAPÍTOL SEGON. CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENT 
  
Clàusula 65. Inspecció del subministrament de béns mobles  
  
1. L’administració contractant podrà establir als plecs, segons la naturalesa dels béns 
objecte del contracte, les proves, anàlisis i assaigs que estimi pertinents, a efectes de 
la inspecció dels béns contractats. Les característiques concretes de les proves, els 
llocs, dates i tècnics intervinents a la seva realització les fixarà el responsable del 
contracte.  
  
2. Les despeses derivades d’aquestes proves s’atribuiran de la mateixa forma que es 
preveu per al contracte d’obres a la clàusula 52.2. 
  
Clàusula 66. Medis d’identificació i conservació  
  
L’empresari està obligat a utilitzar les classes i mides d’embalatges, senyalitzacions i 
retolaments exigits als plecs. 
  
Clàusula 67. Lliurament del subministrament  
  
1. El contractista o empresari estarà obligat a lliurar els béns objecte del 
subministrament  en el temps i lloc  fixats al contracte.  
  
2. Les despeses de transport i lliurament dels béns objecte del subministrament al lloc 
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convingut seran per compte del contractista.  
  
3. Lliurats els béns físicament a l’administració contractant, aquesta emetrà un acta de 
recepció en el termini d’un mes.  
  
Entre el lliurament i la recepció formal, l’administració contractant serà responsable de 
la custòdia.  
  
4. Qualsevol quin sigui el tipus de subministrament, l’adjudicatari no tindrà dret a 
indemnització per causa de pèrdues, avaries o perjudicis ocasionats en els béns abans 
del seu lliurament a l’administració contractant, llevat que aquesta hagués incorregut 
en mora al rebre’ls.  
  
5. Si els béns no es troben en estat de ser rebuts, es farà constar en l’acta de recepció 
i es donaran les instruccions precises al contractista per tal que esmeni els defectes 
observats o procedeixi a un nou subministrament de conformitat amb el que s’hagi 
pactat, dins del termini que se li atorgarà per a aquest fi. 
  
Clàusula 68. Defectes i vicis ocults  
  
Si s’advertissin defectes en els béns lliurats per l’empresari o es tinguessin raons 
fonamentades per creure que puguin existir vicis ocults en els béns, l’òrgan competent 
ordenarà que es corregeixin o s’executin les accions necessàries per a la seva 
comprovació. Les despeses d’aquesta comprovació correspondran a l’empresari, si es 
confirmés l’existència dels vicis sospitats i, en cas contrari, seran per compte de 
l’administració contractant. 
   
Clàusula 69. Responsabilitat de l’empresari  
  
L’empresari respondrà de la qualitat dels béns subministrats i de les faltes que puguin 
esdevenir-se, i només restarà exempt de responsabilitat quan els vicis que s’observin 
siguin conseqüència directa de l’activitat administrativa. 
   
CAPÍTOL TERCER. CONTRACTES DE SERVEIS 
 
Clàusula 70. Contractes sobre facultatius intervinents a les obres  
  
Els contractes de servei i també les prestacions pròpies dels contractes de servei 
integrades en contractes de col·laboració entre el sector públic i el privat que tinguin 
per objecte les prestacions de facultatius titulats dins de l’execució de contractes 
d’obres, concessions d’obra pública o prestacions pròpies de contractes d’obra pública 
secundàries dins de contractes mixtes, no podran adjudicar-se al contractistes que 
hagin d’executar les obres ni a les empreses vinculades amb ells, entenent per tals 
aquelles que es trobin en algun dels supòsits previstos a l’article 42 del Codi de 
comerç. 
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Clàusula 71. Programa de treballs  
  
El contractista, quan així s’estableixi expressament al PCAP, estarà obligat a presentar 
una proposta de programa de treballs, el qual es tramitarà coordinadament amb el pla 
de seguretat i salut, si escau, en els mateixos termes que la clàusula 60, apartats 1 i 2. 
 
Clàusula 72. Causes específiques d’extinció  
  
Seran causes específiques d’extinció per a aquests contractes:  
  

a. El canvi dels professionals adscrits en els termes de l’article 64.1 TRLCSP, quan 
no se substitueixin si cessen de participar a l’execució, quan la substitució ho sigui 
per professionals amb unes condicions de solvència no equivalents, o quan la seva 
identitat personal per raó de les seves condicions de solvència hagi estat avaluada 
com a criteri de selecció del contractista.  
  
b. La infracció de la clàusula 70, per als contractes als quals aquesta es refereix. 

  
CAPÍTOL QUART. CONCESSIONS 
 
Clàusula 73. Patrimoni  
  
1. A les concessions, els béns són:  
  

a. De domini públic, adscrits a l’ús públic o servei públic amb el qual es vincula el 
contracte.  
  
b. Del contractista, afectes a l’ús públic o servei públic amb el qual es vincula el 
contracte i subjectes a reversió.  
  
c. Del contractista, afectes a l’ús públic o servei públic amb el qual es vincula el 
contracte i no subjectes a reversió.  
  
d. Altres béns que participen a l’execució del contracte.  

  
2. Prèviament a posar a disposició del contractista béns de domini públic afectes al 
contracte, l’administració contractant instarà la immatriculació o la inscripció per 
transmissió a favor seu de la titularitat que ostenti als registres públics competents. Als 
mateixos registres, també es farà constar la qualificació jurídica com a demanials.  
  
3. La prohibició d’alienació i de gravamen dels béns concessionals afecta als de les 
lletres b i c de l’apartat 1 i es farà constar als registres on puguin trobar-se inscrits els 
béns. Serà obligació a càrrec del concessionari, suportar  les despeses de tot ordre 
que es derivin d’aquesta inscripció i de la seva cancel·lació (referida aquesta només 
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als béns de la lletra c quan deixin d’adscriure’s), incloses les generades per la formació 
i formalització dels títols que serveixin per a la inscripció. El contractista instarà sense 
necessitat d’intimació per part de l’administració la inscripció registral en el termini de 
10 dies hàbils des què adquireixi el bé i comunicarà a l’administració la seva pràctica  
dins del termini d’un mes des què aquesta tingui lloc. Els mateixos terminis regiran per 
les inscripcions de les cancel·lacions.  
  
4. El concessionari durà al seu càrrec un inventari permanentment actualitzat dels 
béns de les classes a, b i c, de l’apartat 1 d’aquesta clàusula, el tindrà a disposició de 
l’administració contractant i li lliurarà quan s’extingeixi el contracte.  
  
5. En el moment de la reversió, els béns que s’hi subjectin hauran de tenir les 
característiques adequades per al compliment de la seva afectació, de forma que es 
garanteixi la continuïtat del servei. Aquestes característiques seran definides al PCAP i 
al PPTP, segons correspongui, i, a manca d’aquesta previsió, es considerarà que 
hauran de ser suficients per a la continuïtat esmentada, segons un nivell de 
funcionament ordinari. 
 
Clàusula 74. Intervenció a les concessions de servei públic  
  
Si altra cosa no disposa el PCAP, el responsable del contracte serà interventor del 
servei en els supòsits previstos al ROAS. 
   
Clàusula 75. Interessament a les concessions de servei públic  
  
1. Sense alterar la seva naturalesa jurídica, les concessions de servei públic podran 
preveure clàusules d’interessament, les quals comportaran una participació limitada de 
l’administració contractant en el risc i ventura inherents a la concessió.  
  
L’interessament serà tingut en compte a efectes del restabliment de l’equilibri 
econòmic trencat quan aquest s’escaigui.  
  
L’interessament podrà circumscriure’s a períodes de la vida concessional.     
  
El mecanisme d’interessament podrà ser l’establert bàsicament a l’apartat següent o a 
un mecanisme específic que determini el PCAP.  
  
2. L’interessament es determinarà per referència al percentatge de benefici o pèrdua 
que presenti l’explotació de la concessió. A tal efecte, el PCAP determinarà les 
components d’ingressos i despeses que quantifiquen el benefici o la pèrdua i podrà 
taxar dins de les despeses un percentatge màxim per a les generals.   
  
L’interessament s’establirà per referència a tres franges percentuals per al benefici o la 
pèrdua.  La inferior comprendrà la pèrdua i el benefici fins a un llindar mínim, la 
segona, entre el llindar mínim i un llindar màxim, i la tercera, a partir d’aquest últim.  
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Dins de la primera franja, l’administració contractant compensarà fins a una part el 
percentatge per sota el llindar; dins de la segona, no participarà; i dins de la tercera, 
rebrà una part del percentatge per sobre del llindar.  
 
DISPOSICIONS ADDICIONALS  
  
Primera. No inclusió de l’IVA a les quantitats monetàries  
  
Les quantitats monetàries expressades al DCPCAP no inclouen l’IVA.   
  
Segona. Oferiment de recursos en matèria de contractació 
 
1. L’oferiment de recursos per als actes recaiguts en matèria de contractació serà el 
següent: 
 

1.1. En tot cas, les resolucions podran ser objecte de recurs contenciós 
administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de Barcelona, en el 
termini de dos mesos. 
 
1.2. Podran ser objecte de recurs especial en matèria de contractació, previ a la 
interposició del recurs contenciós-administratiu, els actes que més avall es 
relacionen quan es refereixen als contractes subjectes a regulació harmonitzada, 
els contractes de serveis compresos en les categories 17 a 27 de l’annex II de la 
Llei quin valor estimat sigui superior a 193.000 € i els contractes de gestió de 
serveis públics amb un pressupost de despesa de primer establiment de 500.000 € 
i un termini de durada de cinc anys, en el termini de quinze dies hàbils, davant de 
l’Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya (previ el seu anunci 
a l’òrgan de contractació i havent-se de presentar el recurs necessàriament en el 
registre de l’òrgan competent per resoldre’l o en el de l’òrgan de contractació): 

 
A. Els anuncis de licitació, els plecs i els documents contractuals que 
estableixin les condicions que hagin de regir la contractació. 
 
B. Els actes de tràmit adoptats en el procediment d’adjudicació, sempre que 
aquests decideixin directament o indirecta sobre l’adjudicació, determinin la 
impossibilitat de continuar el procediment o produeixin indefensió o perjudici 
irreparable a drets o interessos legítims. Es consideraran actes de tràmit que 
determinen la impossibilitat de continuar el procediment els actes de la mesa 
de contractació pels quals s’acordi l’exclusió de licitadors. 
 
C. L’acord d’adjudicació. 

 
1.3.  Quan el contracte no estigui comprés en cap dels establerts a l’apartat 1.2, 
potestativament, contra les resolucions es podrà interposar recurs de reposició 
davant de l’òrgan titular de la competència legal com a òrgan de contractació en el 
termini d’un mes. 
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1.4. No podran ser objecte de cap recurs els actes de tràmit no inclosos en l’àmbit 
del recurs especial en matèria de contractació, en els procediments on sigui 
possible aquest recurs, ni en cap cas a la resta de procediments, sens perjudici 
d’allò que es disposa a l’article 25.1 de la Llei reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa i la possible aplicació analògica d’aquest precepte per a 
la impugnació per mitjà de recurs de reposició. 

 
2. Tanmateix, els legitimats activament podran interposar qualsevol recurs ajustat a 
dret. 
 
Tercera. Abreviatures  
   
Al DCPCAP s’empren les abreviatures següents:  
  
BOE    Butlletí Oficial de l’Estat  
BOP    Butlletí Oficial de la Província  
DCPCAP Aquestes disposicions comuns 
DOUE    Diari Oficial de la Unió Europea  
TRLCSP   Text refós Llei de contractes del sector públic 
TRLHL    Text refós Llei reguladora de les hisendes locals  
TRLMC   Text refós Llei municipal i de règim local de Catalunya  

LPC   Llei del règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú.  

PCAG    Plec de clàusules administratives generals  
PCAP    Plec/s de clàusules administratives particulars  
PPTP    Plec/s de prescripcions tècniques particulars  

RLCAP  Reglament general de la Llei de contractes de les 
administracions públiques  

ROAS    Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals “ 
 
Sr. Alcalde-President: Gràcies Cristina. Bé, un dels objectius en aquesta legislatura era 
poder afrontar, amb capacitat, amb garanties i amb rigor, el que Sant Fruitós pogués 
pensar en tenir una residència d’avis de la mida, la mesura i les característiques que el 
nostre municipi necessita. Ara fa poc s’han complert els 25 anys de la nostra 
residència d’avis. En aquell moment va ser una cosa molt benvinguda i molt ben 
arribada. Però 25 anys desprès, tots som coneixedors que això se’ns havia quedat 
petit i sobretot en detriment, bàsicament, dels nostres avis i de les seves famílies. 
Aleshores, en aquest aspecte s’han estudiat, des de fa ja mesos possibilitats i el 
govern de Sant Fruitós ha estat movent vàries... estudiant vàries possibilitats que, a 
més a més venien reflectides en un informe, que ja el detallarà una mica més la 
regidora, que es va demanar a la Diputació de Barcelona sobre la viabilitat, les 
característiques, les capacitats... però bàsicament, en l’aspecte tècnic (que us he dit 
que us ho comentaria), el que es porta ara en aquestes bases que avui es porten a 
aprovació, és ampliar la nostra residència d’avis, ampliant la que tenim per damunt. És 
a dir, amb el vol de la pròpia residència d’avis. I aquesta és una de les característiques 
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d’aquestes bases. Per tant, en la mateixa ubicació, a dins del poble i amb la proximitat 
i l’escalfor que dona el propi nucli i els carrers del poble i les botigues i els ambients 
que els nostres avis han viscut, pretenem que es pugui fer una ampliació amb una 
planta o una planta i mitja a sobre de l’actual per poder tenir una residència d’avis en 
condicions. A partir d’aquí, detalls del servei i dels aspectes socials, li passo la paraula 
a la regidora Cristina Murcia perquè els ampliï.  
 
Sra. Cristina Murcia Caraballo, regidora del grup municipal PSC: Gràcies Joan Carles. 
Bona nit a tothom. Bé, tal i com us ha explicat el Joan Carles (i va sortir el passat 
divendres a premsa), l’equip de Govern actual ha decidit iniciar el procés per ampliació 
de la nostra residència. Aquest inici de procés és fruit d’un treball de temps. Aquest 
treball es va iniciar... us parlaré dates aproximades eh però perquè tots sapigueu com 
hem arribat aquí i que ens ha fet arribar fins aquí. El primer objectiu és que tots els que 
estem aquí creiem que el que ha viscut a Sant Fruitós durant tota la seva vida ha de 
poder envellir aquí; ha de poder trepitjar aquells carrers que ha trepitjat durant tota la 
seva vida, i no ha de marxar del nostre municipi. Per tant, vam engegar la màquina per 
saber com i què havíem de fer per tenir la residència que nosaltres creiem que mereix 
Sant Fruitós. Bé, aquest inici va portar doncs que demanéssim ajut a la Diputació de 
Barcelona perquè ells confeccionessin un informe de viabilitat i de necessitats del 
municipi. Aquest informe ens va portar dues vessants: una vessant de la demanda 
potencial del municipi, i una altre que comentaré després. En aquesta demanda, la 
Diputació té en compte la demografia del nostre municipi. Què vull dir amb això? Té en 
compte les persones amb més de 65 anys a data 1 de gener de 2012 o 1 de gener de 
31 de desembre de 2011 o (és indiferent, hi ha un dia). Aquesta xifra què ens diu? Què 
més o menys estem al voltant de les 1.065 persones de més de 65 anys. I ens diu que, 
si tan sols el 5% d’aquesta població demanés residència o fes demanda d’un centre al 
nostre municipi, estaríem parlant de 51 persones, a data d’ara. Lògicament i 
demogràficament tots aquests números van creixent, i hi ha una prospecció de 
creixement entre l’any 2012 i l’any 2031 que ens diu que la demanda d’avui es parlaria 
d’unes 51 places, i a l’any 2031 estaríem parlant de 71. Per tant, queda palès de la 
necessitat de la residència. Aquest informe també té una altra vessant, i és la vessant 
que fa la Generalitat i la Diputació quan nosaltres anem a tocar a la porta, perquè a 
banda d’aquest informe també hem anat; ens expliquen que molt bé; que creuen en el 
nostre projecte; però que lògicament ells, la foto que fan i l’anàlisi que fan és a nivell 
comarcal. Llavors ells miren tota la nostra comarca i fan una foto real de les places que 
hi ha en aquest moment. Aquest informe és molt demolidor, perquè ens parla d’un 
superàvit de places, sense comptar dos projectes que hi ha en curs a la nostra 
comarca, com és Santpedor i Manresa, que dies enrere va sortir en premsa que 
s’havien retirat... són dos projectes que estan en construcció. Per tant, si afegim 
aquests dos projectes al superàvit que ja existia, estem parlant pels volts de 345 
places de superàvit. Perquè us explico tot això? Doncs perquè és clar, molta gent o 
inclús els nostres companys d’oposició i nosaltres mateixos al sí del Govern, doncs és 
una dada important i és una dada que s’ha de tenir en compte perquè ens està dient 
que la concertació i el fet de poder obtenir una plaça pública ho tenim difícil. Però ho 
heu de saber. Per tant, nosaltres comencem i iniciem aquest plec de clàusules, aquest 
projecte, amb la claredat (i així consta en aquest plec), que el possible licitador que 
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vingui a interessar-se pel nostre plec de clàusules o a concursar per poder ser ell qui 
s’emporti l’avantprojecte... perdó, la concessió... però tant gestió com de la 
construcció, sap que les places públiques seran cosa seva. Sant Fruitós, com a molt, 
és un centre col·laborador que ara mateix té la prestació econòmica vinculada, i res 
més. Som nosaltres els que creiem que aquest projecte ha de tirar endavant; que Sant 
Fruitós necessita una residència; que Sant Fruitós necessita que els seus veïns puguin 
envellir aquí. Sant Fruitós te un tret diferencial envers totes les residències, i és que en 
moltes residències (i ara mateix parlaré d’una propera que hem visitat, i és la de 
Castellgalí), moltes residències són molt maques, lògicament acaben d’obrir i tenen les 
últimes tecnologies aplicades pels seus usuaris, però moltes acaben a la porta, 
senyors. Què vull dir amb això? Que la residència se li acaba en aquell usuari autònom 
que va decidir entrar a la residència perquè s’han fet grans i volen tenir una qualitat de 
vida... se’ls hi acaba a la porta. No poden anar a missa; no poden anar a buscar la 
recepta. Nosaltres tenim la sort, com ha dit l’Alcalde, de tenir la residència dins del 
nostre nucli. Per tot això, també l’Ajuntament en aquest plec ha apostat en una 
aportació municipal pròpia d’un milió d’euros, com a màxim. Què vull dir amb això? 
Que nosaltres, si la residència finalment costa dos milions i mig d’euros, l’aportació 
màxima municipal serà d’un milió d’euros, perquè creiem en el projecte, i lògicament 
tots som conscients de la situació que hi ha. Si nosaltres mateixos no hi creiem, “pocos 
vendrán a pretendernos, ¿no?”. Per tant, l’objecte és la necessitat. Nosaltres estem 
molt il·lusionats, i ojalá sigui una realitat i bé, ara hem d’entrar, si això s’aprova en el 
procés que toca. És la publicació en el BOP; un cop hagin passat aquests trenta dies, 
els possibles licitadors podran presentar les seves ofertes a aquest ajuntament, i bé, 
totes les puntuacions que es tindran en compte donaran la licitació al millor, perquè 
això s’ha vetllat molt. Des de com serà; des del programa i el procés d’implementació 
(perquè segurament hauran de conviure obres i vida en aquest procés); s’ha vetllat 
molt el personal (per nosaltres és molt important); i s’ha vetllat molt els usuaris. Per 
tant, esperem que això vagi endavant, i per part meva, res més a afegir. Gràcies.  
 
Sr. Alcalde-President: Gràcies Cristina. Els portaveus dels grups? Alguna cosa a 
comentar? PSC, no? Imagina’t? Gent fent Poble?... 
 
Sr. Tomàs Casero García, portaveu del grup municipal PSC: PSC sí que té... em 
sembla que... 
 
Sra. Cristina Murcia Caraballo, regidora del grup municipal PSC: Comencem sempre 
per ells, el que passa és que... 
 
Sr. Alcalde-President: Heu invertit els llocs. Imagina’t, senyor Sagués. 
 
Sr. Xavier Sagués Tañà, portaveu del grup municipal Imagina’t: Si, bona nit. A veure, 
son les meves primeres paraules i no hi estic acostumat. Des d’Imagina’t-AM estem 
satisfets de que, d’alguna forma o una altra es pugui ampliar la residència. Per tant, en 
principi estem contents. Res més 
 
Sr. Alcalde-President: Gràcies, Xavier. PSC, Tomàs Casero?  
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Sr. Tomàs Casero García, portaveu del grup municipal PSC: Sí gràcies. Nosaltres 
considerem que aquesta és una aposta important pel municipi, i considerem que és 
una obra que si la podem realitzar doncs podrem sentir-nos tots plegats orgullosos de 
realitzar-la.  
 
Sr. Alcalde-President: Gràcies Tomàs. Gent fent Poble, en Xavier Racero? 
 
Sr. Xavier Racero Esquius, portaveu del grup municipal Gent fent Poble: Sí, des de 
Gent fent Poble creiem que portar avui aquests plecs per la construcció d’una nova 
residència... de la seva ampliació i de la seva gestió és una gran notícia pel municipi. 
Aquesta és una gran noticia. Si realment es presenta algú, i per això s’han elaborat 
darrera d’una gran tasca, de més d’un any, aquests plecs que són els necessaris per 
dotar d’una residència de la gent gran més àmplia i que els avis i les famílies de Sant 
Fruitós es mereixen. Per tant, no són uns plecs que facin volar coloms, sinó que són 
uns plecs molt realistes. Tots sabem que aquests temps no són fàcils, tampoc per les 
empreses. Poques empreses es podrien llençar a licitar per la construcció i la gestió 
d’una residència d’una forma temporal, per poc o molt llarg que sigui aquest termini. 
Per tant, creiem des del nostre grup i de la gran tasca que s’ha fet des de la regidoria, 
a la Cristina i en aquest cas també l’Alcalde molt directament, que s’ha trobat una bona 
fórmula a incorporar els plecs. Aquests plecs que presentem avui, perquè sigui factible 
el projecte de la residència que volem tots nosaltres per Sant Fruitós.  
 
Sr. Alcalde-President: Gràcies Xavier. Gràcies al Xavier també que s’estrena com a 
portaveu. Per part de Convergència i Unió? 
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU: Sí, doncs li cediré la 
paraula la regidor Roger Grandia.  
 
Sr. Alcalde-President: Endavant Roger.  
 
Sr. Roger Grandia Borràs, regidor del grup municipal CIU: Sí bona nit. Jo no m’estreno 
com a portaveu, però intentarem també fer-ho lo més bé possible. Bé, agraeixo molt 
les paraules de la regidora. De fet, és un projecte, com també ha dit el senyor Casero, 
és un projecte en el qual tots hem de sentir-nos orgullosos si això, finalment, es porta a 
terme. Ara, m’ha deixat una mica descol·locat el Xavier Racero, que diu que “si es 
presenta algú...” . Això em fa posar-me una mica nerviós: esperem que no sigui així. 
Bé, primer tot el que els hi volem dir des del nostre grup municipal és que, 
evidentment, tots creiem en la necessitat de fer una residència o, si més no, ampliar el 
nombre de places que en aquest moment tenim. Però, dit això, ens agradaria fer una 
sèrie de consideracions. Si l’Alcalde em permet, tinc una sèrie de preguntes, en el 
sentit d’informació. Jo si que m’agradaria explicar a tothom que no és en el sentit de la 
crítica, sinó en el sentit de la informació perquè tenint en compte que és un projecte 
prou important i que és un projecte de poble (és un projecte per tot Sant Fruitós), ens 
agradaria abans de poder dictaminar sobre el nostre vot, doncs poder tenir més 
informacions. Per tant, si pogués ser fer pregunta-resposta, tinc unes quantes 
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preguntes, i potser sinó la regidora o qui m’hagi de contestar, doncs li pot ser més... 
complexe... si més no perquè si vostè ho considera així serà potser més àgil perquè 
tothom entengui la pregunta i si és possible la resposta.  
 
Sr. Alcalde-President: Dos aspectes. Un, vostès com a grup municipal han tingut accés 
a la documentació, i ja hem fet una... s’han fet les comissions informatives. Per tant, la 
informació l’han tingut. Espero que no sigui un interrogatori i que acabi fent defallir la 
regidora. En tot cas, la regidora és qui ha de manifestar si a ella li sembla bé fer 
pregunta-resposta per anar clarificant els punts. A mi em sembla bé... 
 
Sra. Cristina Murcia Caraballo, regidora del grup municipal PSC: Jo la veritat és que ho 
prefereixo.  
 
Sr. Alcalde-President: Sí, doncs endavant Roger.  
 
Sr. Roger Grandia Borràs, regidor del grup municipal CIU: Gràcies. Bé, farem un petit 
preàmbul. En primer lloc, i també escoltant una mica les paraules que ha dit la regidora 
al principi (en la seva presentació), tenint en compte que és un projecte de gran 
rellevància no només a nivell social, també a nivell econòmic; doncs tenint en compte 
que portem a terme una modificació de la prestació del servei de la residència. Això ho 
hem de tenir tots molt clar, i suposo que també l’equip de Govern ho té, que pot tenir 
unes repercussions i uns efectes diversos. Per tant, si que mereixem, o es mereix 
aquest expedient, que sigui amb un rigor molt controlat, perquè també ens podem 
arribar a trobar amb moments que siguin desagradables. Per tant, com també s’ha 
explicat, l’Ajuntament va rebre de la Diputació de Barcelona, el 18 de setembre del 
2012, per tant ja fa més de nou mesos que aquest estudi està aquí a l’Ajuntament, i 
breument també m’hi dedicaré a l’estudi, però sí que volem dir que, com també ha dit 
la regidora, a nivell de comarca del Bages tenim un superàvit de places de residència. 
Per tant, en principi, en aquest apartat en concret, la justificació de l’estudi en base la 
viabilitat de fer una ampliació de la residència no es veu necessària. Almenys, això és 
el que l’estudi diu. Això no ho diem nosaltres, ho diu l’estudi. Evidentment, com he dit 
al principi, sí que volem una residència nova per tots els santfruitosencs. Desprès de 
nou mesos de tenir aquest informe aquí, la sorpresa que tenim des del grup municipal 
de Convergència i Unió és que, l’inici d’aquest expedient és el 4 de juny. O sigui, 
només 48 hores abans que es celebrés la Comissió Informativa. Això, evidentment ens 
fa estar una mica alerta tenint en compte que, si com ha dit vostè i ha dit l’Alcalde, fa 
molt temps que s’està treballant en aquest sentit, s’hagués pogut fer un inici 
d’expedient, un inici d’avantprojecte molt abans, i també potser hagués sigut una 
fórmula de ja iniciar aquest projecte que ja vostès estan portant a terme. Ho dic 
perquè, concretament, en aquest informe arriba a mans de l’Interventor el dia 5. El 
mateix dia, l’Interventor fa el seu informe, i exposa clarament els motius pels quals no 
pot evacuar l’informe amb total garanties, ja que el temps que se li exigeix és totalment 
insuficient. Clar, això d'entrada, permeti’m que em posi en alerta com deia abans, 
perquè és un document, l’informe d’intervenció, prou important com perquè sigui estudi 
amb dedicació i no a corre-cuita. I pel que ell mateix ens posa en el seu informe, diu 
que només ha tingut unes hores, un matí per poder informar sobre un projecte molt 
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extens. També no hem trobat, en l’expedient, i agrairíem que es pogués posar, 
l’informe de legalitat del secretari. En aquest cas no hi ha cap informe de legalitat, i ja 
sabem que no és preceptiu en aquest cas. Però si que agrairíem que, tenint en compte 
l’envergadura d’aquest expedient i l’envergadura amb que ens estem afrontant, també 
hi hagués un informe de legalitat jurista en base a tot aquest projecte que es vol tirar 
endavant. Hi ha, només per acabar aquest preàmbul, dir que és clar, si tot això fa tant 
de temps que està endavant, no entenem com no hi ha cap providència tampoc de 
regidoria. No hi ha cap document que digui inici de l’expedient, etcètera. Només a tall 
de recordatori, seria procedent i estaria bé que s’expliqués en quin sentit es vol portar 
a terme tot aquest expedient en una prèvia, no? Tot això que ara la regidora ens ha 
explicat molt bé potser hagués estat bé també fer-ho en document i aportar-ho també 
en l’expedient. I ara ja vaig a la bateria de preguntes, a veure si la regidora de 
Benestar doncs... 
 
Sr. Alcalde-President: Perdoni, aquí no hi ha cap pregunta? No, fins ara... d’acord. 
Doncs seguim.  
 
Sr. Roger Grandia Borràs, regidor del grup municipal CIU: Si vol després vol intervenir 
en el sentit d’aquestes consideracions, doncs no tinc cap inconvenient. Bé, sobre els 
usuaris i sobretot el personal de la residència, ens agradaria saber què s’ha explicat 
tant als residents com als familiars respecte aquest projecte, i quan s’ha fet.  
 
Sra. Cristina Murcia Caraballo, regidora del grup municipal PSC: Bé... no no pregunta 
resposta hem quedat, jo ho prefereixo així.  
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU: Si no no se’n recordarà.  
 
Sra. Cristina Murcia Caraballo, regidora del grup municipal PSC: Si si pregunta 
resposta, no hem quedat així? Ell ha fet la consulta i hem dit que sí i jo prefereixo que 
sigui així, i si no hi ha cap problema ho podem fer així, oi? Bé, amb els usuaris 
lògicament no se n’ha parlat encara. Si s’ha fet amb els familiars el mateix dia que va 
sortir l’article en premsa, el passat divendres dia 7, a les nou del vespre van estar tots 
els familiars convocats en aquesta mateixa sala de plens, i van ser informats del 
mateix que us he explicat ara. En quant als treballadors, els mateix divendres dia 7 de 
juny vaig fer una trucada, vaig parlar amb la cap del torn, li vaig explicar que durant la 
setmana rebrien la meva visita, i que els hi explicaria jo mateixa que era el que sortia 
al diari, que volia dir i en què els hi podria afectar a ells. Això va ser ahir a la tarda, la 
reunió amb tot el personal de la residència, Roger.  
 
Sr. Roger Grandia Borràs, regidor del grup municipal CIU: Gràcies. La segona 
pregunta seria com afectarà, econòmicament parlant, aquest canvi de gestió de directa 
a  indirecta, si s’acaba produint tenint en compte, evidentment,  que el preu de cost per 
usuari serà més alt i, per tant, això repercutirà en algun tipus de tarifa més alta. Si sap 
una mica ja els preus amb els que podem parlar i, bàsicament, també, en quin moment 
s’aplicarà aquesta nova tarifa.  
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Sra. Cristina Murcia Caraballo, regidora del grup municipal PSC : Bé, com ve sabeu 
vosaltres la residència, actualment, té unes tarifes que estan molt desfasades envers 
el que marca l’ICASS. L’ICASS, a tall d’exemple, està contemplant una tarifa d’una 
persona autònoma a uns 1.350 euros, i un gran dependent a uns 1.850 
aproximadament. Nosaltres estem bastant per sota: als grans dependents que tenim al 
nostre centre estan pagant 1.220 euros, i els  no dependents 1.120. Per tant, 
l’Ajuntament, en el plec també considera que la meitat de les tarifes, o sigui dels 71 
usuaris, el 50 % de les tarifes seran pactades amb nosaltres (això ho contempla dins 
del plec), i que la tarifa màxima, que serà l’altra meitat que gestionarà directament el 
concessionari, no podrà ser mai superior al 25% que tarifiqui l’ICASS. A banda d’això, 
la puja o l’actualització d’aquests preus, amb els usuaris que ja estan a la residència 
serà de forma progressiva. Tot això serà assumit per l’Ajuntament, lògicament, com 
recull el plec. En quant al personal, Roger, doncs la variant fora la mateixa.  
 
Sr. Roger Grandia Borràs, regidor del grup municipal CIU: D’acord, aquesta aplicació 
serà en el moment en què la concessionària entri... es signi el contracte amb la 
concessionària?  
 
Sra. Cristina Murcia Caraballo, regidora del grup municipal PSC : Des del minut 1 que 
s’adjudiqui, la concessionària, quan ja tingui el centre obert... o sigui des del minut 1 no 
podrà ser perquè lògicament el centre no estarà acabat, d’acord? Estarem parlant 
encara de la nostra residència, perquè la nostra residència no es tancarà mai. Però, 
amb els nous usuaris que entren hi haurà una nova tarificació, però serà consensuada 
sempre amb nosaltres. Si nosaltres, als nostres usuaris, no volem que 
progressivament arribi a aquesta xifra, serà l’Ajuntament qui respondrà d’aquesta 
variació.  
 
Sr. Roger Grandia Borràs, regidor del grup municipal CIU: Per tant entenc que fins que 
no hi hagi l’edifici definitiu, per dir d’alguna forma, no s’aplicarà la tarifa.  
 
Sra. Cristina Murcia Caraballo, regidora del grup municipal PSC : La nova tarifa... del 
50%... no, no.  
 
Sr. Roger Grandia Borràs, regidor del grup municipal CIU: Més o menys se m’ha 
contestat, però sí que se’ns ha fet arribat per part d’alguns treballadors que es van 
assabentar un mica, en tot cas si és cert, que primer es van assabentar pel diari Regió 
7 d’aquests canvis, i no pas per la seva regidoria. Si això és cert, o realment no és així.  
 
Sra. Cristina Murcia Caraballo, regidora del grup municipal PSC : Hi ha... no és cert. 
Jo, en tot moment, he tingut informada a la titular directora de la Residència, tot i que 
està ara mateix en un procés de baixa per maternitat, però sí que l’he tinguda 
informada en tot moment de la voluntat i dels treballs que s’estaven fent per 
confeccionar aquest plec que avui estem debatent aquí. Amb el personal, directament, 
no es va parlar fins divendres a la tarda.  
 
Sr. Roger Grandia Borràs, regidor del grup municipal CIU: Parlant del tema aquest de 
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personal, sí que m’agradaria saber si han pogut parlar amb els sindicats. En aquest 
cas, els sindicats creiem que és important, els sindicats de treballadors de 
l’Ajuntament, ja que queda molt clar que amb el nou plec de clàusules, els treballadors 
laborals de la residència patiran una minoració del seu sou, si no d’entrada, sí en els 
propers anys, ja que això és el món privat i tenim molt clar que serà així, tenint en 
compte que en algun dels informes, l’informe de la Diputació, ja esmenta que això és 
molt possible. No sé si han pogut parlar amb els sindicats per tenir en compte que són 
dotze o catorze treballadors, i evidentment és una part molt important de la plantilla de 
l’Ajuntament.  
 
Sra. Cristina Murcia Caraballo, regidora del grup municipal PSC : Sí, n’hem parlat amb 
els treballadors; no hem parlat amb els sindicats. Sí que és veritat que també els hem 
fet saber el tant per cent del que estem parlant, tant a nivell econòmic la 
remuneracions que el conveni amb el qual estan actualment treballant (què és el 
conveni de l’Ajuntament) envers el conveni al que aniran ells (què és el conveni 
residencial), hi ha un tant per cent diferencial pels volts del 27,1%. És a dir, ells estan 
cobrant un 27,1% menys i estan treballant percentualment una mica menys envers 
aquest conveni. Tot això se’ls ha informat, i també se’ls ha informat que serà aquest 
concessionari (així ho recull el plec) qui negociarà amb ells, i també queda recollit en 
aquest plec que si les negociacions no donen uns fruits imminents, no donen uns fruits 
favorables, també es recull quina serà la postura de la Corporació envers això.  
 
Sr. Roger Grandia Borràs, regidor del grup municipal CIU: Perdó, aquesta no la tenia 
apuntada evidentment però jo entenc que en el moment en que la concessionària es 
subrogui tot el personal, l’Ajuntament poc tindrà a dir.  
 
Sra. Cristina Murcia Caraballo, regidora del grup municipal PSC : L’Ajuntament poc 
tindrà a dir o molt tindrà a dir, segons quedi estipulat en el plec. I en el plec, si te’l 
mires bé, que segur que ho has fet no et vull ofendre, queda molt clar que si amb el 
personal que nosaltres subroguem (que cadascú anirà amb la seva motxilla), tot allò 
que l’empresa concessionària no sigui capaç de treure d’aquella motxilla, serem 
nosaltres els que ens haurem de fer càrrec. Sí?  
 
Sr. Roger Grandia Borràs, regidor del grup municipal CIU: Sí, llavors en tot cas 
aquesta despesa serà sempre afegida a aquesta motxilla, aquesta càrrega sempre 
serà a l’Ajuntament.  
 
Sra. Cristina Murcia Caraballo, regidora del grup municipal PSC : Aquesta despesa 
inclús l’interventor, en el seu informe fa esment, és una despesa improbable i que no 
es pot quantificar. En un dels punts es parla que queda  molt clar que l’aportació 
municipal que queda establerta en aquest milió d’euros; però que a banda d’això, 
queda marcat com una incògnita quin tant per cent serà el que l’Ajuntament haurà de 
destinar, anualment, a aquesta desviació fruit d’aquesta negociació, segons com vagi. 
Sí?  
 
Sr. Roger Grandia Borràs, regidor del grup municipal CIU: Molt bé. També volia fer una 
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consideració. Jo tinc unes altres preguntes, però més que res ara que estem parlant 
del tema aquest del plec de clàusules, en el títol sis de la clàusula 34, criteri setè part 
tercera (és una mica complicat, eh), pàgina 127 per ser més fàcil.  
 
Sra. Cristina Murcia Caraballo, regidora del grup municipal PSC : Gràcies. 
 
Sr. Roger Grandia Borràs, regidor del grup municipal CIU: La literatura diu “el 
percentatge de reducció es valorarà segons el tipus de la clàusula 37, criteri 8. Estem 
parlant de quan, perquè les persones que assisteixen a l’acte sàpiguen de què parlem, 
de quan els usuaris hagin de sortir de la residència en aquest trasllat temporal degut a 
que hi haurà obres i, evidentment, no compartirem obres, o almenys la gran part de les 
obres tal i com explicava el senyor Alcalde, que en principi si es vol créixer cap amunt 
el tema de seguretat prevaldrà per damunt de tots, de portar els usuaris de la 
residència en aquell moment fóra d’aquesta residència. I un dels criteris de valoració 
que tenen per les empreses que puguin competir per tenir aquesta concessionària, els 
puntua de la següent forma. Diu: situació dels equipaments de reubicació, o sigui, 
reubicar les persones usuàries del servei. Dins del municipi es limiten a Sant Fruitós 
etcètera etcètera... és a dir va fent un escalat: primer a Sant Fruitós, els altres dins la 
comarca del Bages; dins les comarques que limiten la comarca del Bages; i dins 
d’altres comarques de Catalunya. Nosaltres, com a grup municipal, voldríem far una 
aportació a aquest plec de clàusules, si es permet, que creiem que en l’ànim de voler 
col·laborar i tenir la percepció que els nostres avis són el primer que ens interessa 
(deixant de banda els interessos econòmics i els interessos socials etcètera). Creiem 
que aquesta clàusula caldria canviar-la, i acurada pel bé dels nostres avis i usuaris en 
el servei de la residència, i expliqués clarament que les empreses que optin a aquesta 
concessió fos d’obligació que els residents fossin reubicats, com a molt lluny, dins la 
pròpia comarca. O sigui, no fer un escalat en el qual, evidentment, qui sigui més a prop 
de casa, en aquest cas de Sant Fruitós, tindrà més puntuació, sinó que ens agradaria 
que aquesta aportació fos en el sentit que gairebé obligar a la concessionària que 
pugui entrar-hi a que puguem tenir els nostres avis com a mínim dins la nostra 
comarca del Bages. També una mica, reconduint la situació i reconduint les paraules 
que dèieu abans, que hi ha molt superàvit, en aquest cas de places a tot el Bages. En 
aquest cas, no seria necessari poder portar els avis fora de la comarca per tenir-los 
durant “X” temps que serà el de la durada del contracte. En tot cas, si després se’m vol 
contestar, doncs ja... 
 
Sra. Cristina Murcia Caraballo, regidora del grup municipal PSC : Bé, la clàusula 
contempla doncs a l’alça, com tu molt bé has dit, que la residència de reubicació 
possible (perquè tampoc és una realitat; és a dir nosaltres no sabem si aquests avis... 
els nostres avis hauran de ser reubicats o no). Cap la possibilitat, i jo la vull contemplar 
la primera i que fos una sorpresa, que el possible licitador em digui: “Guaita, és 
compatible, podem créixer per aquí, acabem aquesta ala i llavors traslladem”. Ha 
passat en altres centres. Fa molts mesos que voltem residències i hem trobat 
d’algunes que no ha estat possible, i hem trobat d’altres que han pogut conviure. Ara, 
la que em ve més ràpid a la memòria és la de Navàs. Navàs va poder créixer i va 
poder mantenir els seus avis dins del seu edifici. Canviar-la, Roger? Puntuem amb uns 
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punts molt alts el tema que estigui dins de la comarca... 
 
Sr. Alcalde-President: Cristina, si em permets l’aportació... Diu: “puntuació; si es 
queden a Sant Fruitós, 8; d’altres municipis de la comarca, 5; comarques limítrofes, 1; 
d’altres comarques de Catalunya, 0 punts”. Per tant, està clar és que una de les 
voluntats, des del moment que dones vuit punts aquí (pàgina 127 de la documentació 
que teniu); per tant crec que queda palès que la voluntat, i per això es donen 8 punts si 
es queden... en els municipis que limiten amb Sant Fruitós... 
 
Sr. Tomàs Casero García, portaveu del grup municipal PSC: Perdó, senyor Alcalde, és 
que vostè ha dit dintre de Sant Fruitós... 
 
Sr. Alcalde-President: Ah, perdó, llavors és que m’he equivocat. Si es queden en un 
municipi limítrof, són vuit punts; si és més enllà de les comarques limítrofes són zero 
punts. Per tant la voluntat queda segurament, perfectament delimitada. El que passa 
és que, si no posàvem en l’àmbit català (per tant, vol dir que són totes les comarques), 
podíem constituir una restricció de la competència excessiva. Per tant, això podia 
afectar en alguns possibles recursos contra aquests plecs. Abans li comentava a algun 
regidor que hem estat molt escrupolosos, que el treball ha estat llarg i que, per tant, 
són uns plecs que contemplen dos aspectes. Un, que siguin el màxim de legals (que 
ho són); i dos, obrir el ventall de les possibilitats. Fa uns anys enrere, vostè sabrà que 
sortien a licitació unes residències que escoli ho fa tot, l’Ajuntament no posa un euro... 
és a dir, unes coses dels anys 2001, 2002, 2006, que escolti posava vostè una 
residència al mercat, per dir-ho així, i “Ancha es Castilla”. Aquesta situació ja no és 
aquesta. Per tant aquest plec també s’ha intentat que l’espectre d’empreses que es 
puguin presentar sigui el més ampli possible, precisament perquè no quedi desert. 
Però bàsicament era un tema de que si érem molt restrictius, en aquest aspecte 
podíem incórrer en una restricció excessiva de la competència.  
 
Sr. Roger Grandia Borràs, regidor del grup municipal CIU: Gràcies. Doncs aleshores 
podríem afegir un punt per damunt perquè es quedin al municipi, una puntuació nova.  
 
Sr. Alcalde-President: El que passa és que no hi ha cap altra residència al municipi.  
 
Sr. Roger Grandia Borràs, regidor del grup municipal CIU: Ja però abans la regidora... 
 
Sr. Alcalde-President: L’hauríem de construir primer, i desprès posar-hi els avis.  
 
Sr. Roger Grandia Borràs, regidor del grup municipal CIU: No, però ella ha dit...ella ha 
dit que podia ser possible de compaginar obres i... 
 
Sra. Cristina Murcia Caraballo, regidora del grup municipal PSC : És una possibilitat el 
fet que s’hagin de moure, però també existeix la possibilitat, jo no ho sé, serà qui 
vingui qui em digui com ho hem de fer i com ho farem. I serem nosaltres qui direm si 
és així... 
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Sr. Alcalde-President: En Roger vol dir posar uns punts per si de cas no es mouen.  
 
Sra. Cristina Murcia Caraballo, regidora del grup municipal PSC : Sí si si si... ho 
entenc.  
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU: Que sigui la màxima 
puntuació.  
 
Sr. Alcalde-President: Una altra cosa és... 
 
Sra. Cristina Murcia Caraballo, regidora del grup municipal PSC : Bé ho podríem tenir 
en compte.  
 
Sr. Roger Grandia Borràs, regidor del grup municipal CIU: Tenint en compte el criteri 
que deia l’Alcalde, que em trobo totalment d’acord i és veritat que podíem incórrer 
d’algun tipus de no oferta oberta, per dir-ho d’alguna manera, que si que està tipificat 
en els plecs de clàusules, doncs home, ja que m’ho han posat tan bé, doncs podríem 
aportar aquest canvi si més no. Es podria considerar. Retornant al tema aquest dels 
avis, en el cas que hagin de sortir o que hagin d’estar temporalment fóra del nostre 
municipi i estar en una residència que no sigui de titularitat municipal (perquè 
evidentment només en tenim una), aquesta diferència de preu que pot haver-hi 
respecte d’altres residència, o a les tarifes d’altres residències, l’assumirà, entenc jo, 
l’Ajuntament?  
 
Sra. Cristina Murcia Caraballo, regidora del grup municipal PSC : Si, és el que hem 
comentat abans.  
 
Sr. Roger Grandia Borràs, regidor del grup municipal CIU: Ho assumirà l’Ajuntament, 
no? 
 
Sra. Cristina Murcia Caraballo, regidora del grup municipal PSC : Sí si si.  
 
Sr. Roger Grandia Borràs, regidor del grup municipal CIU: No la concessionària, no? 
 
Sra. Cristina Murcia Caraballo, regidora del grup municipal PSC : No no no. Dins del 
plec, a la concessionària se li queda molt específicament clar que serà l’Ajuntament 
qui valorarà, qui es farà càrrec d’aquestes desviacions.  
 
Sr. Roger Grandia Borràs, regidor del grup municipal CIU: Molt bé. Continuem. Sobre 
el plec de clàusules de la concessió del servei a una empresa externa, i ara aniré 
anant una mica en l’estudi de viabilitat aquest de la Diputació i en els plecs de 
clàusules. Diu en el punt dos punt dos, en el sumari conclusions, en l’apartat tres diu 
textualment: “L’oferta de places previstes a la comarca 2013 cobrirà sobradament la 
demanda potencial del conjunt de la comarca”. I finalitza dient: “aquests superàvits 
semblen suficient per assumir la demanda a uns quinze o vint anys vista, extrapolant 
les previsions d’evolució de la població”. Doncs és una mica el que vostè deia però ho 



 
  
  
  
  
  
         AJUNTAMENT 
 DE 
SANT FRUITÓS DE BAGES 
 (BARCELONA) 

 
Ctra. De Vic, 35-37  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86 

E-mail: ajuntament@santfruitos.cat 

238 

diu una mica diferent. En la justificació, que vostès parlen de la necessitat real 
d’ampliació de la residència, trobem a faltar també en aquest expedient veure un llistat 
dels possibles usuaris que tenen, en aquest moment, intenció i necessitat d’entrar a la 
residència d’avis. Si què és cert que en el plec... perdó en l’estudi, en aquest mateix 
apartat, fa referència a què, des de la direcció del Centre es parla que hi ha unes vint 
persones que tenen interès, però enlloc surten noms, dades etcètera... evidentment en 
tema de protecció de dades podem estar d’acord, però si que vostè molt bé sap, 
perquè ja fa dos anys que està com a regidora de benestar social, que moltes vegades 
aquesta reserva que molts usuaris fan quan és l’hora d’entrar, es demanen una nova 
reserva, perquè el que si que volen és que de vegades no es volen quedar fora, i per 
tant el que fan és apuntar-se. És com apuntar-se a una llista i, evidentment, la 
demanda no és real perquè la gent es troba prou bé o té les capacitats físiques i 
mentals com per continuar vivint sol o en parella o amb la família, i per tant no 
necessiten entrar en aquella residència. Però si que ens hagués agradat trobar algun 
tipus d’estudi o informació més acurada sobre aquest tema d’ampliació d’aquestes 
places.  
 
Sra. Cristina Murcia Caraballo, regidora del grup municipal PSC : Bé, la llista d’espera, 
Roger, hi és i és real. Prova d’això és que, malauradament, quan hi ha un èxitus, quan 
una persona de la nostra residència mor, l’alta del nou usuària és quasi imminent, tant 
quant passa, de vegades, perquè el mateix centre ubica el centre de dia i la residència. 
Moltes vegades, amb aquesta llista, per entrar a residència, hi ha usuaris que són del 
centre de dia; i tant l’una com l’altra es cobreixen de forma immediata. Moltes vegades 
és el mateix centre o nosaltres, que donem un termini perquè sempre ens agrada que, 
un cop un antic usuari ha mort, el nou usuari que ha d’ocupar aquella habitació que 
serà seva, estigui pintada i és aquest el termini de temps que queda descoberta la 
plaça. La llista d’espera real és d’unes 20-22 persones aproximadament. Els avis que 
Sant Fruitós té fora de la comarca és d’una trentena aproximadament. Si fem vint més 
trenta, fan cinquanta; més 20 que en tenim, són 70. Per tant, la demanda real, existeix. 
La demanda de places públiques i d’avis que hagin de marxar de Sant Fruitós, la veig 
però no la vull. Jo vull que els avis, que la gent que han viscut a Sant Fruitós i que 
s’han fet grans aquí, puguin envellir aquí; m’és igual que l’informe digui que en 8 
minuts tenen un centre, jo vull anar a veure a ma mare a Sant Fruitós i no la vull anar a 
veure a Santpedor.  
 
Sr. Roger Grandia Borràs, regidor del grup municipal CIU : En això podem estar 
totalment d’acord i en aquest sentit donarem la cobertura i el suport que faci falta, però 
no podem obviar que hi ha un estudi en el qual vostès ostenten el seu projecte. O 
sigui, nosaltres no estem pas dient que això no sigui real; només estem dient que 
manca una informació que, hipotèticament, vostès utilitzen com per  argumentar 
aquestes 70 i escaig places, però que en la realitat no està descrit enlloc. Entre altres 
coses, perquè l’estudi de Diputació, com deia aquí, sempre parla d’una demanda 
potencial, mai parla d’una demanda real. Això vull que quedi molt clar.  
 
Sra. Cristina Múrcia Caraballo, regidora del grup municipal PSC : Sí, perdona, 
perdona..... acaba, acaba, perdona.  
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Sr. Roger Grandia Borràs, regidor del grup municipal CIU : Tornem a dir el mateix : no 
és que no creiem i no vulguem, evidentment. Però és que potser hem de ser una mica 
curosos amb aquestes dades perquè això pot induir a errors, no avui, però potser 
d’aquí uns quants anys; que no ens trobem que es fa una residència a la qual 
destinarem molts diners i que llavors hi hagin aquestes desviacions, per amunt o per 
sota, no estic pas dient que estiguin infrautilitzades, sinó que en el sentit que pot ser 
que ens variïn per damunt o per sota, perquè no hi ha una demanda, no està tipificat 
realment; no hi és. Jo no estic dient que no hi sigui, però no hi és, no l’hem trobat.  
 
Sra. Cristina Múrcia Caraballo, regidora del grup municipal PSC : perquè no tens el 
document, però existeix. T’acabo d’explicar que hi és, que existeix, que és latent, que 
és patent, que fa dues setmanes he hagut de dir-li a una.... ha hagut de marxar un avi 
fora perquè nosaltres no el podíem acollir. I això passa dia rere dia. O sigui, la 
demanda, el document físicament, segurament no l’hi has trobat i  no s’incorporarà a 
aquest expedient, però si vols, jo et convido a que em visitis quan tu vulguis i jo t’ho 
ensenyo.  I la vessant de Diputació, he explicat la realitat i és la que és, que la 
Diputació diu que nosaltres hi hem anat no un cop sinó dos a picar la porta del 
subdirector de l’ICASS a dir-li “Sant Fruitós” i em diu “no, si en teniu 90 allà, 45 a 
Castellgalí, 40 a Navarcles, a Manresa FUSAMA en farà unes quantes més, Sant 
Fruitós no, ha fet tard : Sant Fruitós no tindrà places públiques, ni ara ni l’any que ve; 
qui sap ?”. 
 
Sr. Alcalde-President : Cristina, matisem aquestes paraules perquè Sant Fruitós no ha 
fet tard ara, va fer tard l’any 2006.  
 
Sra. Cristina Múrcia Caraballo, regidora del grup municipal PSC : No, no, sí. 
 
Sr. Alcalde-President : No, aclarim-ho, Sant Fruitós ha fet tard l’últim any que la 
Generalitat de Catalunya va distribuir places va ser el 2007. No hem fet tard ara : el 
2007 quan es van distribuir places, Sant Fruitós no va aparèixer a la foto. Llavors, la 
Generalitat de Catalunya va repartint totes aquestes que ha dit la regidora i ara l’estudi 
diu dues coses molt importants i dues dades molt a tenir en compte. Una diu que Sant 
Fruitós de Bages necessita com a mínim una residència de 51 places; això ho diu així 
de clar i català : “Sant Fruitós de Bages necessita una residència de com a mínim de 
51 places”. Què diu : que si parlem de places públiques, Sant Fruitós no en tindrà. 
Perquè quan es van repartir les cartes l’any 2007, Sant Fruitós no va jugar. I com que 
no va jugar, no li va tocar cap carta. I ocm que no li va tocar cap carta, ara ja no juga, 
s’ha acabat el joc. L’any 2013 s’ha acabat la virolla, s’ha acabat el joc, no hi ha places 
públiques. Però per tant l’informe ens diu dues dades molt importants : Sant Fruitós 
necessita com a mínim 51 places. Aquesta dada és així de contundent a l’informe. 
També diu que hi ha una prospecció a uns anys vista que parla de 70 i escaig. Per 
tant, com que no podem fer la residència, acabar-la d’aquí dos anys i que un anys 
després faltin places, intentem fer les 71. Perquè ? perquè hem de mirar el futur. I ara, 
canviem de tema. Ara parlem de places públiques. No n’hi ha. Per tant, no intentem 
confondre que l’informe diu que sobren places; no, no, no en sobren, a Sant Fruitós en 



 
  
  
  
  
  
         AJUNTAMENT 
 DE 
SANT FRUITÓS DE BAGES 
 (BARCELONA) 

 
Ctra. De Vic, 35-37  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86 

E-mail: ajuntament@santfruitos.cat 

240 

falten. Ara, si vostè vol plaça pública, escolti, miri, ha d’agafar les malestes i anar-se’n 
a un altre municipi.  
 
Sra. Cristina Múrcia Caraballo, regidora del grup municipal PSC : Ja ens està passant.  
 
Sr. Alcalde-President : Aquesta ´se la realitat. Per tant, com que això ha sortit diverses 
vegades en aquesta pregunta- resposta pregunta-resposta, m’ha semblat que era 
interessant aclarir-ho.  
 
Sra. Cristina Múrcia Caraballo, regidora del grup municipal PSC : Gràcies. Alguna cosa 
més, Roger ? 
 
Sr. Roger Grandia Borràs, regidor del grup municipal CIU : Sí. I tant.  
 
Sra. Cristina Múrcia Caraballo, regidora del grup municipal PSC : Digues.  
 
Sr. Roger Grandia Borràs, regidor del grup municipal CIU : L’estudi de viabilitat aquest 
parla d’un cost de construcció de més de 3.250.000 €. Per una construcció d’una 
residència de 75 places. Aquest estudi o aquests càlculs es fan en base a altres 
residència similars, suposo, o que tinguin un plec de clàusules amb un import similar. 
El què no entenem és que en base a què s’ha canviat l’import, perquè vostè ha fet 
referència a que a l’Ajuntament només li costarà 1.000.000 € - m’ha semblat sentir – 
 
Sra. Cristina Múrcia Caraballo, regidora del grup municipal PSC : Sí.  
 
Sr. Roger Grandia Borràs, regidor del grup municipal CIU : Això tampoc no serà així, 
perquè no li costarà 1.000.000 €, perquè amb tots aquesta afegitons que hem anat 
parlant, etc, etc. 
 
Sra. Cristina Múrcia Caraballo, regidora del grup municipal PSC : L’aportació inicial, 
per començar serà d’1.000.000 €.  
 
 
Sr. Roger Grandia Borràs, regidor del grup municipal CIU: 1.000.000 €. Inicial per la 
concessionària. 
 
Sra. Cristina Múrcia Caraballo, regidora del grup municipal PSC : Inicial pel projecte. O 
sigui, el projecte si costa quatre nosaltres posarem 1.000.000. Ara, una altra cosa és el 
procés i l’obertura, el què nosaltres haurem de desviar pels dos conceptes que hem 
parlat amb anterioritat. Però l’aportació municipal per l’ampliació i la construcció de la  
nova residència serà com a màxim d’un milió d’€.  
 
Sr. Alcalde-President : Correcte. 
 
Sr. Roger Grandia Borràs, regidor del grup municipal CIU : M’agradaria fer o potser no 
ho hem sabut entendre en el plec de clàusules, o no ho vàrem preguntar i sí que 
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m’agradaria que m’ho aclarissin : nosaltres tenim molt clar que serà més d’un milió d’€. 
No en totes aquestes premisses que parlàvem ara, sinó en el tema de la 
concessionària hi ha una part en la qual després l’Ajuntament haurà d’acabar afegint 
un milió més com a màxim. 
 
Sr. Alcalde-President : No. Per aclarir aquestes preguntes : el 3.250.000 € que diu 
l’estudi – no deixa de ser un estudi i parla d’una residència nova – Aquí no és nova, 
una part ja la tenim feta; per tant, ampliem l’actual i ja no són 3.250.000 €, són menys. 
Una part ja està feta. Per tant, tots sabem que si tu has de fer 70 habitacions noves, 
més menjador, més lavabos, més cuines, ... val uns diners. Si ja tens unes quantes 
parets i fonaments i sostres fets, val menys. Per tant, partim d’una xifra inferior. Una 
altra dada : actualment l’única dada bona que hi pot haver  - malauradament, bona per 
qui paga, però dolenta per qui ha de cobrar – és que els constructors pràcticament 
estan regalant els preus. Tot sigui per treballar. I per tant, com que nosaltres, per dir-
ho així, o l’empresa concessionària és el qui paga, segurament aquesta dada serà 
boníssima. Es construirà la residència en el millor moment, perquè els preus són 
d’autèntica pena. Evidentment, si em poso a la pell d’un constructor, és una llàstima, 
perquè estan cobrant res per fer la feina. I això té unes conseqüències socials, que 
són el que són. Però vaja , és fàcil creure en aquest dos elements que he dit : primera, 
que no és nova, sinó que ampliem la que tenim ; i segona, que els preus de les 
constructores són d’autèntica pena, que pugui sortir per un preu que pugui rondar 
entre els 2.000.000 i 2.500.000 €. Després qui presenti oferta té dues possibilitats 
d’escollir puntuades de forma diferent : l’Ajuntament posa 1.000.000 € que els va 
pagant mentre va fent l’obra i després el què agafi la residència pot dir – com que la 
residència ens costa 2.500.000 €, posem per cas, com que d’aquest 1.500.000 € que 
jo hi he de posar, 1.000.000 vull que me’l retorni i això es pot fer en un termini de 15 
anys. Per tant, una de les possibilitats és que hi hagi un concessionari que digui “del 
què jo he de posar, un milió d’euros me’l rescabala”. Per tant, l’Ajuntament, durant 15 
anys, rescabalarà aquest milió d’euros. Però al cap de 15 anys s’acaba la concessió. 
Hi ha una altra possibilitat, que és el què diem la MAIPE 2. En la MAIPE2, diem “no, 
no, els diners” – jo ara parlo com empresa que m’han adjudicat la residència – “no, no, 
jo no vull que vostè em torni ni un sol euro, em dóna el milió aquest que està dit i a 
partir d’aquí el 1.500.000 o 1.300.000 o el què sigui li poso jo i no vull que me’l torni, 
perquè jo tinc capacitat de cobrar-me’l amb el que  cobro del servei de les persones 
que tinc a la meva residència. Si tria aquesta opció, que evidentment és més 
favorable, la concessió és d’entre 25 i 45 anys, si no m’equivoco.  
 
Sra. Cristina Múrcia Caraballo, regidora del grup municipal PSC : Mínim 15 i màxim 45. 
 
Sr. Alcalde-President : No, 25 a 45 amb la MAIPE2 i 15 amb la MAIPE 1. I em remeto 
al què he dit abans : tot això perquè les circumstàncies actuals són les del 2013 i al 
d2013 si pretens  fer això que estem fent , que és fer una residència on participin les 
empreses privades i on hi hagi una aportació de capital per part de .... o fas tots 
aquests tinglados i , per tant, estàs obrint el ventall de les possibles empreses que et 
vinguin. Amb la finalitat que vingui alguna empresa, has de fer tot això. Això era 
impensable, tota aquesta enginyeria de números i condicions, això al 2005 no es feia. 
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Ara sí, ara s’ha de fer. Vostè ens demana què preferim ? Escolti, algú que posi tots els 
diners i que en 35 anys la residència sigui tota nostra. Què passarà ? La situació del 
país, de les empreses i de les constructores és la que és i per tant, hem de ser 
extremadament prudents i obrir aquest ventall. I per això hi ha el MAIPE1 i el MAIPE2.  
 
Sr. Roger Grandia Borràs, regidor del grup municipal CIU : Gràcies. Aleshores, ja ho 
ha explicat força bé el tema aquest. Han parlat amb algunes empreses ja per concretar 
quines són les tendències que en aquest moment hi ha, perquè tenint en compte que 
ens dóna la sensació que és un plec de clàusules que està molt tipificat, molt acotat, 
ens dóna la sensació que sí que hi ha algun tipus de tendència d’empreses o de grups 
d’empreses que puguin estar interessats en aquest sistema, per a tenir en compte 
l’opció.  
 
Sr. Alcalde-President ; Sí, hem parlat amb quatre empreses. I evidentment, perquè lo 
primer és que existeixen i el què hem fet és agafar el millor de cadascuna.  
 
Sra. Cristina Múrcia Caraballo, regidora del grup municipal PSC : És el què dèiem 
abans, hem voltat, hem fet un via crucis per totes les residències de la comarca i de 
fora la comarca i hem voltat bastant i hem vist molts conceptes i hem vist moltes coses 
que ens han agradat molt i moltes coses que voldríem poder tenir aquí. i altres que 
creiem que no són bones. Per tant, hem fet un plec de clàusules on l’empresa que es 
presentés hagi de contemplar aquelles bones i no pugui contemplar les dolentes, per 
dir-ho així.  
 
Sra. Cristina Múrcia Caraballo, regidora del grup municipal PSC : Per acabar de 
complementar el què diu el Joan Carles, el plec també és molt exquisit amb això 
perquè contempla que aquella empresa que es pugui presentar al nostre concurs ha 
de gestionar com a màxim el triple dels usuaris que nosaltres tindrem aquí durant més 
de 3 anys. Per tant, estem parlant que l’empresa que vingui no pot ser una empresa 
que digui “fa dos anys que no sé què fer i ara faré gestió de residències i tinc una 
residència amb 20 usuaris”. No, l’empresa que vingui ha de tenir un davallatge i ha de 
tenir una experiència de com a mínim 300 usuaris residencials gestionats.  
 
Sr. Alcalde-President : 231. 
 
Sra. Cristina Múrcia Caraballo, regidora del grup municipal PSC : 200 i escaig. Però 
això ens dona també la garantia serà alguna empresa – si hi és i no ens quedem 
deserts – que tindrà prou experiència i prou solvència dins el mercat actual. 
 
Sr. Roger Grandia Borràs, regidor del grup municipal CIU : Molt bé. Parlant d’aquestes 
empreses, vostès creuen que en aquests tres mesos, tenint en compte l’aprovació, les 
publicacions, etc, .... en 3 mesos podrem tenir una proposta de concessionària damunt 
la taula, tenint en compte que hi ha un període vacacional que és el mes d’agost. I això 
ens pot portar a que no hi hagin totes les sol.licituds que ens agradaria. 
 
Sra. Cristina Múrcia Caraballo, regidora del grup municipal PSC : Tot just això, no.  
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Sr. Alcalde-President : ....... 
 
Sra. Cristina Múrcia Caraballo, regidora del grup municipal PSC : Un cop hagi finalitzat 
el període de publicació oficial i les empreses puguin venir, ja es marcaran els timings 
que toquin. Els tres mesos, Roger, no entenc a què et refereixes. 
 
Sr. Roger Grandia Borràs, regidor del grup municipal CIU : En principi, es parla a tot 
arreu que al setembre o octubre coneixerem l’empresa o es farà el concurs, entenc jo.  
 
Sra. Cristina Múrcia Caraballo, regidora del grup municipal PSC : Sí, hem de tenir el 
projecte, que triga un temps. Jo entenc que tot  això pot ser realitat i tant de bo sigui 
així, que comencem a veure totxos i pols  a la primavera de l’any que ve.  
 
Sr. Alcalde-President : Perdona, el què són els terminis de temps perfectament definits 
per la llei, quan començarà la residència això tindrà a veure amb el pla que presentarà 
els possibles licitadors. Aquests terminis el Sr. secretari me’ls pot indicar ? Les ofertes 
es presentaran als jocs previstos a la clàusula 34.1 en el termini de dos mesos des de 
la publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província. Per tant, vol dir que l’anunci 
al butlletí, si avui s’aprova es realitzarà durant la setmana que ve. Per tant, estem 
parlant de la  tercera setmana de juny, tercera setmana de juliol, l’agost com que no és 
hàbil; per tant, abans de la tercera setmana d’agost hi ha d’haver aquí les propostes. 
Que hi ha empreses que fan vacances i això vol dir que no es presenten ? Bé,.... 
 
Sr. Roger Grandia Borràs, regidor del grup municipal CIU : Home, jo crec que tenint la 
importància que estem parlant d’una residència que possiblement molts dels que 
estem aquí ens agradaria poder-hi anar, potser podríem tenir la cura de poder tenir el 
màxim ventall d’empreses.... 
 
Sr. Alcalde-President : Si vostè té alguna proposta per allargar aquest termini, exposi-
la perquè potser la considerarem, però vull dir.... 
 
Sr. Roger Grandia Borràs, regidor del grup municipal CIU : Home, és molt fàcil, 
tècnicament és molt fàcil,  
 
Sr. Alcalde-President : Què proposa vostè ? 
 
Sr. Roger Grandia Borràs, regidor del grup municipal CIU : Només s’ha d’allargar el 
període de presentació de licitacions.  
 
Sr. Alcalde-President : Bé, per tant, vostè proposa allargar el període de presentació. 
Ho considerarem.  
 
Sr. Roger Grandia Borràs, regidor del grup municipal CIU : però no en el sentit alcalde 
d’allargar, sinó en el sentit de poder tenir el màxim d’empreses concessionàries. En 
aquest sentit.  
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Sr. Alcalde-President : D’acord. Per tant, com que estem aquí en un debat polític i 
vostè creu  que això és una proposta que ens vol fer, nosaltres ho  considerarem i 
potser fins i tot ho fem. No passa res.  
 
Sr. Roger Grandia Borràs, regidor del grup municipal CIU : Això ja estaria... Gràcies. 
Res, bàsicament, per anar acabant, perquè sinó com deia l’alcalde això sembla un 
interrogatori i no era la meva intenció. Com a anècdota a un dels punts, perquè vegi 
que m’he mirat molt bé tot el plec de clàusules, l’oferta versus la demanda potencial és 
molt curiosa, perquè també s’ha explicat que l’oferta que tenim o la demanda que ens 
manca a nosaltres són aquestes 50 places, segons el què vostès diuen ; i 
curiosament, la segona població que tenim més a prop, Navarcles, amb la qual ara hi 
tenim tant relació té un superàvit de 52 places. Vull dir, que podríem també trobar 
algun tipus d’acord.  
 
Sr. Alcalde-President : Un dels acords que podríem fer és que si no queden places, jo 
em quedo aquí i vostè se’n va a Navarcles, quan siguem grans. Si vol, fem aquest 
acord.  
 
Sr. Roger Grandia Borràs, regidor del grup municipal CIU : Pel què al dèficit, sí que és 
real que Sant Fruitós de Bages té un dèficit, juntament amb Manresa, tot i que tindrà 
amb aquestes propostes noves, tant la de Santpedor com la de Manresa, si finalment 
s’acaben duent a terme, llavors tindrien un superàvit, que com ja deia ara, 
curiosament, els tres municipis del nostre voltant tenen. En aquest sentit.  
 
Sr. Alcalde-President : Ha acabat Sr. Grandia ? 
 
Sr. Roger Grandia Borràs, regidor del grup municipal CIU : No, encara no. Però si vol 
fer algun comentari... 
 
Sr. Alcalde-President : No, no és que hi havia una resposta que voldria que li donés el 
Secretari. Però quan acabi, llavors el secretari ens assistirà.  
 
Sr. Roger Grandia Borràs, regidor del grup municipal CIU : Res, doncs, una altra de les 
consultes que li volia fer : en el sumari de conclusions que és el 3.5, he esta veient que 
la Diputació va fer 7 propostes, 7 tipus de .... 
 
Sra. Cristina Múrcia Caraballo, regidora del grup municipal PSC : Escenaris.  
 
Sr. Roger Grandia Borràs, regidor del grup municipal CIU : 7 tipus d’escenaris 
possibles per tenir una fotografia del què podria ser una futura residència. Dels quals 
n’hi ha 3 que entren més en la dinàmica més explícita per poder tenir un resultat. Sí 
que m’agradaria saber si és algun d’aquests tres, el que s’ha recollit o en el que han 
pensat o han decidit que sigui el model que haurem d’utilitzat aquí Sant Fruitós.  
 
Sra. Cristina Múrcia Caraballo, regidora del grup municipal PSC : A veure, nosaltres en 
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concret hem tingut en compte la conclusió final que ens va donar la Diputació, que va 
ser que qualsevol tipus de projecte que nosaltres volguéssim dur a terme, hauria de 
contemplar el compromís mixt. I és el què hem tingut en compte, l’escenari que 
contempla més aviat l’aportació municipal amb un privat. I és el què portem avui aquí.  
 
Sr. Roger Grandia Borràs, regidor del grup municipal CIU : Per tant, entenc que no és 
cap dels tres, els que entra en les seves conclusions finals l’estudi, sinó que és un 
altre. 
 
Sra. Cristina Múrcia Caraballo, regidora del grup municipal PSC : És un escenari mixte 
que queda contemplat, no sé dir-te si és l’u, o el dos, el tres o el quatre, el cinc, el set. 
Crec recordar que és el set, no t’ho puc assegurar, però és un  escenari mixte, se’n va 
parlar i al plec queda molt especificat, que és molt viable.  
 
Sr. Roger Grandia Borràs, regidor del grup municipal CIU : Espero que no sigui el 
número 7, Sra. Murcia.  
 
Sra. Cristina Múrcia Caraballo, regidora del grup municipal PSC : No, no, jo dic que .... 
 
Sr. Roger Grandia Borràs, regidor del grup municipal CIU : Perquè la conclusió del 
núm. 7 diu “No resulta atractiu a la majoria d’inversors”. No anem bé, no anem bé.  
 
Sra. Cristina Múrcia Caraballo, regidora del grup municipal PSC : Bé, ja veurem. 
 
Sr. Roger Grandia Borràs, regidor del grup municipal CIU : Espero que .... no en pla de 
mofa, però clar, tots tres en el qual parla.... 
 
Sra. Cristina Múrcia Caraballo, regidora del grup municipal PSC : No, però digues 
l’enunciat del núm. 7. El núm. 7 diu “construcció pública i gestió privada”. No estem 
parlant d’això, avui.  
 
Sr. Roger Grandia Borràs, regidor del grup municipal CIU : Molt bé. Doncs, llavors, 
parlant de gestió privada, parla de la participació privada i llegiré textualment “Si bé 
s’han de considerar escenaris de participació del sector privat en el projecte 
d’ampliació del centre”, que entenc que és així perquè el sector privat entrarà de ple en 
aquest projecte “ja fos assumint només la gestió o addicionalment, la construcció del 
nou edifici i el seu finançament amb recursos propis i/o bancaris, el resultat d el’estudi 
econòmic denota que les condicions actuals de partida no generaria interès per la 
baixa rendibilitat interna del projecte”. Això suposo que ho deuen tenir també en 
consideració. I acaba dient, “el principal problema està en el condicionant d’haver de 
mantenir un nivell salarial actual del 27%” això que deia vostè, que no és del tot... és el 
promig, el 27%, no tothom ... també he vist que hi havia algunes categories laboral que 
en tenen més i algunes que en tenen menys.  
 
Sra. Cristina Múrcia Caraballo, regidora del grup municipal PSC : No, és una mitjana 
feta de les 13 persones que estan treballant al centre.  
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Sr. Roger Grandia Borràs, regidor del grup municipal CIU : I acaba dient “en aquestes 
condicions, els escenaris sis, podríem assolir interès privat, al veure’s com a 
suficientment rendibles”. Sempre i quan es mantingués això que es diu al principi, del 
poder adquisitiu de tots els treballadors.  
 
Sra. Cristina Múrcia Caraballo, regidora del grup municipal PSC : Nosaltres aquest 
estudi l’hem tingut en compte, n’hem extret moltes dades, però també hem cregut en la 
nostra realitat i en el què nosaltres portem aquí. Per tant, ha estat la nostra fulla de 
ruta per moltes coses, però també hi ha hagut les nostres pròpies aportacions que són 
les que queden paleses amb aquest plec.  
 
Sr. Roger Grandia Borràs, regidor del grup municipal CIU : Bé, i ara sí que ja acabo 
definitivament, no em remetre altra vegada a l’informe de l’interventor, que sí que 
realment ens ha preocupat en les seves conclusions i que agrairíem que per una altra 
vegada es poguessin esmenar alguna de les coses que ell esmenta en el seu informe 
que no tornaré a entrar. No sé, per no allargar-me més. Per acabar, comentar que és 
un projecte molt complicat, que no es pot córrer perquè hi ha molts interessos tant 
econòmics com socials pel mig. Que totes les legislatures anteriors s’ha intentat donar 
sortida a una necessitat que tots els càrrecs electes coneixem. Que s’han fet passos 
sempre en la direcció de trobar una bona solució pels nostres usuaris de la residència. 
I que des de la seva inauguració – com molt bé ha dit el Sr. alcalde -, fa 25 anys, s’ha 
anat millorant l’estat de la residència, així com la posada en servei de diferents 
necessitats al llarg d’aquests anys, que han anat sorgint. Que aquest tema, per part 
dels diferents governs de CIU durant les darreres legislatures,  mai s’ha deixat mort, 
sempre s’hi ha estat treballant. Que en cada moment s’ha intentat donar solucions 
d’acord amb les normatives que durant els darrers anys han anat sortint i tots sabem 
que són normatives cada cop més restrictives. I que en el món de les residències hi ha 
hagut un abans, un durant i un després i possiblement  durant aquests propers anys 
també hi hauran modificacions en les quals la residència que acabarem tenint, sigui 
quina sigui, també s’hi haurà d’anar adaptant.  
 
Es van fer propostes en el seu moment de modificacions de planejament, es van iniciar 
molts contactes amb diferents empreses del sector i fins i tot es van accelerar 
projectes urbanístics del sectors urbans per tal de poder disposar de solars per encabir 
possibles ubicacions. Vostès han creat aquest sistema i aquest projecte i esperem que 
doni resultat satisfactori per Sant Fruitós i sobretot pels actuals i futurs usuaris de la 
residència.  
 
Sra. Cristina Múrcia Caraballo, regidora del grup municipal PSC : Bé, jo me n’alegro 
que també vosaltres reconegueu la necessitat que Sant Fruitós d’aquest centre. Jo no 
entraré a avaluar perquè en les últimes dues dècades que heu pogut tirar endavant, no 
ho heu fet. Només dir que nosaltres sí que ho hem fet, que està aquí davant, que està 
aquí sobre i que espero que vingui molta gent, que concursi i que en un termini no 
gaire llarg puguem comptar amb la residència que tots els que estem aquí mereixem. 
Gràcies.  
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Sr. Alcalde-President : L’aportació com a resposta del Sr. Secretari  és en relació a un 
comentari que ha fet el Roger de l’informe de legalitat del secretari, que diu que no és 
preceptiu, però comentava el tema dels informes, així com el tema de la necessitat o 
no que hi figuri un inici d’expedient com a providència per part d’algun regidor. Si en 
aquest tema el secretari ens pot aportar, si us plau.  
 
Sr. Secretari : Dins el què és el plec i dins l’expedient comprovaran que hi ha una 
diligència meva que diu que s’informa tot l’expedient favorablement. El què no he fet 
ha estat un informe detallant la legalitat, per dues qüestions bàsiques : una , de temps, 
de no poder detallar tota la realitat; i l’altra, una mica, si em permeten, del meu sentit 
del ridícul, perquè és un plec que l’he redactat jo i llavors anar dient que és legal em 
semblava una mica estrany, posant-me en el paper de jutge i part. I per tant, per això 
m’he cenyit estrictament a dir que , a veure, el plec, hem fet el procés que hem fet és 
que des de la vessant del govern municipal se m’han anat traslladant les solucions que 
es volien plasmar. I el què he intentat és articular-ho jurídicament i quan alguna solució 
que es plantejava no es podia adequar a la legalitat, ho he comentat; i en cap cas 
s’han inclòs solucions que poguessin grinyolar. Pel què fa el què és el tema de la 
provisió d’inici : d’entrada, el què és l’inici de l’expedient de contractació està 
perfectament definit a la llei de contractes i és l’acord d’aprovació de l’expedient de 
contractació. Però és que a més, hi ha una previsió en el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic dels ens locals, concretament a l’article 147.2 on diu que, 
entre altres coses, que “se evitarà el entorpecimento o demora en la tramitación de 
expedientes a pretexto de diligencias y proveídos” “- provisió, en català – “de mera 
implusión , reduciendolo a lo estrictamente indispensables”. Per tant, semblava que un 
document que diu que simplement s’iniciï formalment l’expedient, bé, si es pot fer, es 
fa, però no és necessari, no cal. I en aquest cas, realment tenim una normativa molt 
més actualitzada que és la normativa de contractació pública, que és la de l’any 2011, 
en la qual ens diu que l’inici de l’expedient és precisament el que portem avui : 
l’expedient de contractació. Que aquest sí que és un acte absolutament necessari, que 
és el què determina l’inici d’aquesta tramitació.  
 
Sr. Alcalde-President : Gràcies. Bé, un cop finalitzada la intervenció del portaveu o del 
representant de CIU, fem una segona ronda ..... 
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Sr. alcalde, si em 
deixa.... 
 
Sr. Alcalde-President : No, esperi un moment, fem una segona ronda. Per part dels 
portaveus ? Per part d’Imagina’t ? Res a afegir ? PSC ? 
 
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : Sí, 
gràcies. Li haig de comentar, Sr. Grandia, que més que preguntes, a mi m’ha semblat, 
he tingut la sensació que era un interrogatori. Li dic perquè la majoria de les preguntes 
que vostè ha efectuat, les sabia, perquè estaven reflectides, ben concretades al plec 
de clàusules. Només a tall de comentari. M’agradaria començar pel final del què vostè 
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ha dit : aquest és un projecte molt complicat i en anteriors mandats havia intentat fer 
coses semblants. Coses semblants vol dir tenir una residència amb més capacitat. 
Actualment, per si algú no ho sap, que suposo que ho sap tothom, la residència de 
Sant Fruitós té vint places; i té 20 places des de fa aproximadament, fa vuit mesos; 
perquè abans, fa vuit mesos, només tenia 18 places. Això és així perquè és així. Amb 
el Sr. Grandia compartim la veterania de ser els regidors que hem estat ja des del 
segle passat a l’Ajuntament de Sant Fruitós i pràcticament des de començament del 
segle fins fa 2 anys, CIU tenia la responsabilitat del govern. Jo, que hagi viscut 
personalment, hi ha hagut dues fases en que s’ha intentat que una empresa fes la 
residència, ampliés la residència – això crec que va ser, aproximadament, l’any 2005-
2006 – jo vaig ser present en aquesta sala de plens, en una exposició del què es 
pretenia fer, que de cop i volta va desaparèixer – va ser com el riu Guadiana, que va 
desaparèixer - i no es va fer absolutament res més. I a posteriori, ara no li sabria dir si 
va ser l’any 2009 o 2009, va haver-hi una declaració d’intenció del govern de 
l’Ajuntament de Sant Fruitós, de CIU, que es fes algun estudi per part d’algun privat si 
en algun solar si es podria construir una residència privada. Aquestes són les dues 
coses que més o menys, amb una certa “enjundia” hi ha dins el seu període de 
mandat. Tothom sap , i si no ho sap els ho diem ara, que la residència de Sant Fruitós 
té un dèficit tant de places – que és evidentíssim – com un dèficit econòmic; i aquest 
dèficit econòmic no és d’ara, és de ja fa molts, molts, molts anys. Aproximadament, els 
dèficits han anat venint sobre els 300 o 350.000 €. No cal saber molt d’economia, 
perquè si multipliquem 350.000 € de dèficit per tots els anys aquests que els hem anat 
suportant, ara no tindríem la residència de tres milions i mig, la tindríem de molt més. 
Per tant, disposaríem de la residència. Per tant, la primera cosa que hi ha d’haver per 
fer una cosa, és tenir voluntat de fer-la. I nosaltres considerem que l’equip de govern 
ha tingut voluntat de fer-la. Això vol dir que ens en sortirem ? No ho sabem. Però de 
moment, el què estem aprovant avui és un plec de clàusules perquè si hi ha alguna 
empresa o algunes empreses que vulguin apostar ho puguin fer. Cosa que fins aquest 
punt, no hi havíem arribat mai. Vostè ha fet molt esment, molt esment en l’estudi de 
viabilitat que va fer la Diputació de Barcelona. La Diputació de Barcelona va fer un 
estudi de viabilitat per l’ampliació de la residència de gent gran de Sant Fruitós de 
Bages i s’ha tingut molt en compte. És un document que ha servit molt per arribar al 
punt que estem ara. I també li comento i també m’agradaria que el públic ho sabés, 
que d’estudis – no d’aquests tipus, però d’altres – en l’àmbit de cultura, en altres 
àmbits, de joventut, la Diputació de Barcelona ha fet estudis que després no han pogut 
reeixir o directament s’han quedat en un calaix  o s’han quedat damunt una taula. No 
han anat més enllà. Nosaltres ja li hem dit que considerem que aquesta és una aposta 
important i que moltes de les preguntes que vostè ha fet no se li poden respondre, 
perquè quan parles d’un futurible, no saps mai, mai, no saps mai en el 100% què és el 
què passarà. Però sí que saps que si hi ha una voluntat de tenir un punt de sortida, 
doncs, per aquí comencem. I així, anem avançant passet a passet, que em sembla i 
ens sembla al nostre grup que dins del plec de clàusules , aquest camí es pot endegar. 
I si vostès estan tanta convençuts com nosaltres que Sant Fruitós mereix tenir més 
places de residència, una residència amb més capacitat, benvinguts i entre tots, a 
veure si podem fer-ho. Gràcies.  
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Sr. Alcalde-President : Gràcies, Tomàs. Per part de Gent fent Poble, en Xavier Racero 
? 
 
Sr. Xavier Racero Esquius, regidor del grup municipal GfP : Sí, gràcies. Bé, portem 
estona llarga amb aquest punt. Jo no faré preàmbul, preguntes i conclusions. Intentaré 
ser una mica breu, però sí que m’agradaria aportar alguna observació que ha mostrat 
el Sr. Roger Grandia. De fet, quan a les seves conclusions deia que en aquests vuit 
anys ha estat treballant, a mi em sap molt greu com a ciutadà sentir-ho – ciutadà fins 
fa dos anys, ara regidor també – però em sap molt greu sentir-ho. Ha estat treballant 
en la residència i en aquest 8 anys cap solució. Em sap greu. I si diu que han estat 
treballant a la residència i com ha dit el nostre company Tomàs, m’ha vingut al cap 
aquestes dues places de més que té la residència des de fa 18 mesos. Perquè ha de 
ser en el canvi de legislatura que la residència augmenti de 18 places a 20 places, si hi 
ha estat treballant durant tant temps durant aquests 8 anys a la residència ? 
 
L’altra qüestió que em pregunto és que si en aquests 8 anys, amb cap fórmula 
possible, vostè diu que han estat treballant, que han fet alguns avenços en l’àmbit 
d’urbanístic, amb contacte amb empreses. O sigui, que en 8 anys i en ple boom 
immobiliari ningú hagi apostat per fer una residència a Sant Fruitós, ja sigui privada o 
pública o el què sigui, és que em sorprèn. I senyor, portem tot just dos anys i ja hi ha 
una solució a la taula, amb un treball ben pensat i que pot ser una solució inicial i real. 
L’altra qüestió que jo em plantejo és a mode pràctic perquè portem aquí molta estona 
parlant d’això; i llàstima que les preguntes, tota aquesta bateria de preguntes les hagi 
de fer en un ple i no en la mateixa comissió informativa o trucant o informant-se 
directament els dies previs del ple. No entendré mai perquè ho fan sempre així, perquè 
jo assisteixo a les comissions informatives i en els punts que em toquen , intento donar 
la informació possible. I lògicament entenc que vostès s’ho han llegit, encara que sigui 
a mode diagonal, una lectura ràpida, però segur que algunes anotacions hi ha, però 
cap intenció de comentar-ho a les comissions informatives. Això no ho sabré mai, 
justament per si no s’ho han llegit. I el què no m’agrada és que malbaratin l’estona de 
les comissions informatives. I això sempre passa, molt habitualment, almenys. I 
justament tenia ganes de dir-ho, perquè m’ha semblat que aquesta bateria de 
preguntes, com molt bé ha dit el Tomàs, responien gairebé la totalitat o molta part 
d’ella, estudiant bé això i preguntant-ho a les comissions informatives. D’altra banda, 
també diré que és molt productiu i interessant aquest debat que de les seves 
preguntes esdevé al ple, perquè hi ha públic, perquè ens poden sentir a la ràdio. I això 
em sembla molt bé que es pugui fer. Ara, hi ha qüestions que estàvem discutint dels 
punts, que a la ciutadania potser l’atabalem o no cal que li fem perdre el temps en 
això, perquè es pot solucionar en aquestes comissions. I tenia ganes de dir-ho i per 
això ho dic. I també és curiós que en la bateria de preguntes i observacions que ha fet 
vostè, les preocupacions mostrades, aquests anys de treball, no se les hagi plantejat 
abans i no se les hagi autorespost, perquè així potser podria haver fet la impulsió d’un 
estudi de viabilitat amb la Diputació de Barcelona; i segona, portar una solució per 
construir una residència ja fa força anys abans. Només voldria aclarir també, que les 
meves paraules, a les que vostè ha fet esment, que si algú es presenta, òbviament, 
aquestes paraules s’han de matisar : tots els concursos i licitacions, no saps pas si es 
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presentaran dues o tres o vint-i-cinc ofertes fins que no has obert o no has vist quantes 
ofertes s’han presentat en el termini legal que té per presentar-se el futur licitador o 
contractista. Per tant, no hi ha una bola màgica. Només, les meves paraules és que en 
aquest plec que es pugui presentar algú, les possibilitats reals són elevades perquè ha 
estat molt treballats, amb aquestes visites a residències, amb aquestes reunions amb 
empreses, amb aquesta experiència, aquest feed-back que hem aconseguit de la  
Diputació de Barcelona també. I per tant, és una bona fórmula de gestió i finançament 
que es trasllada als plecs, però no sabem, esperem que s’hi presentin, però no sabem. 
Segurament sí, ja li dic jo, perquè la feina s’ho ha valgut i malgrat la situació 
econòmica real que ja explicàvem abans, és difícil poder trobar una fórmula a dia 
d’avui, a 2013 – potser en anys anteriors, 2003-2004, podíem haver-ho fet. Però 
esperem que s’hi presentin. Pel què fa al què vostè ha dit de les dates de treball, 
aquest decalatge del 4 de juny, etc, tranquil, vostè crec que ja sap que hi ha una feina 
a darrera. No pot sorgir aquest tipus d’expedient en dos dies. Per tant, hi ha hagut una 
feina que llavors s’ha traslladat en muntar aquest expedient. Llavors, només matisar 
una cosa : estàvem parlant del període que posava al plec , quan ho estàvem parlant 
amb l’equip de govern, em va semblar a vegades diem que hi ha molt període 
vocacional, el mes d’agost, és lògic; però depèn de a quines empreses hi ha període 
vocacional, perquè hi ha algunes que els seus tècnics es poden quedar i sobretot si és 
un concurs tant llaminer com pot ser aquest. Per tant, el període vocacional a vegades 
no és del tot real. Bé, només això, des del nostre grup ens alegrem d’haver trobat 
aquesta nova fórmula i esperem tenir una residència ben aviat.  
 
Sr. Alcalde-President : Gràcies, Xavier. Per part de CIU, Sr. Grandia mateix ? 
 
Sr. Roger Grandia Borràs, regidor del grup municipal CIU : Només faré una apreciació, 
després li passaré a la Mercè Casals. Només una consideració : quant a la meva 
preocupació de l’expedient.... 
 
Sr. Alcalde-President : Perdoni, si fa vostè de portaveu que ho faci un. No ho sé, jo 
m’imagino, no sé si cada portaveu pot anar..... o sigui, el portaveu és la Sra. Mercè 
Casals i li ha cedit la paraula. Per tant, o parla vostè o parla la Sra. Mercè Casals. 
Perquè sinó hi ha dos portaveus i només n’hi ha un. I l’apreciació que feia vostè que 
ha parlat la regidora Dolça, no ha parlat com a portaveu, ha parlat com a regidora. Per 
tant, del PSC en concret han parlat  dues persones; és la regidora i ha fet l’exposició. 
Després, el Sr. Casero ha parlat com a portaveu. Si cadascun dels grups municipals 
amb la seva intervenció de portaveus, parlen més d’un regidor, tenim un problema; o 
és el portaveu o és en qui el portaveu delega. No en qui delega i el portaveu. Aquesta 
és la meva apreciació. Per tant, facin ús de la paraula un o altre.  
 
Sr. Roger Grandia Borràs, regidor del grup municipal CIU : No, li cediré la paraula a la 
Mercè Casals i només em semblava que en el debat que avui havíem portat a terme 
era prou enriquidor. Però simplement m’abstindré i li passaré la paraula.  
 
Sr. Alcalde-President : Gràcies, Roger. 
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Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Bé, moltes gràcies. En 
primer lloc, m’agradaria sol.licitar aquest informe de legalitat del Sr. Secretari, que com 
bé ha dit, sí que ha informat favorablement sobre la proposta d’acord, però entenem 
que és un procés prou important i un document prou important, que pot tenir 
repercussió i ens agradaria demanar-li formalment aquest informe. També respecte el 
tema de l’obertura d’expedient, no som nosaltres que posem una data, sinó que són 
vostès mateixos; aquest expedient s’inicia formalment el tràmit per portar-lo a 
l’aprovació del ple d’avui i en tot cas avui iniciarà l’expedient de contractació, però per 
poder-lo portar avui, sí que hi ha hagut un inici d’expedient que va ser el dia 4 de juny. 
Que aquest expedient contenia l’informe de la Diputació de Barcelona que crec que 
tenia la senyora regidora a la seva taula, més el plec de clàusules que són feixugues, 
no tenim aquí la còpia, però el tenim transcrit aquí i evidentment, consta no sé si són 
més de 150 pàgines o no sé quantes són. D’això se’n va fer entrega al Sr. interventor 
el dia 5 de juny perquè l’informés el mateix dia. Nosaltres teníem comissions 
informatives i quan es van convocar les comissions informatives aquest expedient 
encara no estava fet. Llavors, aquest interventor diu clarament que és molt difícil que 
ell pugui fer un informe econòmic amb garanties amb tant poc temps de marge com se 
li ha donat. I això és el què ha vingut a dir el Sr. Grandia i no ens ho inventem 
nosaltres, ho diuen els papers i ho diu el Sr. interventor en el seu informe. De la 
mateixa manera que no hem trobat l’informe de legalitat i que ens agradaria que hi ha 
hagués estat;  tot i que el sr. secretari ara ens ha aclarit que aquest plec de clàusules 
l’havia fet ell. Això no ho sabíem perquè no ho deia enlloc. Per tant, queda clar que 
ens agradaria sol.licitar aquest informe – no sé si ho haurem de fer per escrit, sr, 
secretari o queda ja .... Entenem que és important perquè estem parlant d’un projecte 
perquè tindrà un cost, apart de social, com ja hem estat parlant, un cost econòmic 
força elevat. I per tant, creiem que necessitem totes les garanties perquè això tiri 
endavant i estigui ben fet. Després m’agradaria respondre una mica, començant pel 
Sr. Tomàs Casero, perquè m’ha fet una mirada que jo li he aguantat durament : Sr. 
Tomàs s’han fet moltes coses que vostè potser desconeix, però sí que m’agradaria ja 
que tinc ara l’oportunitat d’explicar-li que l’anterior legislatura, - jo li parlaré de fa dues, 
perquè jo no hi era, conec coses que es van fer, però com que no les vaig fer jo 
personalment, no m’hi posaré i no les comentaré, però sí de l’anterior legislatura, 
només dir-li que en aquell moment a la Generalitat de Catalunya i a la Diputació de 
Barcelona governava un partit diferent que aquí; i vostès en poc temps – i vostè m’ho 
pot corroborar, Sra.  Cristina Múrcia, quan vostès van demanar per fer l’estudi els ho 
van fer de seguida, perquè va ser començar la legislatura i ja se’ls va concedir un 
estudi. Aquest no va ser el cas en l’anterior legislatura : malauradament. Demanar 
hora a la directora general de l’ICASS ens va suposar més d’un any perquè se’ns 
concedís una hora. Això tingui-ho present. Per tant, les coses de vegades, quan un té 
desig de fer-les però se li posen entrebancs per totes bandes, és complicat. Vostès 
han tingut la sort d’una Diputació de Barcelona que no és sectorial, que tracta a tothom 
igual i que se’ls ha atès perfectament, que és el què hauria de ser.  I que jo avui aquí 
puc dir això no varem rebre-ho nosaltres. Això per començar. Quan varem poder 
arribar a assolir aquesta visita, amb aquesta persona, després d’haver-nos-la allargada 
en diverses ocasions, en el moment d’arribar el primer que ens va dir era que només 
tenia cinc minuts per atendre’ns. Quan tu has estat esperant més d’un any una visita 
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amb una directora general de l’ICASS per poder-li explicar el teu neguit, la teva 
preocupació, que comparteixo amb la Sra. Cristina Múrcia, defrauda profundament que 
et diguin que només tenen cinc minuts per atendre’t; i que efectivament al cap de cinc 
minuts de la visita que ens ha costat un any aconseguir-la, aquesta senyora s’aixequi i 
marxi de la visita. I ens quedem amb uns tècnics que, evidentment, no tenien cap 
poder de decisió. Tres visites a l’ICASS es varen fer a l’anterior legislatura. En 
aquestes tres visites, va quedar ben clar que Sant Fruitós no podia tenir places 
concertades en el sistema residencial, però sí en altres. I això potser vostès ho haurien 
de vetllar; i si vostè ho vol, Sra. Cristina, jo m’ofereixo per transmetre-li el què a 
nosaltres se’ns va fer saber i la necessitat d’algun tipus de plaça molt concreta que sí 
que té l’ICASS. Això li deixo aquí sobre la taula i li ofereixo com he fet mil vegades en 
aquest ple. I que de moment vostè no ha fet servir mai. Jo li torno a oferir la meva 
experiència d’aquests 4 anys, de totes les tramitacions i de totes les coses que jo hagi 
pogut fer. Li ofereixo aquí públicament, perquè és interès de tots. Després, sobre la 
mirada del Sr. Casero : Sr. Casero, teníem un projecte, estava en aquesta casa un 
projecte de construcció de residència, era una residència totalment privada, de 173 
places. Aquest projecte necessitava aquest grup, que era un grup inversor, que era 
constructor, que a més va buscar una concessionària que gestionés aquesta obra. I jo 
vaig intervenir també per poder triar una bona concessionària; per tant, vàrem fer 
també moltes visites a residències i vàrem conèixer moltes empreses de gestió. 
Aquesta empresa necessitava tenir algun tipus de seguretat de poder concertar 
places. I aquí és on ens vam quedar, amb la lluita amb l’ICASS per concertar aquestes 
places. Tot aquest procés es va fer a la darrera legislatura. No ens hauria costat  ni un 
duro a l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. Hauríem tingut una residència nova – 
nova, vol dir tota nova, perquè ara tindrem no sabem encara ben bé el què, perquè no 
sabem quin projecte és – ens estan dient que és ampliar una residència que té 25 
anys, que té unes mancances, que té unes deficiències, no sabem si aquest projecte 
nou arreglarà tot això o no o es limitarà a fer una construcció nova de les habitacions i 
dels espais comuns que es necessitin; tot això encara no ho hem aclarit, no ens ho 
han aclarit i no sabrem com serà exactament. No ens ho han aclarit, Sr. Batanés, 
perquè no hi ha cap projecte, no hi ha cap dibuix, no hem vist absolutament res. Hem 
vist papers. I això és el què ens fa por, que només hem vist papers. Per tant, tot això, 
amb aquest projecte que jo ara li explicava d’aquestes 173 places es va estar 
treballant durant molt de temps i al final va passar el què va passar. Podia haver 
continuat ? Sí, si hi hagués hagut d’entrada més bona predisposició per part dels 
dirigents que en aquells moments hi havia a nivell polític. I vam tenir clar les places 
públiques van anar a altres municipis. Per tant, s’ha perdut el tren ? Doncs, miri, potser 
sí. Que ha estat culpa tota dels anteriors governs ? Doncs, miri, potser no, potser hi ha 
hagut altres interessos. I tot això m’ho hauria estalviat de dir si no hagués sentit altres 
comentaris perquè no era la meva intenció intervenir avui. Però em sap greu, ho he de 
dir, ho he d’exposar i la gent ha de saber com són les coses. I li torno a repetir : creiem 
sincerament que Sant Fruitós necessita més places de residència. També conec 
perfectament que la llista d’espera – i no em podrà dir que no, perquè jo ho he viscut - 
ens trobàvem sovint que la persona que li tocava no volia venir a la residència, estava 
allà apuntada per si de cas, i estava molt bé. I això ha passat moltes vegades. Que 
existeix aquesta necessitat ? Sí. Que la necessitat real a dia d’avui són aquestes 20 
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persones que vostè em deia ? jo ho poso en dubte, perquè jo m’hi he trobat “escolta, 
guaita, hi ha una plaça lliure, hi vols anar? No, no, jo estic molt bé a casa meva i de 
moment m’hi quedo. Ja hi aniré quan ho necessiti, ara encara no, però jo vull continuar 
apuntat”. Aquestes 20 places, si vostè les tingués avui, les ompliria avui mateix ? això 
no ho sap. En principi, hem de comptar que no. Això no nega una necessitat que hi és. 
Ens tindran amb vostès si això és un bon projecte. Ens fa por, la veritat, que s’hagi 
presentat d’aquesta manera, que entenem que és precipitada, que per molt treball que 
vostès hagin fet, comencem amb un plec de clàusules que jo no nego que s’hagi 
treballat, que s’hagi elaborat – però d’entrada, amb un informe econòmic que no té 
garantia, perquè no ha tingut temps de fer-lo. Quina necessitat hi ha que un interventor 
d’un Ajuntament, que ha de fer un informe econòmic d’un projecte, que estem parlant 
de molts milions i que resulta que no té capacitat per fer-lo ? quina necessitat hi havia 
de fer un dia per l’altre ? això és el què no ens entra al cap. Ho hem de fer ara de 
pressa i corrents ? per quin motiu ? per quin motiu ? Per tant, serem curosos, nosaltres 
ens abstindrem en aquesta votació, perquè no ens doneu les garanties que nosaltres 
voldríem, perquè no ha quedat la cosa clara dels avis si hauran de marxar o no hauran 
de marxar; perquè no sabem com se’ls apujaran les quotes; quant temps tardaran a 
pujar-les –hi; perquè no sabem aquest personal, què passarà amb aquesta gent. No 
ho sabem, és que no ens han aclarit res, és que portem dues hores parlant i la meitat 
de les coses no les hem aclarit. Per tant, nosaltres no els darem la nostra aprovació. 
Evidentment, que no votarem en contra d’una cosa que nosaltres creiem que és 
necessària, que és possible i que molt possiblement això pugui arribar a variar, no ho 
sé. Jo em pregunto, si no hi ha cap empresa que es presenti, per exemple, si no li 
interessen aquestes condicions, que podria ser, potser s’haurà de fer un altre plec de 
clàusules. Que hi ha una altra empres que es presenta, però hi veu coses a millorar ? 
Potser també seria bo d’acceptar-les. M’enteneu ? per tant, el què hem d’anar a 
buscar és el millor projecte per tots, que estigui ben fet i que doni les màximes 
garanties en tots els aspectes, tant econòmics com socials. Moltes gràcies.  
 
Sr. Alcalde-President : De res. Per concloure aquest punt, ha fet dues intervencions la 
Sra. Casals, una que l’hem sentit i una que l’ha fet per sota el bigoti que es diu, però jo 
l’he sentit. I m’han posat claredat a molts dubtes que jo tenia. El primer que ha dit 
vostè és que vostè no volia intervenir aquesta nit i ara que ha anat parlant ja entenc 
perquè no havia intervingut, perquè no s’ho ha ni mirat. I vostè no volia intervenir, 
perquè com que no s’ho havia ni mirat, evidentment, tenia port d’intervenir. I quan ho 
ha fet, ha anat equivocant-se sistemàticament en pràcticament tot el què ha dit. El 
primer que dona una fe clara i evident que no s’ha mirat l’expedient és que li acaba de 
reclamar al nostre Secretari que li doni un document que estava dins l’expedient. Per 
tant, si la Sra. Mercè Casals s’hagués mirat l’expedient, hagués vist .... 
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : No. 
 
Sr. Alcalde-President : ... que dintre l’expedient hi havia el document que ara li 
reclama. Aquest és l’expedient al qual el partit de l’oposició té dret a poder mirar abans 
d’anar al ple. El document signat pel secretari que diu que ..... 
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Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : No.  
 
Sr. Alcalde-President : ... informa favorablement.... No té la paraula, Sra. Casals.  
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : això no és veritat. Si us 
plau, no digui mentides.  
 
Sr. Alcalde-President : Aquest expedient .... Si em torna a dir mentider, la faig fora de 
la sala.  
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Bé, doncs, llegeixi.  
 
Sr. Alcalde-President : Primera, no té la paraula. I segona, acaba de dir mentider al Sr. 
alcalde. O sigui, que compte, Sra. Casals. Una mica de compte. Primer, per utilitzar la 
paraula quan no té la té; i segona, per dir una cosa,  no ja al Joan Carles Batanés, a 
l’alcalde de Sant Fruitós de Bages. Signatura del Sr. secretari, Josep González 
Ballesteros, informat favorablement. Abstenció, perquè no s’ho ha mirat. I tot i que s’ho 
hagi pogut mirar algun altre company del seu grup, no s’ho ha mirat la Sra. Casals, per 
tant, abstenció. I després he estat a punt d’aixecar-me i venir a llepar-li jo també les 
ferides. És que m’ha fet molta pena, quan vostè deia que ha estat maltractada pel 
tripartit, això és el què ha vingut a dir : que vostè no va poder assolir el què pretenia .... 
Sr. Casero, no ..... perquè el tripartit l’havia maltractat en una reunió de cinc minuts. És 
molt fàcil donar-li la culpa al tripartit quan no s’ha assolit res, perquè aquesta senyora 
que ara és la cap de grup de CIU, va ser quatre anys la regidora de Serveis Socials, el 
què ara és la nostra Cristina. I començar a dir que ella, com que era de CIU i el que 
governava era el tripartit, la maltractaven, escolti, en aquest període de temps en què 
Sant Fruitós no va fer res, Avinyó va fer una residència. I resulta que a Avinyó 
governava CIU. Per tant, el problema és de CIU o és de la Sra. Mercè Casals. Perquè 
és clar, quan la Sra. Mercè Casals, sent regidora de Serveis Socials durant 4 anys, no 
és capaç ni de passar de 18 a 20 places que ja teníem concedides, evidentment, no li 
podem demanar que en faci 50 o 70. Però si no és capaç de passar de 18 a 20, que 
estaven concedides i que l’habitació existia, però es feia servir de traster. La Sra. 
Cristina Múrcia va tardar un mes en veure que hi havia una habitació que es feia servir 
de traster, que hi cabien dos llits i que a més teníem la concessió de 20 places. Com 
n’havia de fer 173 - privada, CIU volia fer una residència d’avis privada, ho acaba de 
dir la Sra. Mercè Casals. Nosaltres la volem fer pública amb una concessió 
administrativa d’una empresa que es dedica al sector. Molt diferent. I evidentment, 
ningú es podia creure que ella volia fer 173 places noves, si en podia fer 2 i no les feia. 
Jo si hagués estat un empresari, encara ara correria. Està clar. Si no en pot fer dues, 
que les té a la mà i en vol fer 173, saps què ? avall, que fa baixada. Però és que a 
més, no entenc aquell llepar-se les ferides del què no ha aconseguit, perquè no només 
no va aconseguir fer el què hem fet, que és posar unes bases perquè es pugui 
concursar. Que queda desert i s’han de refer, potser ? Escolti, és la llei de l’oferta i la 
demanda. Però nosaltres hem fet una feina que està aquí pensant en el nostre poble. 
en els anys que va governar CIU no es va arribar a fer ni això. Que a la primera surt bé 
? Fantàstic per tots, ells mateixos ho han dit. Que no surt bé a la primera ? Doncs a la 
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segona. Senyors, s’ha de treballar i nosaltres estem aquí per treballar. És clar, no va 
aconseguir que l’escoltessin, durant 4 anys, li van dispensar 5 minuts i van sortir 
corrents. Però és que el convent de les monges, van estar temps dient que farien i al 
final, qui ha aconseguit que ens cedeixin gratuïtament el convent de les monges és 
aquest equip de govern al primer any de governar. I després resulta que hi ha un 
expedient d’una empresa que es diu CAYVOL que fa 10 anys que tenien aparcat i el 
que ha aconseguit solucionar-lo i portar a una aprovació inicial de modificació del 
planejament és aquest govern. I després hi havia una altra empresa que es deia 
EEPSA, que també havia ocupat un sòl verd sense poder-ho fer, que hi havia 
l’expedient parat i qui ha arribat a fer l’aprovació inicial de la modificació del 
planejament és aquest govern. I després hi ha la fàbrica del Bertrand Serra, que acabo 
d’explicar abans, que hem aconseguit signar un conveni per iniciar la modificació 
perquè el 75% de la superfície pugui ser a ús  de la ciutadania de Sant Fruitós de 
Bages i aquest senyors feia 7 anys que havien vingut a demanar això. Per tant, el 
problema és del tripartit ? I el problema de no fer el conveni amb la fàbrica Bertrand i 
Serra, també era del tripartit ? I no tenir el convent de les monges cedit, també és del 
tripartit ? perquè jo diria que són apolítiques, les monges. I que Déu m’agafi confessat 
si no és així. Però jo diria que les monges no tenen res a veure amb el tripartit. I 
CAVYOL ? I EEPSA ? No, és que si volen, continuo. Llavors, a mi em vol fer creure 
algú que el problema és del tripartit ? És per posar-se a plorar. Jo espero que CIU no 
posi entrebancs perquè el color dels qui governen no sigui el d’aquest equip de 
govern. D’entrada, perquè és clar, Gent fent Poble ho té malament, perquè més enllà 
de Sant Fruitós, tenim un problema. Si és que això ha de ser un problema, perquè jo 
mai m’havia pensat que això fos un problema, o és que aquest país és una república 
bananera on els partits polítics que governen a dalt es dediquen a posar entrebancs 
als que estan als Ajuntaments. Perquè si és així, posem-ho de manifest, Sra. Casals. 
Perquè és clar, aquí està governant Gent fent Poble que a la que travessem el pont del 
riu d’Or no tenim ni Generalitats ni Diputacions ni.... Carai, però volem treballar per 
Sant Fruitós i jo suposo que no hi haurà cap administració que ens tancarà la porta. I 
el PSC i ERC, o Imagina’t es troba en la mateixa situació. Per tant, el Sr. Roger 
Grandia deia que li havíem fet agafar por, a mi qui m’ha fet agafar  és la Sra. Mercè 
Casals, perquè a veure si ara, com que no som del partit que governa algú ens posarà 
pals a les rodes perquè Sant Fruitós pugui tenir una residència. I fins a 4 vegades he 
sentit a dir que ells la volen, sí, sí, que la volen. Però reconxo, per no dir una altra 
cosa. Dient que a la darrera legislatura no s’havia deixat mort i que s’hi havia estat 
treballant. Dues legislatures, parlaven. Dues. Ho ha dit el Sr. Grandia. I com és que 
Navarcles ha estat capaç de fer la segona residència en aquest període i nosaltres no 
hem fet ni de 18 a 20 llits. I com és que Santpedor n’ha fet més d’una ? Oh, i Artés ha 
fet la seva. I Avinyó ? Escolti, però a Sant Fruitós no érem els més guapos del ball ? 
No teníem, deien a l’última campanya electoral, 2.000.000 de superàvit ? Doncs, haver 
posat aquests 2.000.000 per la residència d’avis de Sant Fruitós, “caramba”. Miri, 
nosaltres n’hi posem un en unes circumstàncies econòmiques fatals. Ara, tenim un 
regidor d’Hisenda que la pela se la mira.... abans ho estava explicant tot el què reduïm 
i els regidors cada cosa que fem és per veure què reduïm per tenir millor servei. Abans 
la regidora Manoli Martín deia que ara tindrem un programa nou per facilitar el 
programa de recaptació d’Hisenda, un programa que ens costa la meitat del què ens 
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costava el manteniment. És això. És això. Així, Sant Fruitós de Bages tenia 2.000.000 
€ de superàvit i no varem trobar ningú, cap privat,  que ens vingués a fer una 
residència de 173 places ? Escolti, una cosa o altra és mentida : o Sant Fruitós de 
Bages no tenia 2.000.000 € de superàvit o ningú va venir aquí per fer 173 places. Tota 
la resta són mentides. El Sr. Grandia s’ha estranyat que un regidor utilitzés la 
prudència a l’hora de parlar. Si es presenta algú : evidentment, si es presenta algú. 
Nosaltres som humils, no som presumptuosos, nosaltres fem una feina, treballem, ens 
creiem que hem fet una bona cosa, però , escolti, això surt com surt. I si surt bé, 
fantàstic, aplaudim-nos i abracem-nos, i sinó tornem a treballar, i tornem a treballar i 
tornem a treballar. M’ha fet molta gràcia això, que una expressió de prudència generés 
aquesta expressió contrària. En quant a l’inici dels expedients : escolti, en aquesta 
casa, quan l’equip de govern vol fer una cosa, en parlem, ho decidim, ens 
documentem, fem una reunió on hi ha tots els tècnics corresponents – i fins i tot 
l’interventor, si és necessari – i exposem la feina que volem fer. Cal fer un paper que 
digui “i ara, poseu-vos a treballar” ? No, no ens cal. Nosaltres fa 9 mesos, quan vàrem 
rebre l’informe aquest, nosaltres ens vàrem posar a treballar. I vam fer un paper que 
deia “ah, senyors de l’Ajuntament, poseu-vos a treballar”? No cal, vam fer una reunió, 
vam dir que això s’havia de tirar endavant i ho vam fer tots conjuntament. I 
evidentment, si busquen a l’expedient no hi ha ha cap paper que digui “ah, ara posint-
se a treballar”. No, ho vam dir de paraula : posint-se a treballar i la gent de la casa es 
va posar a treballar. I entre ells, el Sr. secretari quan va arribar. Si el document que diu  
la justificació per portar-ho aquí al ple és del 4 de juny, és perquè és del 4 de juny, 
però feia 9 mesos que treballàvem – no, més de 9 mesos. I el paper es va fer el 4 de 
juny. Miri, el plec de clàusules aquest té 108 pàgines. Ara posem el cas que som aquí 
una colla capaços de fer un plec de 108 pàgines en dos dies o en un dia. I què ? 
doncs, millor, no ? La veritat és que no el vam fer en un dia. Però si és així, si som 
capaços en un dia de fer un plec de clàusules de 108 pàgines, fer-lo bé i que es 
presenti algú, és que no veig quina preocupació ha de generar. No ho veig.  
 
El tema de l’interventor : l’interventor ha participat en totes les reunions que havia de 
participar. I per tant, ell, en el transcurs de tot aquest treball, s’anava impregnat de 
totes les coses. I el dia 5, se li demana, perquè és preceptiu que figuri el seu informe. 
Que ell considera com a treballador que no li ha donat temps ? Escolti, ell és lliure, jo 
no baixaré a dir-li a ningú si ha de tenir més temps o menys, o si les coses.... però 
l’interventor era coneixedor del procés. Que després el dia 5 estava fent una altra cosa 
i va fer aquest informe ? Escolti, doncs, molt bé, l’informe és el què és. Jo crec que 
aquí s’estan buscant papus allà on no hi són. I s’estan buscant papus per si al final no 
es presenta cap empresa, poder sortir CIU i dir “veieu com ho dèiem ? Nosaltres no 
vam fer res durant 8 anys, però ells ho han intentat fer i no se n’han sortit.” I ? Quina 
diferència hi ha ? Molta. No fer res durant 8 anys és una cosa; i fer-ho durant 2 anys i 
no sortir-te’n i tornar-ho a provar és una altra cosa molt diferent. I després anem a 
parlar del tema dels treballadors i dels sous. Els treballadors actuals de la residència 
de Sant Fruitós de Bages cobren de mitjana un 27% que tots els que treballen en 
residències de Catalunya. Escolti, tenim un problema. Evidentment, aquí no volem 
anar a treure el sou a ningú, però si el sector de la gent que treballa a les residències 
d’avis de Catalunya són 300 persones i ho poden fer cobrant un 27% menys , hi ha 
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una mica de problema. I si a sobre treballen un 5% menys d’hores, vol dir que, en 
realitat, el problema és més gros. Per tant, què és el què és lògic, evident i en les 
circumstàncies actuals encara més ? Nosaltres, evidentment, anem per protegir les 13 
persones que treballen, però sobretot anem a protegir els 70 avis que puguin estar allà 
del nostre municipi. I una dada clara i contundent és que cobren un 27% més. Vol dir 
que Catalunya hi ha moltes residències que són capaces de fer el mateix o millor 
cobrant un 27% i treballant un 5% més d’hores. Això no ens ho inventem nosaltres, 
l’informe ho deia. Per tant, és lògic que l’empresa que vulgui venir, vulgui tenir el 
conveni col.lectiu del seu sector. I per treure aquesta por que s’intenta generar, a la 
pàgina 123 diu “Clàusula 28. Personal. L’Ajuntament rescabalarà al concessionari del 
cost final efectiu que presenti l’aplicació del pla d’integració del personal subrogat, fins 
a un màxim d’1.5 vegada el cost teòric proposat pel concessionari en la seva oferta. El 
pla d’integració del personal subrogat”, s’ha de fer un pla d’integració, “serà l’ofert pel 
concessionari i delimitarà les actuacions d’anunciació col.lectiva que durà a terme amb 
el personal subrogat.” O sigui, ho hem previst. Ara jo segurament dient això... Ho hem 
previst i és aquí, no ho hem deixat de banda. I quan parlem dels avis el què paguen o 
deixaran de pagar i quan ho podran pagar, també ho hem previst : “Clàusula 29. 
Assumpció dels usuaris de al residència i centre de dia actual”. Una altra dada, hem 
parlat de passar de 20 a 71, però també passem de 10 places de centre de dia a 20, 
també és una dada important. Diu “el concessionari estarà obligat durant el període 
d’implementació” – que és mentre es fa la residència nova – a prestar el servei als 
usuaris en la forma prevista al projecte de gestió del servei durant el període 
d’implementació, mantenint en tot cas” – en tot cas – “el règim econòmic establert 
entre aquests usuaris i l’Ajuntament”. Està escrit. Ara, si no t’has mirat el plec de 
clàusules, llavors, noi, és el què hi ha. “Conclòs el període d’implementació pels 
residents es meritaran les tarifes corresponents i l’Ajuntament aplicarà el règim de la 
clàusula 18 per raó d’aquells residents que satisfacin directament un import inferior al 
concessionari”. Clàusula 18, pàgina 116. Ah, si resulta que ho vàrem tenir en compte, 
però, es clar, t’ho has d’haver llegit. “L’Ajuntament podrà determinar que determinats 
usuaris de la residència satisfaran al concessionari només una part de les tarifes per 
raons socials i econòmiques. En aquest cas, la resta de la tarifa la satisfarà 
l’Ajuntament.” Resulta que estava tot escrit. Resulta que aquest equip de govern a 
l’hora de fer aquestes 108 pàgines ha tingut en compte els treballadors i ha tingut en 
compte els avis : “antes, durante y después”. I per tant, això és perquè vostès expulsin 
del cos aquella por que s’ha volgut generar, fent veure que això ho havien fet del 4 al 
5, aquí, no sé, sense menjar i sense dormir, 8 o 10 persones durant un dia, fent 108 
pàgines. No, no, això els puc garantir per la tranquil·litat de la nostra ciutadania que 
està molt elaborat. I això no és garantia que es presentin 10 empreses, però elaborat 
els asseguro que ho està. I per últim, quan jo li he comentat al Sr. Grandia, allò que en 
tot cas conveniéssim que ell anava a Navarcles i jo em quedava aquí, la Sra. Casals 
ha dit “comentari graciós”. Doncs a mi no em fa gens de gràcia que això hagués de 
passar. Ara he entès per fi, tenia els meus indicis, però ara he entès per fi perquè la 
Sra. Casals ni va posar els dos llits que podia posar mentre era regidora, ni va fer la 
residència de 173 places que ens ha dit. Ara ho he entès, perquè per ella el fet que el 
Sr. Roger Grandia se n’anés a Navarcles i jo em quedés aquí, per ella això és graciós. 
I evidentment, si per això per ella és graciós, jo ja tinc l’explicació de perquè la Sra. 
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Mercè Casals no va moure ni un dit durant 2 anys per a fer la residència. Aquest 
govern sí que ho ha fet, aquest govern està il·lusionat amb el projecte que avui 
presenta i aquest govern, evidentment, té la il·lusió que els nostres avis estiguin més 
ben atesos des d’ara fins que omplim la residència amb les 71 places i les 20 al centre 
de dia. I dit això, passem a la votació.  
 
VOTACIÓ : SOTMÈS A VOTACIÓ, S’APROVA PER VUIT VOTS A FAVOR ( 4 GfP, 2 
PSC, 2 IMAGINA’T ), CAP EN CONTRA ( 0 ) I CINC ABSTENCIONS ( 5 CIU ). 
 
 
13. Modificació de la declaració de serveis públics prioritaris i essencials 

aprovada pel ple en sessió de 9 de gener de 2013. 
 
Primer. Atès el que estableix el Reial Decret Llei 20/2011, de 30 de desembre, de 
mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del 
dèficit públic, estableix en el seu article 3.2; així com també a el Projecte de Llei de 
Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2013, estableix a l’article 23.2, que durant 
l’any 2013 no es procedirà a la contractació del personal temporal, ni al nomenament 
de personal estatutari temporal i de funcionaris interins, salvant casos excepcionals i 
per cobrir necessitats urgents i inajornables que es restringiran als sectors, funcions i 
categories professionals que es considerin prioritaris o que afectin al funcionament 
dels serveis públics essencials. 
 
Segon. Atès que la normativa bàsica no estableix una definició de servei o sector 
prioritari o essencial, aquesta qüestió l’haurà de determinar discrecionalment cada 
administració. Entenent aquelles referides a les necessitats públiques que requereixin 
d’una actuació preferent sobre les altres, o sense les quals l’administració no podria 
prestar amb les degudes garanties els serveis públics a què està obligada per 
imperatiu legal. 
 
Tercer. Atès que els articles 25 i 26 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
bases de règim local, defineixen les competències que hauran d’exercir els municipis, 
en els termes de la legislació de l’estat i de les comunitats autònomes. 
 
Quart. Atenent al que disposa el RDL 20/2012, el Projecte de Llei de Pressupostos 
Generals de l’Estat per l’any 2013 i la Llei 2/2012 i la Llei 7/1985, aquesta Corporació 
ha informat respecte els serveis que es consideren prioritaris i essencials de 
cadascuna de les seves respectives àrees, segons informes que s’adjunten a aquesta 
proposta. 
 
S’ ACORDA: 
   
Primer. Modificar l’apartat primer de l’acord de Ple aprovat en data 9-01-2013 referent 
a la declaració de serveis públics essencials de caràcter propi de l’Ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages, en el sentit d’afegir la següent àrea:  
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o Àrea de Servei Local d’Ocupació: personal dedicat al desenvolupament 
local d’ocupació i el personal destinat a la inserció laboral dels col·lectius amb 
risc d’exclusió social.  

 
Respecte d’aquests serveis tindran la consideració d’essencial les categories i 
funcions que es considerin necessàries per a garantir la seva prestació. 
 
I per aquells llocs de treball que, pel seu nombre reduït d’efectius i per les seves 
especialitats funcionals, es consideren prioritaris per a garantir l’ adequat funcionament 
dels serveis. 
 
 
Segon. Publicar aquest acord al tauler d’edictes de l’Ajuntament de Sant Frutiós de 
Bages i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Tercer. Declarar que: 
 

- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat 
per mitjà de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos 
administratius de Barcelona en el termini de dos mesos. 
- Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de 
l’òrgan titular legal de la competència  en el termini d’un mes. 
- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre 
recurs ajustat a dret. 

 
 
Sr. Alcalde-President : La regidora Manoli Martín ens l’exposa.  
 
Sra. Manoli Martín i Rey, regidora del grup municipal Imagina't : Bona nit. En aquest 
punt, el què volem modificar és l’acord aquell que van presentar a ple en el qual es 
considerava, es feia una relació de quins eren els serveis fonamentals de l’Ajuntament 
per a poder contractar persones. Ja els vam explicar que segons la llei de Rajoy, 
l’Ajuntament, bé, tots els ajuntaments no poden fer contractacions noves si el seu 
servei no havia estat reconegut com a serveis essencials d’aquest ajuntament. 
Aquesta proposta s’ha portat conjuntament des de l’àrea de promoció econòmica i des 
de Recursos humans tot i que està recolzada per tot l’equip de govern, perquè com ja 
saben des de l’equip de govern s’està treballant el tema de la  inserció laboral i el tema 
de promoció i inserció laboral dels nostres veïns. Per fer això, tenim  l’AODL, que és la 
persona que amb la seva col.laboració s’ha posat en marxa el què és el Club de la 
feina, on tots els nostres veïns que tenen aquest neguit de buscar feina o de canviar 
de sector, pot adreçar-se a aquesta persona i llavors, aquesta persona li fa un 
seguiment perquè es pugui insertar al món laboral, li fa un seguit d’ofertes de feina,...  
Mirant tot aquest projecte i altres projectes que també tenim hem considerat 
fonamental incloure en aquest llistat de serveis fonamentals, la figura de l’insertor 
laboral. L’insertor laboral donaria una recolzament a aquesta persona que està fent ara 
aquest tema del Club de la feina, està fent el tema de promoció econòmica i així faríem 
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un servei molt més conjunt i molt més eficient a l’hora de facilitar en aquestes 
circumstàncies de crisi la inserció laboral dels nostres veïns, tant en una edat mitjana 
com a nivell de jovent. I en principi, el què presentem al ple, és això : incloure la figura 
de l’insertor laboral dins aquells serveis fonamentals que vam aprovar el dia 9 de març, 
em sembla que va ser. Bé, al ple anterior quan vam aprovar el llistat de serveis 
essencials que incloïa el tema de les escoles, incloïa el tema de la residència, el tema 
de la policia,.... Bé, els serveis que nosaltres consideràvem fonamentals. I per la meva 
part, res més. 
 
Sr. Alcalde-President : Gràcies, els portaveus alguna cosa a afegir ? Per part de CIU ?  
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Si m’ho permet el sr. 
alcalde, li diré que s’agraeix que al ple quedi gravat.... 
 
Sr. Alcalde-President : Es pot limitar a respondre ..... 
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : ... per tal que quedi clar 
el què ha dit una servidora... 
 
Sr. Alcalde-President : Es pot limitar a respondre, es pot limitar a respondre.... 
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU :  i no el què vostè ha 
volgut tergiversar. Moltes gràcies.  
 
Sr. Alcalde-President : Sra. Casals, a vostè li agrada passar-se el ROM que vostè va 
aprovar quan governava pel..... 
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : He fet la meva 
intervenció, vostè m’acaba de donar la paraula. 
 
Sr. Alcalde-President : Aquesta intervenció té a veure amb el punt que s’ha tractat ? 
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Té a veure amb el ple.  
 
Sr. Alcalde-President : .... o vostè em vol fer passar per tonto ? Aquesta intervenció 
que vostè ha fet no té res a veure amb el punt núm. 14. I si vostè em vol fer passar per 
tonto, potser ho sóc, però aquest cop no m’ha enganxat. Si vostè....  
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Sr. Batanés, si vostè 
incorpora temes nous, ha de permetre la paraula. 
 
Sr. Alcalde-President : No , no, perdoni és que no té la paraula. Si torna a parlar quan 
no té la paraula, deixa aquesta sala.  
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Marxaré jo.  
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Sr. Alcalde-President : Doncs, ja pot marxar.  
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : No.  
 
Sr. Alcalde-President : No, no, escolti.  
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Marxaré quan vulgui.  
 
Sr. Alcalde-President : No, no, perdoni, vostè no té ús de la paraula. I si no té ús de la 
paraula, no la pot fer servir.  I a vostè això li encanta. I per tant, si torna a parlar quan 
no té ús de la  paraula, com qualsevol altre regidor, no es pensi que té vostè un tracte 
diferent. El punt núm. 14, vostè tenia la paraula i l’ha utilitzat per comentar una cosa 
que no corresponia al punt. Escolti, cenyeixi’s, si us plau, al què toca. Bé, doncs, 
renunciant a l’ús de la paraula en el punt 14 per part de CIU, passem a la votació.  
 
VOTACIÓ : SOTMÈS A VOTACIÓ, S’APROVA PER VUIT VOTS A FAVOR ( 4 GfP, 2 
PSC, 2 IMAGINA’T ), CAP EN CONTRA ( 0 ) I CINC ABSTENCIONS ( 5 CIU ). 
 
 
CI PROMOCIÓ TERRITORI 

 
14. Concessió de beneficis fiscals a favor de particulars en relació a les obres 
de construcció de voreres.  

 
Vistes les peticions de diversos particulars en relació a les obres de construcció de 
voreres, relacionades a continuació :  
 
REGISTRE 
D’ENTRADA 
 

INTERESSAT 
 

LOCALITZACIÓ i 
DESCRIPCIÓ OBRA 
 

IMPORT 
ICIO 

DATA 
D’APROVACIÓ 
LLICÈNCIA PER 
JGL 

2013/826 XXX Carrer de la Pesca (passatge) 21,24 04/03/2013 

2013/862 Jurado Promotors del 
Bages SL 

Carrer Ramon i Cajal, 55 41,82 04/03/2013 

2013/1380 XXX Carrer Jaume Balmes, 88  2 75,05 08/04/2013 

 
Les peticions referenciades estan relacionades amb les llicències d’obres per la 
construcció de voreres dins el programa del foment a la construcció de voreres aprovat 
per aquest Ajuntament i han de comportar la declaració d'especial interès municipal de 
I'obra per tal de poder acollir-se als diferents beneficis fiscals establerts a les 
ordenances. 
 
Atesa la concessió de la llicència d'obres i l’aprovació de les liquidacions d’ICIO pels 
imports ressenyats. 
 
Atès que l’article 6.1 de l'Ordenança fiscal núm. 5, Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres preveu beneficis fiscals de concessió potestativa de fins al 50% a 
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favor de les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d'especial 
interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, 
historicoartístiques o de foment de l’ocupació que justifiquin tal declaració, 
corresponent al Ple de la Corporació aquesta declaració, prèvia sol·licitud del subjecte 
passiu, amb el vot favorable de la majoria simple dels seus membres. 
 
Ates que les obres de referència permetran la millora de l’entramat urbà i la mobilitat, 
la qual cosa justifica la declaració d'especial interès municipal a efectes de la 
concessió de beneficis fiscals. 
 
Es proposa al Ple, previ dictamen de la Comissió Municipal Informativa de Presidència 
i Serveis Centrals, l’adopció dels següents  
 
ACORDS :  
 
Primer.- Declarar d'especial interès municipal les obres de construcció de voreres 
 realitzades dins la campanya per al foment de la construcció de voreres, als efectes 
de la concessió dels beneficis fiscals previstos a les l’ordenança fiscal núm. 5, 
reguladora  de l'lmpost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres. 
 
Segon.- Autoritzar l’aplicació dels beneficis fiscals següents :  
 
NÚM. 
LIQUIDACIÓ 

SUBJECTE PASSIU CONCEPTE QUOTA IMPORT 
BENEFICI 50% 

QUOTA A 
PAGAR 

1326000025 XXX Col·locació de 
panot i gual en el 
passatge 

21,24 
 

10,62 10,62 

1326000027 Jurado Promtors del 
Bages SL 

Col·locació de 
panot en vorera 

17,64 8,82 8,82 

1326000033 XXX Arranjament de 
voreres i posar 
panot 

84,10 42,02 42,05 

 
Tercer.- L’import de les bonificacions resulta de l’aplicació de les regles per a la 
determinació de les bases imposables previstes a l’ordenança fiscal núm. 5 i es 
concedeixen sense perjudici de l’efectiu acreditament dels tributs i de la comprovació 
administrativa que es pugui realitzar. 
 
Quart.- Declarar que: 
 

- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat 
per mitjà de recurs de reposició davant de l’òrgan titular legal de la 
competència en el termini d’un mes.  
- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre 
recurs ajustat a dret. 

 
 
Sr. Alcalde-President : El Sr. Tomàs Casero, el regidor d’obres, té la paraula. 
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Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : Bé, 
aquest és un altre lot de concessió de beneficis fiscals que tothom sap ha de passar 
per l’aprovació del ple. Estem parlant de 3 obres que es van fer durant aquests mesos 
: una al passatge del carrer de la Pesca, una altra al carrer Ramon i Cajal i una altra al 
carrer Jaume Balmes.  
 
Sr. Alcalde-President : Portaveus, alguna cosa a afegir ? No ? CIU ? Passem a votar. 
Tinc dubtes si aquesta “vorágine” d’anar al lavabo és possible o no, però, en tot cas, 
ho haurem d’aclarir. No sé, entenc que les necessitats fisiològiques s’han de .... però, 
faci, faci i m’esperaré en tot cas a que tornin .... 
 
..... 
 
Sr. Alcalde-President : No, no, que vagi al lavabo, ja m’espero.  
 
( Té lloc un recés fins al retorn del/s membre/s de la Corporació ) 
 
Sr. Alcalde-President : Passem a votació.( Té lloc la votació ).  En principi, la majoria 
dels actes que s’han de dur a terme són contemplats pel ROM i el d’anar al lavabo 
durant un ple no ho contempla. I com que no ho contempla, jo .... Ho contempla ? Algú 
sap si ho contempla ? No, oi ? Aleshores, en tot cas, els regidors que durant - i els que 
no contempla, doncs, l’alcalde decideix – el regidor que hagi d’anar al lavabo o s’hagi 
d’indisposar, com a mínim que ho comuniqui. És simplement això. Evidentment, jo no 
deixaré ningú sense anar al lavabo. Però si preferiria comunicació, perquè si passa 
com ara, que hi ha una votació i entenc que si algú es vol absentar mentre es fa 
l’exposició, ell sabrà després si té elements de judici o no per votar o per abstenir-se. 
Però en tot cas, jo prefereixo que si vostès assisteixen, a l’hora de la votació hi siguin, 
perquè sinó tindrem un problema : hi haurà 13 assistents i 11 vots. Per tant, dit això, 
prosseguim.  
 
VOTACIÓ : SOTMÈS A VOTACIÓ, S’APROVA PER VUIT VOTS A FAVOR ( 4 GfP, 2 
PSC, 2 IMAGINA’T ), CAP EN CONTRA ( 0 ) I CINC ABSTENCIONS ( 5 CIU ). 
 
 

15. Aprovació inicial de la Modificació puntual del PGOM en l’àmbit industrial 
de Sant Isidre II. 

 
El Ple municipal en sessió de data 15 de novembre de 2012, va atorgar l’aprovació a 
l’Avanç de Modificació puntual del Pla General per alterar parcialment la zonificació de 
zones verdes i l’equipament de la UA 17, Sant Isidre II, presentada per CAYVOL. 
 
L’esmentat Avanç fou sotmès al tràmit d’informació pública, mitjançant anunci al BOP, 
diari Avui, premsa local, tauler d’anuncis i web municipal a fi que els particulars, 
associacions i corporacions formulessin els suggeriments, alternatives o al·legacions 
que consideressin oportunes així com sol·licitud d’informes als organismes afectats per 
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raó de llurs competències sectorials i sol·licitar el document de referència sobre 
avaluació ambiental. 
 
Durant el tràmit d’informació pública que s’han establert reunions tècniques i  consultes 
amb d’altres administracions, no s’ha formulat cap al·legació ni suggeriment. 
 
En data 29 de maig de 2013, CAYVOL Comercial SL , presenta a tràmit el projecte de  
Modificació puntual del Pla General de Sant Fruitós de Bages per alterar parcialment la 
zonificació de zones verdes i l’equipament de la UA 17, Sant Isidre II. 
 
Atès que l’objectiu de la modificació puntual del PGOM és tal com diu la memòria: 
 
. L’alteració parcial de l’actual zonificació dels sistemes d’espais lliures i equipaments, 
tot mantenint i fins i tot incrementat les superfícies d’aquests sistemes locals i a la 
vegada garantint i millorant la seva funcionalitat. 
 
. Ajustar la realitat física i consolidada del territori les superfícies de sistemes i zones 
de la UA-17; delimitar un àmbit de gestió dins d’aquesta UA, per assolir els objectius 
bàsics de la present Modificació puntual; establir els usos admesos a les peces 
d’Equipament Pública de la UA-17 i formular propostes per augmentar el valor 
mediambiental de les zones verdes d’aquesta unitat d’actuació. 
 
Atès que els efectes de la present modificació no són significatius per al medi ambient, 
es considera que no s’ha de sotmetre a avaluació ambiental, sense perjudici del que 
disposa l’article 7 de la Llei 6/2009, d’avaluació ambiental dels plans i programes. 
 
Ates l’informe de l’arquitecte municipal de data  29 de maig de 2013. 
 
Atès que dels informes anteriors es desprèn la necessitat d’alterar el contingut del 
projecte tècnic amb prescripcions introduïdes d’ofici. 
 
Atès el que disposen els articles 76, 85, 96, 97 i 98 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme;  23 i 107 del Decret 
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme de 
Catalunya. 
 
Atès que l’article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local, d’acord amb la nova redacció donada per la Disposició addicional novena 
del Reial Decret Legislatiu 2/2008 de 20 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei del sòl,  atribueix al Ple la competència per a l’aprovació inicial del planejament 
general i l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments 
d’ordenació previstos a la legislació urbanística. 
 
Atès que l’article 47.2.LL de la citada Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
de règim local, prescriu que es requereix el vot favorable de la majoria absoluta del 
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nombre legal de membres de la Corporació per a l’adopció dels acords relatius a la 
tramitació dels instruments de planejament general previstos a la legislació urbanística. 
 
Es proposa al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Municipal Informativa de 
Promoció del Territori, l’adopció dels següents,  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana 
de Sant Fruitós de Bages, promogut per CAYVOL Comercial SL i assumida per 
l’Ajuntament, per alterar parcialment la zonificació de les zones verdes i de 
l’equipament de la UA-17-Sant Isidre-II, en els termes que consten en l’expedient, i 
amb introducció de les prescripcions següents, les quals hauran de refondre’s amb el 
document que se sotmeti a aprovació provisional i que formularà el promotor: 
 
U. La delimitació d’àmbits de gestió urbanística integrada quedarà regulat com 
segueix: 
a. Se superposen la UA17 i el nou PAU Puigmal, quant als propietaris de la segona 
delimitació de gestió urbanística integrada. 
b. Els propietaris inclosos a la UA17, fins i tot, aquells que es troben al PAU Puigmal, 
han de fer front a les obres d’urbanització encara pendents dins de l’àmbit de la UA17 
no inclòs al PAU Puigmal.  
c. Addicionalment, els propietaris del PAU Puigmal han reparcel·lar el seu àmbit i han 
de fer front a més a les obres específiques del PAU. 
d. La recepció i la liquidació de les obres d’urbanització es realitzarà definitivament i 
separadament per a la UA17 sense el PAU Puigmal i per a aquest últim.  
Dos. La totalitat dels terrenys que veuen alterat el seu règim urbanístic en aquesta 
Modificació, formaran el nou PAU-Puigmal, el qual s’executarà per reparcel·lació en la 
modalitat de compensació bàsica. En aquesta sentit queda sense efecte el pla 
d’etapes establert a les normes urbanístiques de la Modificació i substituït pel següent: 
 
a. En el termini de 6 mesos des que vigeixi la Modificació, el promotor d’aquesta haurà 
d’haver presentat els projectes d’urbanització i reparcel·lació corresponents al polígon 
 
b. En el termini de 8 mesos des que se li notifiqui l’aprovació definitiva del projecte de 
reparcel·lació, haurà d’haver conclòs les obres d’urbanització. 

 
Tres.  Les obres d’urbanització comportarà que els àmbits afectats i que passin a tenir 
la qualificació de zona verda, presentin les característiques d’aquesta 
independentment de l’execució de les zones verdes de la UA 17. 
 
Els terrenys qualificats d’equipaments hauran de disposar de totes les condicions que 
els confereixi la condició de solar i trobar-se lliure de tots els elements constructius que 
hagin servit exclusivament a l’activitat privada. 
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Quatre.  S’incorporaran al document els documents següents, els quals hauran de ser 
aportats pel promotor abans que s’iniciï la informació pública i la petició d’informes 
sectorials, les quals no s’iniciaran fins que l’arquitecte i el secretari municipals no emeti 
informes que acreditin el seu compliment i, en tot cas, en el termini màxim d’un mes 
des que se li notifiqui aquest acord, suspenent-se entre tant la resta de tràmits 
previstos a la resta d’apartats de la part dispositiva: 
 
a. Agenda i avaluació econòmic financera (articles 59.1.e del Decret legislatiu 1/2010, 
de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme i 76, apartats 2 i 3, 
del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme). S’inclourà una previsió adequada de l’execució immediata del 
planejament i l’establiment d’un termini concret per aquesta execució, el qual ha de ser 
proporcionat amb la magnitud de l’actuació (article 99.1.b del Decret legislatiu 1/2010, 
de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme).  
 
b. L’avaluació econòmica de la rendibilitat de l’operació, en la qual s’ha de justificar, en 
termes comparatius, el rendiment econòmic derivat de l’ordenació vigent i el que 
resulta de la nova ordenació, integrat al document d’avaluació econòmica com a 
separata (article 99.1.c del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei d’urbanisme). 
 
c. Delimitació dels àmbits subjectes a suspensió preceptiva (articles 73.2 del  Decret 
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme i 
102 i concordants del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
de la Llei d’urbanisme). 
 
d. Resum executiu expressiu de la delimitació dels àmbits on l’ordenació projectada 
altera la vigent, amb un plànol de situació i l’abast de l’ordenació, i els àmbits on se 
suspenen l’ordenació dels procediments (article 11.3 del Reial Decret legislatiu 2/2008, 
de 20 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei del sòl). 
 
e. Certificat del domini i càrregues de tots els titulars del dret de domini o d’altres drets 
reals sobre les finques afectades per l’alteració de l’ordenació (que cal interpretar que 
són aquells que comprenen l’àmbit delimitat pel nou polígon d’actuació urbanística 
denominat PAU Puigmal), atès que s’altera el règim d’usos d’aquestes parcel·les 
(article 70.ter de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i 
99.1 del  Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
d’urbanisme). 
 
f. Acreditació fefaent de la representació que ostenti el sol·licitant de la modificació o 
alternativament aquesta serà assumida per qui ostenti poder suficient (article 32.3 de 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre). 
 
Segon.- Obrir un període d’informació pública durant quaranta-cinc dies, mitjançant 
anunci al Butlletí Oficial de la província, diari Regió-7, tauler d’edictes municipals i 
concedir audiència a tots els Ajuntaments limítrofs per tal que puguin examinar 
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l’expedient i tinguin també la possibilitat de presentar les al·legacions que considerin 
convenients. 
 
Tercer.- Donar conèixer per mitjans telemàtics la convocatòria d’informació pública i 
garantir la consulta del projecte de modificació per aquests mitjans a través de la seva 
publicació íntegra a la web municipal www.santfruitos.cat 
 
Quart.- Sol·licitar simultàniament al tràmit d’informació pública, els informes als 
següents organismes afectats per raó de llurs competències sectorials: paisatgístic, 
d’aigües, d’avaluació ambiental i al mateix servei territorial de la Catalunya central. 
 
Cinquè.- Suspendre totes les tramitacions i llicències citades a l’article 73.1 del DL 
1/2010, de 3 d’agost, fins que vigeixi la modificació i per un termini màxim de dos anys, 
dins del PAU-Puigmal delimitat en l’instrument aprovat inicialment, amb la delimitació 
que resulta d’aquest acord. 
 
Sisè.- Notificar aquest acte al promotor de la modificació. 
 
Setè.- Declarar que l’acte és un tràmit dins d’un procediment d’aprovació de 
disposicions administratives general, no posa fi a la via administrativa i no pot ser 
impugnat separadament. Tanmateix, els legitimats activament poden interposar 
qualsevol altre recurs ajustat a dret. 
 
 
Sr. Alcalde-President : Aquesta és l’aprovació inicial de l’avanç que vam fer de la 
proposta presentada a la UA 17, que és on hi ha l’empresa CAYVOL. CAYVOL és qui 
va presentar aquesta proposta. L’Ajuntament se la va fer seva. La vam presentar com 
abans i ara ja estem  en disposició de , si es fa la votació favorable, de fer l’aprovació 
inicial d’aquesta modificació puntual. Recordi que aquesta modificació és aquella que 
endreçava aquella situació no legal d’ocupació per part d’una empresa d’una zona 
verda al polígon de Sant Isidre i per tant, hi havia dues possibilitats : enderrocar en el 
termini de 6 mesos l’activitat industrial que estava desenvolupant on no podia o el què 
es va fer, que va ser plantejar una modificació de planejament, que era que ells 
canviessin aquell sòl que ocupaven per un altre d’iguals característiques quantitatives i 
qualitatives. En aquest cas, no s’han presentat al·legacions i per tant, el text que es va 
presentar és el què ara es pot fer l’aprovació inicial d’aquesta modificació. Els 
portaveus, alguna cosa a comentar ? per part de CIU ? 
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Sí, li cediré la paraula 
al Roger Grandia.  
 
Sr. Roger Grandia Borràs, regidor del grup municipal CIU : Sí, encara que no sigui del 
punt aquest, bé, sí, perdó, és d’aquest punt, però no directament amb això, si em 
permet el sr. alcalde de fer un petit comentari: és que a la proposta d’acord, hi ha un 
error, entenc jo, en el dictamen en les explicacions prèvies, en la qual la primera frase 
diu “el ple municipal en sessió de 15 de novembre de 2013”. Ja sé que som ràpids, 
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però al novembre encara no hi som. I per tant, aniria bé que això es fes esment i que 
aquesta errada s’esmenés amb crec que és el 15 de novembre de 2012. 
 
Sr. Alcalde-President : Efectivament, novembre de 2012. Passem a votació.  
 
VOTACIÓ : SOTMÈS A VOTACIÓ, S’APROVA PER VUIT VOTS A FAVOR ( 4 GfP, 2 
PSC, 2 IMAGINA’T ), CAP EN CONTRA ( 0 ) I CINC ABSTENCIONS ( 5 CIU ). 
 
 

16. Aprovació de l’acta de les operacions de delimitació dels termes 
municipals de Sant Fruitós de Bages  i El Pont de Vilomara i Rocafort.   

 
El ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 12 de setembre de 2012 va aprovar 
l’inici de l’expedient de delimitació del terme municipal de Sant Fruitós de Bages i a tal 
fi, en l’esmentada sessió plenària es van designar les membres d’aquest Ajuntament 
que han de constituir la Comissió de delimitació.  
 
Que el dia 7 de maig de 2013 es varen reunir les Comissions de delimitació d’aquest 
Ajuntament i l’Ajuntament d’El Pont de Vilomara i Rocafort, així com un representant 
del Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de 
Catalunya i un representant de l’Institut Cartogràfic de Catalunya i varen efectuar el 
reconeixement de la línia del terme, aixecant-se l’acta corresponent pe part dels 
secretaris municipals d’ambdós ajuntaments.  
 
Que segons estableix l’article 31.3 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es 
regula la constitució i demarcació dels municipis de Catalunya, l’acta de delimitació i 
documents complementaris, s’ha de sotmetre al Ple dels ajuntaments afectats per tal 
que n’acordin l’aprovació amb el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal dels 
seus membres, en el termini màxim de tres mesos comptadors a partir de la data de 
les operacions de delimitació.  
 
A la vista de tot això, es proposa al ple, previ dictamen de la Comissió Municipal 
Informativa  de Promoció del Territori, l’adopció dels següents  
 
ACORDS :  
 
Primer.- Aprovar l’acta de les operacions de delimitació amb el municipi d’El Pont de 
Vilomara i Rocafort de data 7 de maig de 2013, així com els documents 
complementaris corresponents.  
 
Segon.- Notificar aquest acord a l’Ajuntament d’El Pont de Vilomara i Rocafort, al 
Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de 
Catalunya i a l’Institut Cartogràfic de Catalunya. 
 
Tercer.- Declarar que: 
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- L’acte és de tràmit, no posa fi a la via administrativa i no pot ser impugnat 
separadament.  

 
- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs 

ajustat a dret. 
 
 
ANNEX. ACTA DE LES OPERACIONS DE DELIMITACIÓ ENTRE ELS TERMES 
MUNICIPALS DE SANT FRUITÓS DE BAGES I DEL PONT DE VILOMARA I 
ROCAFORT 
 
 
Lloc: Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort 
Data: 7 de maig del 2013  
Hora d’inici: 13:00 hores 
Hora d’acabament: 15:00 hores  
 
Hi assisteixen: 
 
En representació de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages: 
 
Il·lm. Sr. Joan Carles Batanés Subirana, alcalde. 
Sr. Tomás Casero García, regidor. 
Sr. David-Aarón López Martí, tècnic. 
Sr. Santiago González Castellanos, vice-secretari. 
Excusa la seva presència el Sr. Roger Grandia Borràs, regidor. 
 
En representació de l’Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort: 
 
Il.lm. Sr. Cecilio Rodríguez Martín, alcalde.  
Sr. Enric Campàs Serra, regidor.  
Sr. Joan Vima Serra, tècnic.  
Sr. Joaquim Moncunill Serra, secretari.  
Excusa la seva presència el Sr. Josep Olmo Sànchez, regidor.  
 
En representació de la Generalitat de Catalunya: 
 
Sr. Sergi Albrich Viñas, tècnic de la Direcció General d’Administració Local del 
Departament de Governació i Relacions Institucionals. 
 
Sr. Raúl Ledo Fernández,  tècnic de l’Institut Cartogràfic de Catalunya. 
 
 
Els ajuntaments certifiquen que van comunicar la data de les operacions de delimitació 
als propietaris de les finques afectades per la delimitació, dels quals no n’ha 
comparegut cap. 
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Desenvolupament de les operacions: 
 
Els documents de partida són l’Acta de l’operació practicada per a reconèixer la línia 
de terme i assenyalar les fites comunes als termes municipals del Pont de Vilomara i 
Rocafort i de Sant Fruitós de Bages, de 26 de maig de 1994, i els quaderns topogràfics 
annexos, elaborats per l’Institut Geogràfic i Estadístic espanyol. 
 
En base a aquesta documentació, la Direcció General d’Administració Local (DGAL) i 
l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC), van elaborar el document Replantejament de 
la línia de delimitació entre els termes municipals del Pont de Vilomara i Rocafort i de 
Sant Fruitós de Bages F1 a F2, de 21 de setembre del 2012, en què s’ha localitzat una 
(F2) de les dues fites reconegudes en aquesta acta.  
 
En data 1 de març del 2013 de la DGAL va trametre una còpia del document esmentat 
als ajuntaments afectats, on hi consten les coordenades UTM de les fites 
reconegudes. 
 
Posteriorment, el dia 7 de maig del 2013 es reuneixen les comissions de delimitació 
dels ajuntaments de Sant Fruitós de Bages i del Pont de Vilomara i Rocafort amb 
representants de la Generalitat de Catalunya i, sobre la base d’aquesta documentació, 
les representacions municipals i els tècnics de la Direcció General d’Administració 
Local i de l’Institut Cartogràfic de Catalunya, han reconegut la línia de terme. 
 
Les comissions de delimitació municipal de Mura i del Pont de Vilomara i Rocafort 
accepten les coordenades UTM reals corresponents a la fita segona (F2), comuna 
amb el terme municipal de Manresa, i les coordenades UTM teòriques de la fita 
primera (F1), comuna amb el terme municipal de Talamanca. Així mateix, ambdues 
comissions de delimitació acorden reajustar la línia de terme compresa entre les fites 
primera (F1) i segona (F2) a l’eix del traçat actual del riu Llobregat. 
 
D’acord amb aquests antecedents, les comissions reconeixen les fites següents: 
 
Fita 1: se situa al punt d’intersecció entre els eixos del riu Llobregat i de la riera de 
Sant Esteve. Aquesta fita és també comuna al terme municipal de Talamanca. Les 
coordenades UTM ETRS89 31T són: X: 406598,7 i Y: 4619629,5.  

 
Fita 2: se situa entre les partides del Camp de les Hortes, al sud-est, i de les Hortes, al 
nord, a uns vuitanta metres al sud-est de la casa de les Hortes i al punt d’intersecció 
entre l’eix del riu Llobregat i l’eix de la rasa de les Hortes o del Grau. Es reconeix com 
a fita testimoni una fita de formigó en forma de prisma recte de base triangular, de vint-
i-cinc centímetres de costat a la base i setanta centímetres d’alçària. Presenta 
gravades les inscripcions SF, a la seva cara nord i corresponents al terme municipal 
de Sant Fruitós de Bages, PV, a la seva cara est i corresponents al terme municipal de 
Pont de Vilomara i Rocafort, i MA, a la seva cara oest i corresponents al terme 
municipal de Manresa. Les coordenades UTM ETRS89 31T de la fita testimoni són: X: 
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405895,7 i Y: 4619401,3. La línia de terme reconeguda entre les fites primera i segona 
segueix l’eix del riu Llobregat, al qual es troben situades ambdues fites. Aquesta fita és 
també comuna al terme municipal de Manresa. Les coordenades UTM ETRS89 31T 
són: X: 405913,5 i Y: 4619394,8. 

 
Les fites trobades que consten al replantejament de la línia tenen precisió submètrica 
(2σ), mentre que les precisions de les fites calculades depenen de les dades 
topogràfiques del quadern de camp. 
 
Finalment, s’estén la present acta amb la conformitat de les comissions dels dos 
ajuntaments i que, d’acord amb l’article 31.3 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, 
pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats 
municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, ha de ser aprovada 
pels plens respectius amb el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal de 
membres de la corporació. 
 
De la qual cosa en donen fe els secretaris dels dos ajuntaments. 
 
Signatures 
 
Per l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages: 
 
Il·lm. Sr. Joan Carles Batanés Subirana,   Sr. Santiago González Castellanos,  
Alcalde.      Vice-secretari. 
Sr. Tomás Casero García,     Sr. David-Aarón López Martí,  
Regidor.      Tècnic. 
 
Per l'Ajuntament de Pont de Vilomara i Rocafort: 
 
Il.lm. Sr. Cecilio Rodríguez Martín,     Sr. Enric Campàs Serra,   
Alcalde      Regidor 
Sr. Joan Vima Serra,     Sr. Joaquim Moncunill Serra, 
Tècnic       Secretari 
 
Per la Generalitat de Catalunya: 
 
Sr. Sergi Albrich Viñas,    Sr. Raúl Ledo Fernández,  
Tècnic DGAL.      Tècnic ICC. 
 
 
EQUIVALÈNCIA DE COORDENADES ENTRE ELS SISTEMES DE REFERÈNCIA 
CARTOGRÀFICS ETRS89 I ED50 

El Reial Decret 1071/2007, de 27 de juliol, pel qual es regula el sistema geodèsic de 
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referència oficial de l’estat, oficialitza el sistema ETRS89 com a nou sistema en substitució 
del sistema ED50. 
Aquest Reial Decret estableix que a partir de l’1 de gener de 2012 no es podrà inscriure al 
Registre Central de Cartografia cap document que no compleixi les especificacions que s’hi 
recullen. 

L’equivalència entre els sistemes de referència cartogràfics ETRS89 i ED50 de les 
coordenades de l’acta és la següent: 

 Document de referència: Acta de delimitació  
 Data del document: 07/05/2013   
 Municipi: el Pont de Vilomara i Rocafort  
 Municipi: Sant Fruitós de Bages  
 Identificador de línia: 774   

      

FITA PUNT X ETRS89 Y ETRS89 X ED50 Y ED50 

      

F1  406598,7 4619629,5 406598,7 4619629,5 

      

Línia F1-F2 1 406598,7 4619629,5 406598,7 4619629,5 

 2 406592,4 4619614,4 406592,4 4619614,4 

 3 406584,5 4619602,1 406584,5 4619602,1 

 4 406572,4 4619589,3 406572,4 4619589,3 

 5 406559,1 4619579,7 406559,1 4619579,7 

 6 406544,6 4619570,8 406544,6 4619570,8 

 7 406532,7 4619566,8 406532,7 4619566,8 

 8 406515,2 4619566,3 406515,2 4619566,3 

 9 406499,2 4619567,1 406499,2 4619567,1 

 10 406472,0 4619572,1 406472,0 4619572,1 

 11 406434,9 4619573,8 406434,9 4619573,8 

 12 406398,4 4619567,4 406398,4 4619567,4 

 13 406371,9 4619559,0 406371,9 4619559,0 

 14 406341,8 4619550,7 406341,8 4619550,7 

 15 406318,5 4619539,8 406318,5 4619539,8 

 16 406302,0 4619538,4 406302,0 4619538,4 

 17 406285,2 4619539,3 406285,2 4619539,3 

 18 406274,1 4619541,3 406274,1 4619541,3 

 19 406263,0 4619545,5 406263,0 4619545,5 

 20 406255,4 4619549,7 406255,4 4619549,7 

 21 406245,2 4619551,9 406245,2 4619551,9 
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 22 406235,9 4619552,2 406235,9 4619552,2 

 23 406224,5 4619550,4 406224,5 4619550,4 

FITA PUNT X ETRS89 Y ETRS89 X ED50 Y ED50 

 24 406211,4 4619548,2 406211,4 4619548,2 

 25 406203,1 4619547,0 406203,1 4619547,0 

 26 406183,1 4619541,6 406183,1 4619541,6 

 27 406173,0 4619538,1 406173,0 4619538,1 

 28 406160,1 4619530,7 406160,1 4619530,7 

 29 406150,8 4619523,3 406150,8 4619523,3 

 30 406142,6 4619517,6 406142,6 4619517,6 

 31 406133,0 4619513,7 406133,0 4619513,7 

 32 406119,2 4619509,7 406119,2 4619509,7 

 33 406105,8 4619507,1 406105,8 4619507,1 

 34 406096,7 4619501,9 406096,7 4619501,9 

 35 406084,2 4619492,9 406084,2 4619492,9 

 36 406076,9 4619485,9 406076,9 4619485,9 

 37 406067,4 4619484,2 406067,4 4619484,2 

 38 406060,0 4619482,9 406060,0 4619482,9 

 39 406049,9 4619477,3 406049,9 4619477,3 

 40 406033,1 4619466,8 406033,1 4619466,8 

 41 406010,1 4619453,1 406010,1 4619453,1 

 42 405986,1 4619438,9 405986,1 4619438,9 

 43 405960,6 4619424,2 405960,6 4619424,2 

 44 405934,9 4619409,3 405934,9 4619409,3 

 45 405913,5 4619394,8 405913,5 4619394,8 

      

F2  405913,5 4619394,8 406007,4 4619598,9 

      

F2 aux  405895,7 4619401,3 405989,6 4619605,4 
 
 
 
Sr. Alcalde-President : Com vostès potser sabran, perquè en un altre ple, els que 
assisteixen habitualment ja s’ha tractat, la Generalitat de Catalunya obligava a través 
d’una llei als municipis que delimitessin els límits del nostre municipi amb els nostres 
veïns. En aquest cas, va tocar el torn que féssim una acta, que en aquest cas, va ser 
signada d’acord per part dels dos municipis, amb El Pont de Vilomara i Rocafort. La 
delimitació entre el terme municipal de Sant Fruitós i El Pont de Vilomara i Rocafort és 
a través del riu Llobregat. Aquesta delimitació es va signar el 7 de maig de 2013, 
correcte. I es va aprovar de consens entre els dos municipis. Per tant, s’ha d’aprovar 
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perquè així ho diu la llei, a través del ple aquesta acta de les operacions de delimitació. 
Els portaveus, algun comentari,  per part de CIU ? 
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Sí, per part del Roger 
Grandia.  
 
Sr. Roger Grandia Borràs, regidor del grup municipal CIU : Sí, com a membre de la 
comissió a la qual pertanyo, vull fer esment que a mi no se’m va convocar en aquesta 
sessió, en aquesta representació municipal. I per tant, l’acta no és correcte, on posa 
“Excusa la presència : Sr. Roger Grandia Borràs”, no és cert. A mi no se’m va 
convocar per part d’aquest Ajuntament, com s’havia d’haver fet, ni via telèfon ni via 
escrit. Per tant, el nostre vot serà negatiu tenint en compte que aquí s’està falsejant 
una acta que no és correcte. Gràcies.  
 
Sr. Alcalde-President : a mi em sap greu això que acaba de dir. Té raó, perquè els 
papers són els papers, però en una reunió vostè va manifestar que al tractar-se d’una 
delimitació separada per un riu, no calia que tots els integrants d’aquesta comissió hi 
anéssim. I en aquest sentit, hi va anar servidor i hi va anar el regidor. I és cert que 
vostè no té cap document on se’l convoqui, és cert. Per tant, això que ha dit és cert, 
però també és cert que al vicesecretari li va manifestar vostè que no calia que hi fos, 
perquè li semblava que no calia. D’igual manera, per exemple, que una vegada va ser 
a l’inrevés, que va dir que vindria a Manresa i després no va venir. No passa res. Per 
això no és una comissió, més d’una persona, perquè quan no hi pot anar un hi pot 
anar l’altre. Si vostè creu que aquesta acta és falsa, a banda de votar en contra, jo ho 
posaria en coneixement de forma que s’ha falsejat una acta. I per tant, bé, el Sr. Joan 
Carles Batanés Subirana, el Sr. Tomás Casero García, el Sr. David Aarón López, el 
Sr. Santiago González Castellanos, el Sr. Cecilio Rodríguez, el Sr. Enric Campàs, el 
Sr. Joan Vima, el Sr. Joaquim Moncunill han signat una.... i apart dels representants de 
la Generalitat de Catalunya, que són els Srs. Sergi Albrich i Raúl Ledo, han signat una 
acta falsa. Segurament. Si vostè ho diu. En tot cas, vostè pot exercir aquells actes que 
cregui convenients, però jo li asseguro que el què es va dir és el què hi figura a l’acta. 
El què es va dir allà és el què figura transcrit fil per randa. Vostè mateix, Sr. Grandia, ja 
ho sap, ja ho vàrem parlar a les comissions informatives. Votem.  
 
VOTACIÓ : SOTMÈS A VOTACIÓ, S’APROVA PER VUIT VOTS A FAVOR ( 4 GfP, 2 
PSC, 2 IMAGINA’T ), CINC EN CONTRA ( 5 CIU ) I CAP ABSTENCIÓ ( 0 ). 
 
 

17. Aprovació de la Declaració de Lleida: Les ciutats i els pobles per 
l’educació ambiental. 

 
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en data 3 de juliol de 1997  va aprovar adherir-se a la 
Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat.  
 
Atès que en el marc de la 13a Assemblea general de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap 
a la Sostenibilitat es va aprovar la Declaració de Lleida per l’educació ambiental. 
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Vista la voluntat de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages de treballar per impulsar 
l’educació ambiental, potenciar les polítiques d’educació per la sostenibilitat i promoure 
la participació de la ciutadania ja que l’educació ambiental és un instrument important 
per la conscienciació ciutadana. 
 
Atès el text de la declaració, obrant a l’expedient.  
 
Es proposa al Ple, previ dictamen de la Comissió Municipal Informativa de Promoció 
del Territori, l’adopció dels següents  
 
ACORDS :  
 
Primer.- Adherir-nos a la Declaració de Lleida aprovada per la Xarxa de Ciutats i 
Pobles cap a la Sostenibilitat en la XIII Assemblea celebrada a Lleida (Annex A). 
 
Segon.- Notificar aquest acord al president de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la 
Sostenibilitat. 
 
Tercer.- Declarar que:  
 

- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat 
per mitjà de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos 
administratius de Barcelona en el termini de dos mesos. 
- Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de 
l’òrgan titular legal de la competència en el termini d’un mes. 
- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre 
recurs ajustat a dret. 

 
 
Annex A. DECLARACIÓ DE LLEIDA LES CIUTATS I ELS POBLES PER 
L’EDUCACIÓ AMBIENTAL 

 
La Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat vol reconèixer el paper decisiu que 
ha protagonitzat l’educació ambiental en la transformació de la nostra societat.  
 
Les ciutats i pobles estem convençuts que l’educació ambiental és una font de creació 
de consciència, de valors i de coneixement basada en una nova relació entre les 
persones i el medi, i que és una eina imprescindible per generar corresponsabilitat en 
la ciutadania i nous models de governança participativa.  
 
Les ciutats i pobles afirmem que l’educació ambiental és també un instrument de 
gestió ambiental necessari, sense el qual no es poden explicar els canvis que ha 
experimentat la societat en àmbits de sostenibilitat tan estratègics com ara la gestió 
dels residus, l’eficiència energètica, la mobilitat, la qualitat de l’aire, el cicle de l’aigua o 
la protecció del territori i de la biodiversitat.  
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L’educació ambiental també ha fet evolucionar la percepció ambiental de la població 
en una direcció que ha elevat les garanties de qualitat de vida i de funcionament de les 
nostres ciutats i pobles. 
 
Esperonada per les primeres fites internacionals, com ara la Carta de Belgrad o la 
Cimera de Rio, la societat catalana ha destacat com a pionera en l’aplicació de 
l’educació ambiental en el nostre entorn més proper i, fins i tot, en el context europeu. 
 
En aquesta tasca hi han tingut i encara hi tenen un paper essencial el món local i els 
ajuntaments, que entenen que cal posar en marxa projectes i serveis d’educació 
ambiental que donin suport a la seva gestió ambiental municipal. 
 
Bona prova n’és el reconeixement que en el darrer any ha tingut la ciutat de Lleida, 
que ara ens acull, la qual va ser guardonada amb el Premi Ciutat Sostenible en la 
categoria d’educació ambiental per la Fundació Fòrum Ambiental. 
 
Els ens locals s’han vist acompanyats per la resta d’administracions i han rebut el 
suport de la tasca innovadora i pionera de les diputacions i de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Les ciutats i els pobles volem reconèixer també el paper de la societat civil té en 
aquest àmbit: el ric teixit d’entitats veïnals, socials i del tercer sector ambiental, les 
empreses i els professionals de l’educació ambiental i, molt especialment, la ciutadania 
. La seva capacitat de generació de consciència social, de mobilització, de creació de 
corresponsabilitat i d’implicació han estat i són indispensables. 
 
Avui, en el context de contenció pressupostària i de cooperació necessària entre 
actors, la Xarxa considera que l’educació ambiental és més essencial que mai per 
garantir una gestió ambiental municipal eficient i de qualitat. 
 
És per tot això que els membres de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat,  
 
Acordem,  
 
Potenciar les polítiques d’educació per la sostenibilitat en el món local, que és el que 
està més proper a la ciutadania, perquè estem convençuts que són una font de valors 
ambientals i de coneixement i perquè constitueixen una de les garanties d’èxit de la 
gestió ambiental municipal i de l’eficiència en l’ús dels recursos naturals i econòmics. 
 
Impulsar l’educació ambiental per avançar en la implementació d’un nou model de 
governança participativa que ens porti a una societat més sostenible. 
 
Demanar la màxima coordinació entre les administracions per tal de crear sinergies 
que condueixin a optimitzar la sensibilització ciutadana i els resultats de la gestió 
ambiental. Per part nostre, ens instem com a ajuntaments a ser generosos a l’hora de 
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compartir els nostres recursos amb altres entitats locals i ens comprometem a adherir-
nos i participar activament en alguna de les campanyes de sensibilització que 
s’organitzin des de la Xarxa. 
 
Reconèixer el paper que tots els actors intervinents, han jugat en la implementació de 
la conscienciació ambiental en la societat catalana, i en particular el de les entitats 
d’educació ambiental i el tercer sector ambiental de Catalunya amb qui cal potenciar 
sinèrgies mútues.  
 
Continuar promovent la participació de la ciutadania, perquè el món local entén que la 
gestió ambiental municipal es mou cada cop més en el marc de la corresponsabilitat. 
 
Potenciar l’educació ambiental formal, ja que els centres educatius segueixen sent un 
espai de creació de coneixements i de consciència ambiental i un àmbit 
d’aprenentatge de la corresponsabilitat ambiental. Alhora, aprofitar l’espai educatiu per 
donar a conèixer la tasca municipal en matèria de sostenibilitat i capacitar el 
professorat i els alumnes; i afavorir la creació de xarxes escolars i espais d’intercanvi 
entre actors educatius, com a elements de potenciació  de la sostenibilitat i de la 
cohesió territorial. 
 
Promoure l’educació ambiental no formal en l’àmbit dels adults i del públic familiar, i en 
particular amb la població amb més dificultats d’accés a la informació ambiental. 
 
Treballar plegats amb el sector empresarial a través de les polítiques de 
responsabilitat social, per fomentar l’activitat econòmica verda i les possibilitats 
d’ocupació en el sector de l’educació ambiental i la sostenibilitat. 
 
Incorporar les noves tecnologies de comunicació, per tal d’aprofitar els avantatges que 
proporcionen en matèria de sensibilització i per facilitar l’accessibilitat als recursos de 
comunicació, així com per assegurar drets fonamentals com ara la garantia d’accés a 
la informació ambiental i la participació pública en la presa de decisions. 
 
Establir lligams amb les xarxes educatives nacionals i internacionals, a través de la 
mateixa Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, per desenvolupar objectius i 
projectes comuns que promoguin la complicitat de la ciutadania en l’impuls de les 
polítiques ambientals locals. 
 
Introduir la transversalitat de l’educació per la sostenibilitat en el propi àmbit municipal, 
per tal que el personal dels ajuntaments exerceixi com a actor exemplaritzant de la 
corresponsabilitat ambiental i dels comportaments ambientalment correctes. 
 
Invertir en educació ambiental, per l’efecte multiplicador que els efectes de la inversió 
tenen en eficiència i estalvi dels recursos. 
 
Finalment, ens instem a presentar la Declaració de Lleida en els respectius plens 
municipals abans del 5 de juny i a notificar a la presidència de la Xarxa els acords que 
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s’hi adoptin, per tal de donar el màxim suport al compromís local envers l’educació 
ambiental. 
13a Assemblea de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat  
 
Lleida, 7 de març de 2013 
 
 
Sr. Alcalde-President : El Regidor Xavier Racero ens ho comenta. En aquest punt, es 
pretén aprovar la declaració de Lleida. Sant Fruitós és membre de la Xarxa de Ciutats i 
Pobles cap a la Sostenibilitat i a Lleida es va fer la 13a. assemblea, no tinc la data però 
va ser fa uns mesos. I d’aquí va sortir aquesta declaració de Lleida, que d’acord amb 
aquesta assemblea es va exposar i tots els membres van poder votar-la. Aquesta 
declaració el què diu és que les ciutats i pobles estem convençuts que l’educació 
ambiental és una font de creació de consciència, de valors i de coneixement basada 
en una relació entre les persones i el medi, que les ciutats i pobles afirmen que 
l’educació ambiental és també un instrument de gestió ambiental necessari i que per 
tant, s’ha de divulgar en aquest sentit el tema ambiental. Per tant, aquesta declaració 
de tots els membres d’aquesta xarxa la varem votar a favor, ens vam instar a portar-la 
a aprovació pel ple i per tant, que Sant Fruitós s’adhereixi a aquesta declaració i 
l’aprovi al seu ple. Per dir quatre pinzellades, dels acords que diem és potenciar les 
polítiques d’educació per la sostenibilitat, coordinar-nos entre les administracions, 
continuar la participació de la ciutadania en la divulgació i educació ambiental i per 
tant, potenciar aquesta educació ambiental formal, promoure alhora aquesta educació, 
no formal en els adults. Per tant, és molt més extensa, la vam comentar en comissions 
informatives, suposo que la deveu haver pogut llegir i per no allargar-ho molt , portem 
això : adherir-nos a aquesta declaració de Lleida.  
 
Sr. Alcalde-President : Molt bé, gràcies, els portaveus, per CIU tampoc. Per tant, 
passem a votació d’aprovar la declaració de Lleida.  
 
VOTACIÓ : SOTMÈS A VOTACIÓ, S’APROVA PER UNANIMITAT DELS 13 
REGIDORS ASSISTENTS A LA SESSIÓ. 
 
 

18. Aprovació de l’Acord de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat 
per un Aire més Net.  

 
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en data 3 de juliol de 1997  va aprovar adherir-se a la 
Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat.  
 
Atès que en el marc de la 13a Assemblea general de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap 
a la Sostenibilitat es va aprovar l’Acord de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la 
Sostenibilitat per un Aire més Net. 
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Atès que l’any 2013 ha estat declarat per la Comissió Europea com l’Any de l'Aire, 
arran del procés per a  adoptar una nova estratègia pel que fa a la qualitat de l'aire i 
preparar noves propostes per millorar-la a tot Europa. 
 
Atès que és una preocupació per la salut i el medi ambient i l’Ajuntament està disposat 
a col·laborar i difondre l’any 2013 com a Any Europeu de l’Aire, a col·laborar amb la 
Generalitat de Catalunya per avançar de forma consensuada i coordinada en 
l’abordatge de les causes que afecten la qualitat de l’aire atmosfèric al conjunt del 
territori i a cadascun dels municipis i a incorporar els criteris de millora de la qualitat de 
l’aire als respectius Plans de Mobilitat i d’Energia Sostenible Local, entre d’altres 
detallades en l’Acord. 
 
Atès el text de l’acord adoptat per la XIII Assemblea de la Xarxa de Ciutats i Pobles 
cap a la Sostenibilitat, celebrada a Lleida el dia 7 de març de 2013, obrant a 
l’expedient.  
 
Es proposa al Ple, previ dictamen de la Comissió Municipal Informativa de Promoció 
del Territori, l’adopció dels següents  
 
ACORDS :  
 
Primer.- Adherir-nos a l’Acord de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat per 
un Aire més Net (Annex A) aprovat per la XIII Assamblea de la Xarxa de Ciutats i 
Pobles cap a la Sostenibilitat celebrada a Lleida. 
  
Segon.- Notificar aquest acord d’adhesió al president de la Xarxa de Ciutats i Pobles 
cap a la Sostenibilitat, a la Comissió Europea, el Govern de l’Estat i el Govern de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Tercer.- Declarar que:  
 

- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat 
per mitjà de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos 
administratius de Barcelona en el termini de dos mesos. 
- Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de 
l’òrgan titular legal de la competència en el termini d’un mes. 
- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre 
recurs ajustat a dret. 

 
Annex A. Acord de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat per un Aire 
més Net 

 
La contaminació de l'aire segueix sent una preocupació per a la salut pública i el medi 
ambient.  
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Es considera que és una de les causes principals de diverses malalties 
cardiorespiratòries, entre elles l'asma (actualment la pateixen el doble de persones 
que fa 30 anys). Diversos estudis científics han evidenciat que la contaminació 
atmosfèrica que prové del trànsit rodat s’associa no només amb efectes a curt termini 
(major incidència de malalties i morts cardiorespiratòries en dies amb pics de 
contaminació), sinó també amb efectes a llarg termini a causa de l’exposició crònica a 
aquests contaminants.  
 
S’estima que un 21% de la població urbana està exposada a partícules en suspensió 
per sobre del límit diari europeu: una reducció dels nivells d’aquest contaminant 
representaria un increment d’uns 14 mesos en l’esperança de vida. 
 
Des de fa anys s’estan adoptant mesures, com el control de les emissions de 
substàncies nocives a l'atmosfera i la millora de la qualitat dels combustibles, que han 
contribuït a avançar. No obstant això, el problema de la qualitat de l’aire a les ciutats 
segueix sense resoldre’s, especialment per contaminants com el diòxid de nitrogen i el  
material particulat, malgrat s’han aconseguit reduir les emissions de molts 
contaminants, per exemple el plom i el diòxid de sofre.   
 
La Comissió Europea ha declarat el 2013 com l’Any de l'Aire, arran del procés per a  
adoptar una nova estratègia pel que fa a la qualitat de l'aire i preparar noves propostes 
per millorar-la a tot Europa. En aquest sentit, l’edició 2013 de la Setmana Verda 
Europea se centrarà enguany en la qualitat de l’aire. 
 
La normativa europea en aquesta temàtica estableix que s’han de definir plans i 
programes per restablir els nivells de qualitat de l’aire en aquelles zones on se superin 
els valors de referència legislatius, amb l’objectiu de preservar la salut de les persones 
i el medi. 
 
El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, organisme 
responsable de l'avaluació de la qualitat de l’aire a Catalunya, ha constatat que des de 
l’entrada en vigor del valor límit per al diòxid de nitrogen (NO2) i de partícules de 
diàmetre inferior a 10 micròmetres (PM10) determinat per directives europees, es 
sobrepassen els valors límit de qualitat de l’aire reglamentats per aquests 
contaminants en un àmbit que comprèn 40 municipis de les zones de qualitat 1 i 2 de 
Catalunya. 
 
En aquest context, el Govern de la Generalitat va declarar zones de protecció especial 
de l'ambient atmosfèric la regió compresa en l’àmbit de diversos municipis de les 
comarques del Barcelonès, el Vallès Oriental, el Vallès Occidental i el Baix Llobregat 
per ambdós contaminants. Concretament, la zona de protecció especial per a l’ambient 
atmosfèric per NO2 i PM10 afecta els termes municipals següents 153: 
 

                                                      
153

 Decret 226/2006 (DOGC de 25.05.2006) i Acord de Govern 82/2012 (DOGC de 02.08.2012) per declarar zones de 
protecció especial per PM10 i NO2 diversos municipis. 
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Badalona, Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de 
Gramenet, Castelldefels, Cornellà de Llobregat, Gavà, Martorell, Molins de Rei, 
Esplugues de Llobregat, el Papiol, Pallejà, el Prat de Llobregat, Sant Andreu de la 
Barca, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant Vicenç dels 
Horts, Viladecans, Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Castellbisbal, Cerdanyola del 
Vallès, Montcada i Reixac, Ripollet, Rubí, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Sant Quirze 
del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Terrassa, Granollers, la Llagosta, Martorelles, 
Mollet del Vallès, Montmeló, Montornès del Vallès, Parets del Vallès i Sant Fost de 
Campsentelles. 
 
Les ciutats i pobles signatàries d’aquest acord coincidim que el problema de la qualitat 
de l’aire a les aglomeracions urbanes és evident, i que està causat principalment per la 
producció de gasos contaminants derivats del trànsit i especialment pels vehicles 
dièsel, tant si circulen per les vies urbanes com per les infrastructures de comunicació 
que travessen els termes municipals (contaminació difusa).  
 
Això fa que els problemes en la qualitat de l’aire tinguin un caràcter estructural i siguin 
d’abast territorial general, i per això hagin d’abordar-se des dels corresponents nivells 
de responsabilitat (europeu, estatal, regional) de forma coordinada. Actuar només al 
final de la cadena, sobre la ciutadania, perquè és més visible, no farà millorar de forma 
efectiva la qualitat de l’aire de les nostres ciutats. 
 
Una millora de la qualitat de l’aire de la Regió Metropolitana de Barcelona suposaria un 
benefici considerable per a la salut dels més de 4 milions d’habitants.  
 
Les ciutats i pobles mostrem la nostra preocupació per totes aquestes circumstàncies i 
per aquests motius 
 
I N S T E M 
 

1. A la Comissió Europea, al Govern de l’Estat i a la Generalitat perquè impulsin 
directives i mesures legislatives i reglamentàries de limitació dels carburants que 
produeixen òxids de nitrogen i altres emissions de gasos i partícules que poden 
afectar la salut. 
2. A la Comissió Europea a tenir en compte les ciutats i pobles en el procés per 
definir una nova estratègia pel que fa a la qualitat de l'aire i preparar noves 
propostes per millorar la qualitat de l'aire a tot Europa, i aportar finançament per 
aplicarles. 
3. Al Govern de l’Estat a aprovar i executar el nou Plan Nacional de Calidad del 
Aire y Protección de la Atmósfera 2013-2016 (Plan Aire). 
4. Al Govern de la Generalitat de Catalunya a aprovar, aplicar i desenvolupar el 
Pla d’Actuació per a la Millora de la Qualitat de l’Aire a Catalunya 2011-2015.  

De tal manera que les ciutats i pobles considerem que aquests plans estatal i 
regional constitueixen els fonaments a partir dels quals els ajuntaments hauríem de 
redactar posteriorment els respectius Plans Locals de Qualitat de l’Aire, per tal de 
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definir les actuacions i concretar les mesures correctores pel que fa a la qualitat de 
l’aire en l’àmbit de les nostres competències municipals. 

5. Al Govern de la Generalitat de Catalunya a facilitar la participació de les ciutats 
i pobles, i de la comunitat científica, en el desenvolupament i aplicació del Pla 
d’Actuació per a la Millora de la Qualitat de l’Aire, mitjançant la creació de la 
Comissió de seguiment oportuna i d’acord amb els recursos que el propi Pla 
prevegi. 

 
Com a actuacions concretes a desenvolupar de forma prioritària, les ciutats i pobles 
 

D E M A N E M 
 
6. Al Govern de l’Estat que impulsi mesures de fiscalitat ambiental destinades a 
promoure un parc de vehicles de motor de menors emissions de contaminants 
locals a través de la modificació de l’impost especial sobre carburants per tal de 
gravar més el gas-oil que la gasolina, atès les emissions de NO2 i partícules que 
generen; i la modificació de l’impost de matriculació en funció de les emissions de 
NO2 i partícules dels vehicles. 
7. Al Govern de l’Estat que implanti un etiquetatge general dels vehicles de motor 
en funció de les seves emissions de NO2 i partícules com a incentiu visible pels 
compradors de vehicles.  
8. Al Govern de la Generalitat de Catalunya que realitzi un esforç per comunicar a 
la població de forma entenedora i pedagògica la informació i dades sobre la 
qualitat de l’aire: modificant l’Índex Català de Qualitat de l’Aire i ponderant les 
estacions de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de 
trànsit, suburbanes i de fons d’una mateixa zona. 
9. Al Govern de la Generalitat de Catalunya a donar suport a mesures de mobilitat 
sostenible i d’impuls de vehicles nets - i a definir aquest concepte -. 
10. A la Diputació de Barcelona, en l’àmbit de les seves competències, que doni 
suport a les ciutats i pobles per tal d’aplicar els nostres compromisos i facilitar el 
coneixement, recopilació i intercanvi de bones pràctiques i promoure la publicació 
d’un Catàleg d’accions municipals per millorar la qualitat de l’aire, a publicar en el 
termini d’un any. 

 
Les ciutats i pobles entenem que, a l’escala local i al nivell de competències que 
pertoca, tenim un paper clau a desenvolupar per promoure un Aire més Net a les 
ciutats. Per aquests motius ens 
 

C O M P R O M E T E M 
 
1. A col·laborar i difondre l’any 2013 com a Any Europeu de l’Aire. 
2. A col·laborar amb la Generalitat de Catalunya per avançar de forma 
consensuada i coordinada en l’abordatge de les causes que afecten la qualitat de 
l’aire atmosfèric al conjunt del territori i a cadascun dels municipis. 



 
  
  
  
  
  
         AJUNTAMENT 
 DE 
SANT FRUITÓS DE BAGES 
 (BARCELONA) 

 
Ctra. De Vic, 35-37  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86 

E-mail: ajuntament@santfruitos.cat 

283 

3. A aprovar els Plans Locals de la Qualitat de l’Aire o incorporar els 
criteris de millora de la qualitat de l’aire als respectius Plans de Mobilitat i d’Energia 
Sostenible Local. 
4. A aplicar i impulsar accions en concordança amb les mesures que es 
detallin en el Plan Nacional de Calidad del Aire, en el Pla d’Adequació per la 
Millora de la Qualitat de l’Aire a Catalunya 2011-2015 i previstes en els nostres 
Plans locals per tal de millorar la qualitat de l’aire a l’àmbit de la Regió 
Metropolitana de Barcelona.  
Aquestes accions podran incloure: 

a. L’impuls a mesures de fiscalitat ambiental local a través de la 
modificació de l’impost de circulació en funció de les emissions de NO2 , 
partícules i CO2, si així s’habilita als ens locals a nivell estatal. 
b. La col·laboració amb la Generalitat, com a administració competent, i 
resta d’entitats supralocals, per informar de forma coordinada a la població 
sobre els nivells de qualitat de l’aire i promoure actuacions conjuntes de 
sensibilització per un Aire més Net.  
c. La promoció de mesures per una mobilitat sostenible i l’ús de vehicles 
nets. 
d. L’adquisició de vehicles amb baixes emissions de NO2 , partícules i CO2 
e. La facilitació de la instal·lació d’infrastructures de recàrrega de vehicles 
de gas i l’extensió de la xarxa de recàrrega de vehicles elèctrics. 
f. La jerarquització de la xarxa viària per als vehicles i per als vianants, i 
establir vies amb el trànsit restringit per anar a peu i en bicicleta.  
g. Sol·licitar en els projectes de noves edificacions (habitatges i oficines) 
espai suficient per l’aparcament de les bicicletes. 
h. I altres incloses en els Plans esmentats i el Catàleg d’accions 
municipals per millorar la qualitat de l’aire. 

Finalment, ens instem a presentar l’Acord de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la 
Sostenibilitat per un Aire més Net en els respectius plens municipals i a notificar a la 
presidència de la Xarxa els acords que s’hi adoptin, per tal de donar la màxima 
visibilitat al nostre compromís. 
I a notificar a la Comissió Europea, el Govern de l’Estat i el Govern de la Generalitat de 
Catalunya el present Acord. 
 
Lleida, 7 de març del 2013 
 
 
Sr. Alcalde-President : El regidor Xavier Racero, de medi ambient, també ens ho 
comenta. 
 
Sr. Xavier Racero Esquius, regidor del grup municipal GfP : Sí en el mateix marc 
d’aquesta assemblea també es va proposar portar a aprovació l’acord que d’allà va 
sorgir cap a la sostenibilitat per un aire més net. És un altre tipus de declaració. 
Explicar-vos només que la declaració de l’any passat de Vic es va muntar una 
comissió de treball, sobretot de tècnics i regidors de medi ambient i també de mobilitat 
i altres ajuntaments potser més limítrofs també amb Barcelona que tenen més 
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incidència d’aquesta problemàtica, dels municipis del voltant que tenen més incidència 
d’aquesta problemàtica, de l’aire més net. Com que es va crear aquesta comissió, 
aquesta comissió va proposar l’any sobre, que tocava a Lleida, adherir-nos a aquest 
acord de la Xarxa de Ciutats cap a la Sostenibilitat aprovar en el seu ple aquest acord 
per treballar per un aire més net. Sant Fruitós potser no té una incidència molt incident 
en l’aire, sobretot pel principal contaminant de l’aire , com pot ser les motoritzacions 
per vehicles rodats, però sí que és un factor territorial. L’àrea de Barcelona té aquesta 
incidència per companyerisme, podríem dir, cal treballar per aquesta qualitat de l’aire. 
Llavors, les ciutats i pobles que signin aquest acord, coincidint el problema de la 
qualitat de l’aire a les aglomeracions urbanes és evident, que això fa que els 
problemes de la qualitat de l’aire tinguin caràcter territorial i siguin d’abast estructural 
general. I per tant, instem a les comissions europees i al govern de l’estat i la 
Generalitat de Catalunya perquè impulsin directives i mesures legislatives 
reglamentàries de la limitació dels carburants que produeixen òxids de nitrògen i altres 
emissions de gasos i partícules que poden afectar la salut. Així mateix, una nova 
estratègia pel què fa a la qualitat de l’aire i preparar noves propostes per millorar 
aquesta qualitat de l’aire a nivell europeu. També es demana al govern de l’estat que 
proposi mesures de fiscalitat ambiental i al govern de l’estat que implanti un 
etiquetatge general dels vehicles de motor en funció d eles seves emissions de diòxid 
de nitrògen. Alhora, ens comprometem en diversos punts, un dels més destacats és 
difondre l’any 2013 com a any europeu de l’aire.  
 
Sr. Alcalde-President : Moltes gràcies. Els portaveus ? CIU ? Doncs passem a votar.  
 
VOTACIÓ : SOTMÈS A VOTACIÓ, S’APROVA PER UNANIMITAT DELS 13 
REGIDORS ASSISTENTS A LA SESSIÓ. 
 
 

19. Inici del procediment per a l’aprovació del reglament municipal del servei 
d’aigües.  

 
Primer. El regidor d’urbanisme, obres i serveis ha emès en data 3 de juny de 2013 una 
proposta d’inici  de la constitució d’una comissió per l’elaboració d’un reglament del servei 
de subministrament d’aigua potable.  
 
Segon. Els articles 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local i 178 del Reial Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós 
de la llei municipal de règim local de Catalunya, regulen l’aprovació i/o modificació de 
reglaments i ordenances, així com els article 60 i següents del Decret 179/1995, de 13 de 
juny, que aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya.  
 
Tercer.- Atès que l’expedient s’inicia amb la voluntat expressa d’exercir la iniciativa 
reglamentària i que cal crear una Comissió encarregada de redactar l’avantprojecte de 
reglament, per tal que posteriorment sigui sotmès al Ple per a la seva aprovació. 
 
S’ACORDA: 
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Primer.- Aprovar la formació del text de l’avantprojecte de Reglament del servei de 
subministrament d’aigua potable. 
 
Segon.- Designar la  Comissió per a redactat l’avantprojecte de reglament, que estarà 
integrada per un regidor de cada grup municipal:  

 
President :    Sr. Joan Carles Batanés Subirana  
Vocals :       Sr. Roger Grandia Borràs  ( CIU ) 

Sr. Xavier Racero Esquius  ( Gent fent Poble ) 
  Sr. Tomás Casero García  ( PSC ) 

Sra. Manoli Martín i Rey  ( Imagina’t Sant Fruitós-AM ) 
 
Secretari : El de la Corporació o el/la funcionari/ària en qui delegui.  

 
Tercer.- Declarar que: 
 

-L’acte és un tràmit dins d’un procediment d’aprovació de disposicions 
administratives generals, no posa fi a la via administrativa i no pot ser impugnat 
separadament. 
- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs 
ajustat a dret. 

 
 
Sr. Alcalde-President : El regidor Tomàs Casero ens l’exposa.  
 
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : 
L’enunciat és molt explícit. La voluntat és d’aprovar un reglament municipal del servei 
d’aigües, en el ben entès que no disposem d’ell i és una bona eina per treballar-hi. I 
com que ara ja vam signar el contracte programes amb l’empresa Aigües de Manresa, 
que ja és una empresa pràcticament pròpia per donar el servei d’aigües, doncs el 
següent pas és el reglament municipal del servei d’aigües. Amb aquest reglament hi 
ha d’haver una comissió que han d’estar representats tots els grups municipals que 
formen part de l’Ajuntament. Per tant, en principi, hauríem de fer l’aprovació de la  
creació de la  comissió del reglament i nomenar les  persones encarregades de dur a 
terme aquesta comissió, una per cada grup polític. Gràcies.  
 
Sr. Alcalde-President : Gràcies, Tomàs. Bé, en aquest moment si volen els grups 
polítics que encara no han manifestat qui serà el seu representant, ara en el torn de  
de portaveus ho poden manifestar i per tant constaran. Consta com a president 
d’aquesta comissió, jo mateix, l’alcalde i com a vocals, per part de Gent fent Poble, el 
Xavier Racero Esquius, i per part d’Imagina’t Sant Fruitós , la Sra. Manoli Martín i Rey. 
Per tant, no sé si els portaveus del PSC i de CIU quan tinguin ús de la  paraula volen 
manifestar la persona.  
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Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : Jo 
creia que m’havia manifestat, però, bé, en tot cas, .... 
 
Sr. Alcalde-President : En tot cas, no consta.  
 
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : No, 
seré jo mateix.  
 
Sr. Alcalde-President : Tomàs Casero. El portaveu d’Imagina’t, alguna cosa a afegir. 
No ? De Gent fent Poble ? per part de CIU ? 
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Sí, bé el regidor que 
assistirà serà el Sr. Roger Grandia.  
 
Sr. Alcalde-President : Alguna cosa més a aportar en aquest punt ? 
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : No.  
 
Sr. Alcalde-President : No ? Doncs, tenim ja els representants i serà Secretari 
d’aquesta comissió el Secretari de la Corporació o el funcionari en qui ell delegui. 
Doncs un cop confirmada aquesta comissió passem a l’aprovació de l’inici d’aquest 
procediment per aprovar el reglament municipal del servei d’aigües.  
 
VOTACIÓ : SOTMÈS A VOTACIÓ, S’APROVA PER UNANIMITAT DELS 13 
REGIDORS ASSISTENTS A LA SESSIÓ. 
 

 
CMI SERVEIS A LA CIUTADANIA 

 
20. Aprovació de conveni de col·laboració amb l'entitat ASSOCIACIÓ PER LA 
COMUNICACIÓ MONTPEITÀ per a l'exercici 2013. 
 
Ates que l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, en el marc de les seves 
competències en matèria de cultura, ve manifestant la voluntat de cooperar i donar 
suport a les entitats i associacions de Sant Fruitós de Bages que amb les seves 
activitats dinamitzen i promouen la cultura, les tradicions i l’associacionisme mitjançant 
la formalització dels corresponents convenis.  
 
Vist que l’any 2012 es va signar conveni de col·laboració entre l’ajuntament i l’entitat 
Associació per la Comunicació Montpeità. En el pacte VI del conveni esmentat es posa 
de manifest que la vigència d’aquest conveni era des de la data de la seva signatura 
amb efectes corresponents a l’any natural, podent renovar-se anualment el conveni en 
cas d’acord entre les dues parts, refermant amb la signatura d’un nou conveni.  
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L’Ajuntament i l’Associació per la Comunicació Montpeità, volen donar continuïtat al 
conveni per a l’exercici 2013, i s’ha procedit a la redacció d’un nou conveni pels 
serveis de l’àrea de cultura. 
 
Atès l’establert a l’article 150 del text refós del règim local, l’article 303 del Decret 
179/95 de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres i serveis dels ens locals, 
la Llei 38/2003 de 17 de novembre general de subvencions i el Reglament que la 
desplega i les bases reguladores de l’Ajuntament de Sant Fruitós per a l’atorgament de 
subvencions, i ajuts destinats a entitats, associacions, col·lectius i particulars que 
realitzin activitats d’interès públic local, aprovades pel Ple 13.4.2005 i publicades al 
BOPB 8.6.2005. 
 
Tenint en compte que la competència per a l’aprovació de convenis correspon al Ple, 
segons estableixen les subvencions aprovades per aquest ajuntament, aquesta 
regidoria proposa al Ple previ dictamen favorable de la Comissió Informativa de 
Serveis a la Ciutadania, l’adopció dels següents acords: 
 
ACORDS : 
 
Primer.- Aprovar el text del conveni de col·laboració i subvencional a subscriure 
amb l’Associació per la Comunicació Montpeità, per tal de reconèixer el marc de 
col·laboració entre aquesta entitat i l’Ajuntament; per l’edició del Setmanari Montpeità i 
la disposició a favor de l’ajuntament de determinat nombre d’exemplars.  
 
Segon.- Aprovar la despesa, per la quantia de 2.000,00 € que per aquest ajuntament 
representa el conveni amb càrrec a la partida 42.338.48920 del pressupost municipal 
vigent; i efectuar el pagament  conforme l’establert en el pacte VIII del conveni 
referenciat. 
 
Tercer.- Facultar tant àmpliament com en dret sigui necessari a l’alcalde per a la 
signatura d’aquest conveni. 
 
Quart.-. Notificar el present acord al President de l’associació per la Comunicació 
Montpeità, i comunicar a la Intervenció municipal. 
 
Sisè.- Declarar que: 

- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat 
per mitjà de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos 
administratiu de Barcelona en el termini de dos mesos. 
- Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de 
l’òrgan titular legal de la competència en el termini d’un mes. 
- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre 
recurs ajustat a dret. 
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CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE 
BAGES I L’ASSOCIACIÓ PER LA COMUNICACIÓ MONTPEITÀ 
 
A Sant Fruitós de Bages, a ____ de ___________ de 2013. 
 
REUNITS: 
 
D'una part l'Alcalde de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, Joan Carles Batanés 
Subirana, assistit pel vicesecretari de la Corporació, Sr. Santiago González 
Castellanos, als efectes de la fe pública d’aquest acte.  
 
Per l'altra part, el Sr. Narcís Lupón Sala, en nom i representació de l’Associació per la 
comunicació Montpeità, entitat cultural sense ànim de lucre que promou l’edició del 
setmanari Montpeità. 
 
Es deixa constància que L’Associació per la comunicació Montpeità és una entitat 
legalment constituïda amb CIF: G-65751216 i inscrita al Registre d'Associacions de la 
Generalitat de Catalunya i en el Registre Municipal d’Entitats, i que els seus fins són 
promoure l’edició d’un mitjà de comunicació setmanal i altres activitats relacionades 
amb el món de la cultura, ha autoritzat per acord de la seva assemblea al seu 
president a signar el present conveni. 
 
Ambdues parts reconeixent-se mutuament capacitat per a contractar, acorden signar 
un conveni que es regirà pels següents: 
 
PACTES: 
 
I.- És objecte del present conveni la col.laboració entre l'Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages i l’Associació per la Comunicació Montpeità. 
 
II.- L’Associació per la Comuniacció Montpeità s'obliga a: 
 

a) Editar setmanalment un número del setmanari Montpeità, excepte les dues 
primeres setmanes del mes d’agost, amb un total de 50 edicions anuals. 
b) Posar 2 pàgines setmanals a disposició de l’Ajuntament per publicar de forma 
íntegra aquells escrits en forma de comunicats o notes de premsa que generi 
l’Ajuntament sobre les seves activitats o decisions, amb les imatges que es puguin 
adjuntar. Així com també els programes d’actes, festes o campanyes institucionals 
proposats per l’Ajuntament. 
c) Fer públiques les informacions que portin les entitats i associacions locals, 
sempre que estiguin dins el marc del respecte a les normes de convivència. 
d) Encartar aquells pasquins o folletons que l’Ajuntament proposi. 
e) Concedir gratuïtament 6 subscripcions anuals: Ajuntament (2), Biblioteca, 
Centre de dia, Llar d’avis i Nexe. 
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f) A presentar una memòria anual abans del 10 de desembre de 2013 que ha 
d’incloure un balanç econòmic amb detall d’ingressos i despeses. Igualment haurà 
de presentar copia compulsada de factures (que hauran de complir els requisits 
legals mínims establerts) per un import mínim del doble de l’import subvencionat. 

 
III.- L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages s'obliga a: 
 

a) Subvencionar l’edició del setmanari Montpeità amb un import de 40,00 € 
/ edició. Any 2013: 50 edicions = 2.000,00 € 
b) Cedir l’ús d’un local per poder fer les tasques de redacció. 
c) Col.laborar amb el setmanari fent arribar a la seva redacció totes 
aquelles informacions que siguin d’interés per als lectors. 
d) Contractar de forma separada a aquest conveni, les possibles 
insercions d’esqueles que es vulguin fer, a les que s’aplicarà aquesta tarifa de 
preus: 

a. Esquela petita B/N: 5,00 € 
b. Esquela ½ plana B/N: 15,00 € 
c. Esquela petita color: 8,00 € 
d. Esquela ½ plana color: 20,00 € 

 
IV.- L’Associació per la Comunicació Montpeità podrà rebre subvencions de qualsevol 
tipus d'entitats públiques i privades en concepte de l’edició del setmanari. Podrà 
gestionar els ingressos originats per venda de publicitat i subscripcions. Igualment 
podrà ingressar diners per activitats de promoció.  
 
V.- En totes les edicions del setmanari haurà de figurar una llegenda on consti: "Amb 
el suport de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages". 
 
VI.- El present conveni iniciarà la seva vigència el mateix dia de la seva signatura i 
serà vigent fins el 31.12.2013; excepte en el cas de que alguna de les parts el denuncii 
amb una antelació mínima d'un mes. Es contempla la possibilitat de renovar i/o 
adequar anualment aquest conveni en cas d'acord entre les dues parts, refermat amb 
la signatura d'un nou conveni que, si és el cas, s’haurà de signar dins el primer 
trimestre de l’any conveniat. 
 
VII.- El pagament per part de l’Ajuntament de l’import conveniat es farà de la següent 
manera : 

a) 70% de l’import total a la signatura del conveni (1.400,00 €) 
b) 30% un cop validada la justificació i memòria anual (600,00 €) 

 
VIII.- Aquest conveni quedarà sense efecte per: 
 
 * Impossibilitat sobrevinguda de realitzar la finalitat del conveni. 
 * Per incompliment manifest d'una de les parts signants. 
 * Per qualsevol de les causes establertes a la llei. 
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I en prova de conformitat ambdues parts signen el present conveni, per duplicat i a un 
sol efecte, en el lloc i data a dalt esmentats. 
 
Joan Carles Batanés      Narcís Lupón Sala 
Alcalde       President  

                Dono fe, 
El Vicesecretari 
Santiago González Castellanos 

 
 
Sr. Alcalde-President : La regidora Marta Flotats ens el comenta.  
 
Sra. Marta Flotats Riera, portaveu del grup municipal GfP : Hola, bona nit a tothom. 
Bé, portem a aprovació el conveni amb l’entitat del Montpeità. El text del conveni és 
exactament el mateix que a l’any anterior, el 2012, però s’hi ha afegit dos punts que 
són els següents. El primer, és que el setmanari Montpeità guardarà dues pàgines 
fixes per la informació de l’Ajuntament. I el segon és que s’inclouen en el conveni les 
tarifes de les esqueles del Montpeità, perquè en el cas que l’ajuntament hagi de posar, 
s’han de pagar a banda del conveni. L’import del conveni són 2.000 €, que com és 
habitual, es pagarà un 70% a la firma del conveni i el 30% restant en el moment de la 
justificació. Res més.  
 
Sr. Alcalde-President : Gràcies. Per part dels portaveus, algun comentari ? Imagina’t ?  
 
Sr. Xavier Sagués Tañà, portaveu del grup municipal Imagina’t Sant Fruitós :  
Sí, bé, jo volia dir que votarem a favor, però que sempre hem dit que dubtàvem de la 
neutralitat d’aquesta revista i no ho fem en contra pel fet que no es perdi una cosa, 
entre cometes, cultural i informativa; però dubtem de la  seva neutralitat. Com sempre 
hem fet, per continuar en la mateixa línia de sempre. Res més.  
 
Sr. Alcalde-President : Gràcies, Xavier. Per part del PSC ? 
 
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : Sí, 
crec que el grup munciipal socialista ja ho diu unes quantes vegades allò que 
comentava el company d’Imagina’t sobre la neutralitat o l’objectivitat que a vegades té 
el Montpeità. No obstant, nosaltres votarem a favor del conveni ; també els 
demanaríem una cosa : que quan facin algun tipus de declaració si no estan segurs 
que allò que diuen és realment el què és, facin una trucada o es posin en contacte 
amb algú de l’ajuntament perquè se’ls informarà i no haurien de veure coses que falten 
a la veritat, que queda com lleig, no ? Apart que no ets neutral, dius coses que no 
s’ajusten a la realitat, encara apuntem més en el tema. Tret d’això, votarem a favor del 
conveni, entre altres coses, perquè tampoc ens agradaria que desaparegués una 
entitat i un mitjà de comunicació. Gràcies.  
 
Sr. Alcalde-President : Gràcies. El portaveu de Gent fent Poble ? El portaveu de CIU ? 
La regidora vol aportar alguna altra cosa ? 
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Sra. Marta Flotats Riera, portaveu del grup municipal GfP : Bé, jo no entraré com a 
regidora a fer valoracions de si el Montpeità és neutral o no és neutral. El què sí que 
m’agradaria és deixar palès és que hi ha un fragment en els estatuts de l’entitat en què 
fa esment que l’entitat ha de ser neutral i que no pot posicionar-se políticament.  
 
Sr. Alcalde-President : els portaveus, alguna cosa a afegir ? 
 
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : Tant 
de bo. Gràcies.  
 
Sr. Alcalde-President : No, només pot respondre el què has respost abans. Sí, això 
m’ho he après. D’acord, doncs, un cop dit això, passem a votació.  
 
VOTACIÓ : SOTMÈS A VOTACIÓ, S’APROVA PER VUIT VOTS A FAVOR ( 4 GfP, 2 
PSC, 2 IMAGINA’T ), CAP EN CONTRA ( 0 ) I CINC ABSTENCIONS ( 5 CIU ). 
 
PRECS I PREGUNTES 

 
21. Prec del grup municipal de CIU referent a la modificació de la instal.lació 
semafòrica a l’alçada dels núms. 58 i 66 de la carretera de Vic. 
 
En data 6.5.13 ( RE 1969 ), la regidora Sra. Mercè Casals Martínez, en representació 
del grup municipal CIU, presenta prec en la qual demana : 
 
“Degut a la recent instal·lació semafòrica situada a la carretera de Vic davant els 
números 58 i 66 i arran de les converses mantingudes amb diferents veïns, els quals 
com a vianants han sofert ensurts en aquest indret.  
 
Atès que entre el primer pas de vianants situat a l’alçada del número 58, el qual obliga 
a parar als vehicles que circulen en sentit Navarcles per deixar pas als vianants, i el 
següent pas de vianants situat a l’alçada del núm. 66 existeixen tres places 
d’aparcament per vehicles i dues sortides de gual ( nº 60 i 64 ). 
 
Atès que per als vehicles estacionats al carrer o els provinents dels guals existents que 
s’incorporen a la carretera de Vic en sentit Navarcles en aquest tram de la carretera de 
Vic 58-66 no tenen cap mena de senyal que els indiqui quin és l’estat dels semàfors. 
( S’adjunta fotografia ).  
 
Atès que diferents veïns han patits ensurts a l’intentar travessar la carretera pel pas de 
vianants situat a l’alçada del número 66 amb el semàfor en verd per a vianants i 
sempre ha estat degut a vehicles que s’havien incorporat a la carretera després del 
primer semàfor del núm. 58. 
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Pels motius a dalt exposats, demanem al govern de Sant Fruitós de Bages que faci la 
modificació corresponent amb la finalitat de corregir aquesta deficiència i garantir la 
màxim la seguretat dels vianants en creuar a la carretera de Vic en aquest punt.” 
 
Sr. Alcalde-President : Li dóno la paraula al grup de CIU.  
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Sí, li cediré la paraula 
al regidor Pere Canyes.  
 
Sr. Pere Canyes Serra, regidor del grup municipal CIU :  Hola, bona nit. ( El regidor 
llegeix el prec ). Gràcies.  
 
Sr. Alcalde-President : Gràcies a vostè. El regidor d’obres i serveis li respondrà aquest 
prec.  
 
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : 
Gràcies pel prec, Sr. Canyes. Crec que s’ha solucionat el tema. Crec que s’ha 
solucionat el tema, pregunto.  
 
Sr. Pere Canyes Serra, regidor del grup municipal CIU : Ha finalitzat la intervenció ? 
 
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : Jo li 
pregunto.  
 
Sr. Alcalde-President : Sr. Casero, ha finalitzat ? 
 
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : Sí, jo 
li pregunto. La pregunta és aquesta.  
 
Sr. Alcalde-President : Ara el respondrà.  
 
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : No, 
és que estic esperant la resposta. 
 
Sr. Alcalde-President : No, no, doncs, ... Bé, però li havia de donar la paraula, vostè ho 
entendrà. 
 
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : Ah, 
bé, bé, sí.  
 
Sr. Pere Canyes Serra, regidor del grup municipal CIU : Bé, sí, ja com han comentat 
en la seva intervenció, nosaltres agradablement hem vist que a través de la 
incorporació del nostre prec han procedit a observar aquell oblit o deficiència en aquell 
punt determinat i ho han modificat. Per tant, els agraïm i evidentment, els veïns de 
Sant Fruitós. 
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Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : 
Doncs, agrair-li el seu agraïment i dir-li que potser va ser casualitat o no, però quan 
vostès van entrar el prec, el tema ja estava solucionat. Però, bé, .... 
 
Sr. Pere Canyes Serra, regidor del grup municipal CIU : Ves quines coses.  
 
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : 
Evidentment, quan fas les coses i veus que falta alguna cosa, intentes solucionar-la. 
Però la veritat és que de totes formes li reitero el meu agraïment i el de l’equip de 
govern. Moltes gràcies.  
 
Sr. Alcalde-President : Sr. Canyes, res més ? Molt bé, doncs, el prec queda pregat.  
 
 
22. Prec del grup municipal de CIU referent a l’existència de desperfectes no 
esmenats en una vorera.  
 
En data  30.5.13 ( RE 2320 ) la regidora Sra. Mercè Casals Martínez, en representació 
del grup municipal CIU, presenta instància en la qual demana : 
 
“Atès que per part de l’Ajuntament s’ha portat a terme la realització d’una rampa a la 
vorera del C/Dr. German Duran xamfrà Ctra. de Vic, per tal d’afavorir la mobilitat dels 
vianants i després de comprovar que degut a aquesta obra ha aparegut un graó molt 
perillós per als mateixos que ha estat senyalitzat amb una tanca d’obra municipal. 
 
Atès que aquesta obra es va realitzar fa més de dos mesos i que des d’aquest dia 
podem veure la tanca d’obra municipal en el lloc en qüestió.  
 
Atès que degut a les obres de rebaix de la vorera, aquesta no ha quedat ben 
anivellada, amb dos punts d’inflexió ( abans i després del rebaix ) que ja han provocat 
més d’un ensurt als vianants.  
 
Per tot l’exposat, PREGUEM  
 
Ens donin una explicació del motiu pel qual des de fa més de dos mesos hi ha una 
tanca provisional en aquest punt que és una propietat privada i perquè en un període 
tant llarg no s’ha solucionat aquest problema.  
 
Ens informin sobre quina serà l’actuació d’aquest equip de govern per tal de solucionar 
aquest problema.  
 
Tornin a revisar l’obra esmentada per tal d’eliminar d’aquest tram de vorera aquells 
punt d’inflexió que han sorgit arran de l’obra i que són motiu d’entrebanc per alguns 
vianants ( especialment la gent més gran ).” 
 
Sr. Alcalde-President : Li passo la paraula al grup municipal de CIU.  
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Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Li cedeixo la paraula al 
Sr. Pere Canyes.  
 
Sr. Alcalde-President : Sr. Pere Canyes.  
 
Sr. Pere Canyes Serra, regidor del grup municipal CIU : ( El regidor llegeix el prec ). 
Gràcies.  
 
Sr. Alcalde-President : Bé, el regidor de Mobilitat i via pública respondrà, però com que 
això també és anterior, en part, a que ell fos regidor, si també el regidor d’Obres  té 
alguna aportació a fer, doncs, endavant. Xavier Sagués.  
 
..... 
 
 
Sr. Alcalde-President : Xavier Sagués, primer, si et sembla.  
 
Sr. Xavier Sagués Tañà, portaveu del grup municipal Imagina’t Sant Fruitós : Jo quan 
vaig tenir notícia d’això, que no en tenia coneixement, vaig demanar informació a 
veure què havia de passar, com anava la situació. I em van informar que on hi ha el 
graó és una parcel.la particular. Tècnicament, havíem aconsellat que posessin el què 
al final s’ha posat, que és una jardinera per delimitar que és un espai entre el què és el 
públic i el privat, que és el què s’ha fet, en principi. De moment, això. És això.  
 
Sr. Alcalde-President : Molt bé. Alguna aportació que pugui aclarir l’enigma ? 
 
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : No, 
el Xavier ho ha dit perfectament.  
 
Sr. Alcalde-President : D’acord.  
 
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : 
Evidentment, la tanca hi va ser per motius de seguretat. Mai per motius estètics. Ja li 
puc ben assegurar, perquè com que el terreny és privat i l’acord que es va arribar al 
propietari era que ell posaria les torretes, en el sentit que faria d’impediment i de barra, 
per tenir la seguretat que el vianant passés per la vorera. Crec recordar que les 
torretes estan buides. Si estiguessin plenes i amb unes flors, potser quedarien més 
maques.  
 
Sr. Alcalde-President : Molt bé. Algun aclariment... 
 
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : I.... 
 
Sr. Alcalde-President : Perdó, perdó.  
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Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : Sí ? 
 
Sr. Alcalde-President : Perdó, perdó, em pensava que havia acabat, Sr. Casero.  
 
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : I el 
segon punt, suposo, que per la foto que vostès tant amablement ens van enviar duen 
ser aquells dos punts d’aquí que van encerclar. No sé, què vol que li digui, resulta que 
va ser quan van fer els semàfors, que hi havia uns passos de vianants marcats; el què 
vàrem fer va ser un rebaix i, evidentment, el rebaix no el varem fer a tota l’amplada del 
pas de vianants. Quan passes per molts passos de vianants veus que si el pas de 
vianants fa 3 metres, el rebaix és d’1.5 metre o de 2 metres, no sempre és de tota 
l’amplada del pas de vianants. I això passa aquí, passa a Manresa, passa a qualsevol 
ciutat amb un govern actual o amb un govern pretèrit, fins i tot fora de l’estat espanyol. 
Per tant, considerem que aquest prec, permeti’m que li digui que no el modificarem, 
perquè allò que diuen, seria como “rizar el rizo”. O sigui, considerem que en la 
normativa s’aplica de forma correcta i el vianant té totes les mesures de seguretat per 
creuar i per passejar per la vorera. Gràcies.  
 
Sr. Alcalde-President : Sí, endavant.  
 
Sr. Pere Canyes Serra, regidor del grup municipal CIU : Bé, de totes maneres no ens 
ha constestat al fet de perquè ha estat tant de temps aquella tanca d’ús públic en un 
lloc privat; tampoc no ens estranya.... 
 
Sr. Alcalde-President : Ho podem fer encara, no.... 
 
Sr. Pere Canyes Serra, regidor del grup municipal CIU : No ens estranya el fet que no 
vulgui anar a mirar o comprovar si això és cert que a la gent gran li és una molèstia, 
veient com he vist que es van mirant la fotografia com aquell que es mira un quadre a 
un museu. I jo li recomano que no es precipiti, perquè a vegades hi ha errors que no 
depenen .... són errors simplement, no passa res, i és tant simple com anar al lloc;  
quan li entreguem una fotografia no és tant soles perquè s’ho miri com una 
interpretació, sinó perquè qualsevol de l’equip de govern passejant, passant per allà, 
pugui mirar-ho, observar-ho o fins i tot , davant del dubte, - perquè també pot ser que a 
vegades, quan et transmeten una inquietud personal o una persona gran, sobretot ja 
sabeu el problema de la mobilitat que pot tenir. Llavors, fins i tot , un informe tècnic per 
garantir que el desnivell d’aquella rampa o la punxa que pugui fer estan sota 
normativa; o no ho està. Per tant, les nostres fotografies i les nostres aportacions, com 
sempre hem dit en diverses ocasions, són fonamentades en el què ens diuen els veïns 
de Sant Fruitós. Intentem fotografiar-ho perquè visualment sigui entenedor i fàcil. Però 
a partir d’aquí, la gestió .... no es tracta de, la nostra intenció, no es tracta que aquí es 
decideixi si és vàlid o no, sinó entregar-los aquesta informació perquè puguin treballar i 
perquè puguin tirar endavant un seguit de coses que són petites, però que afecten als 
nostres veïns de Sant Fruitós. Gràcies.  
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Sr. Alcalde-President : Molt bé, doncs, Sr. Casero o Sr. Sagués. Al final ha de 
determinar si el prec s’agafa o no s’agafa com a propi. Per tant, això ho ha de 
determinar.  
 
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : com 
que li devia una resposta al Sr. Canyes, dir-li que el temps que ha estat la tanca ha 
estat per un motiu de seguretat perquè s’havia de bescanviar per l’objecte que hi ha 
ara actualment. Pel què fa al rebaix del pas de vianants, li reitero – crec que li he dit 
abans, però jo li reitero – que tècnicament és correcte, compleix la normativa, 
compleix.... bé, si vostès consideren que no compleix la normativa i els serveis tècnics 
diuen que sí que compleix la normativa i que no és un motiu de risc, en principi, el prec 
li agafem com una informació que vostès ens donen, però permeti’m que li digui que 
no ens el fem nostre precisament per això, perquè estem complint la normativa. I 
considerem que hi ha altres llocs a Sant Fruitós que són més susceptibles de fer 
aquests rebaixos. Per altra banda, també l’informo que s’estan fent de forma 
continuada per la brigada municipal.  
 
Sr. Alcalde-President : Estem en aquest cas, Tomàs. Per tant, es desestima el prec. 
Aquesta és la conclusió a la que arriben els regidors.  
 
.... 
 
Sr. Alcalde-President : Bé, desestimen el prec. Sí, sí, digui si ha d’afegir alguna cosa, 
però en tot cas, .... 
 
Sr. Pere Canyes Serra, regidor del grup municipal CIU : No, era només matisar : si és 
que no es tracta del què és la rampa d’accés al pas de vianants, es tracta dels dos 
angles tant per la banda dreta com per la banda esquerra superiors, que no tenen res 
a veure amb la mateixa inclicnació de la rampa, sinó que fan que la gent que va 
caminant, en el sentit de la marxa trobi com una petita pujada en la qual allò sí que 
baixa cap al centre de la rampa. Tant per una banda com per l’altra. Per tant, encara 
que ni la literatura del texte ni la fotografia estan en el sentit de la  rampa, que pateixen 
reparacions,  sinó en el sentit literal de la  marxa lateral de la vorera. Això pel que fa 
referència a nosatltres. Res més, gràcies.  
 
Sr. Alcalde-President : Molt bé, doncs, fins aquí el ple d’avui. Gràcies i fins el proper.  
 

Finalitzats els temes de l’ordre del dia, l’Alcalde-President declara finalitzada la sessió 
Ple essent les 23:17 hores del 12 de juny de 2013.  
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Dono fe,       Vist-i-plau 
 
El Secretari      L’Alcalde 
 
Josep González Ballesteros    Joan Carles Batanés Subirana 
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