CERTIFICAT
JOSEP GONZALEZ BALLESTEROS, secretari de l’Ajuntament de Sant Fruitós de
Bages, CERTIFICO que el contingut de l’acta corresponent a la sessió extraordinària
del Ple municipal celebrat el dia 29 de març de 2016, que es publica conjuntament
amb el registre sonor, és el següent :
ACTA NÚM. 4/2016 ( 1213.03.004 ) DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE
MUNICIPAL CELEBRAT PER L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITOS DE BAGES EL
29 DE MARÇ DE 2016

PRESIDEIX :
Sr. Joan Carles Batanés Subirana
( GfP )
ASSISTEIXEN :
Sr. Xavier Racero Esquius (GfP)
Sra. Mònica Cruz Franch ( GfP )
Sr. Cristian Marc Huerta Vergés ( GfP )
Sra. Ingrid Bonells Casau ( GfP )
Sra. Mercè Casals Martínez ( CIU )
Sr. Narcís Lupón Sala ( CIU )
Sr. Roger Grandia Borràs ( CIU )
Sra. Àdria Mazcuñán i Claret ( ERC )
Sr. David Uró i Vilanova ( ERC )
Sr. Tomás Casero García ( PSC )
Sra. Cristina Murcia Caraballo ( PSC )
EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA :
Sr. Vicenç Llorens Concustell ( CIU )

Al saló de Plens de la Casa Consistorial
essent les 20:00 hores del dia esmentat
a l’encapçalament, prèvia convocatòria a
tal efecte, es reuneixen, als efectes de
celebrar sessió extraordinària de
l’Ajuntament, els senyors/es regidors/es
al marge ressenyats, sota la presidència
del Sr. Alcalde-President, Sr. Joan Carles
Batanés Subirana.
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.
Els regidors Sr. David Uró i Vilanova
(ERC-AM), Sra. Àdria Mazcuñán i
Claret (ERC-AM) i Sr. Roger Grandia
Borràs (CIU) s’incorporen durant el
primer punt

SR. SECRETARI:
Josep González Ballesteros, secretari

Pàgina 1 de 68
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

Codi Validació: 5FQGAWRX33DHJGZNCNFWT5Z5Y | Verificació: http://santfruitosdebages.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 68

Josep González Ballesteros (1 de 1)
Secretari
Data Signatura: 27/05/2016
HASH: ed0f9f43dca8a326a5b32a7e43556436

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

ASSUMPTES
CI PROMOCIÓ DEL TERRITORI
1. Modificació de la forma de gestió
del servei públic de cementiri
2. Aprovació de l’expedient de
contractació, el plec de clàusules
administratives
i
plec
de
prescripcions tècniques que han
de regir la licitació única per a la
selecció d’un únic concessionari
per a diversos títols vinculats a les
competències
municipals
en
matèria de serveis funeraris,
mitjançant procediment obert,
oferta
econòmicament
més
avantatjosa, diversos criteris de
valoració i tramitació ordinària
CI
PRESIDÈNCIA I
SERVEIS
CENTRALS
3. Modificació de l’Ordenança Fiscal
Núm. 27 Taxa per prestació de
serveis de cementiris

LOCALITZACIÓ
TEMPORAL

EXPEDIENT

PÀGINA

373/2016

2

00:00:40

286/2016

4

00:38:52

372/2016

65

02:07:54

1.

Modificació de la forma de gestió del servei públic de cementiri (exp.
373/2016)

Primer. Atès que l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages te interès en la implantació
d’un servei funerari destinat a tanatori-crematori, que cobreixi les necessitats tant a
nivell municipal com comarcal, atès la creixent demanda d’aquest servei i la manca del
mateix en el propi municipi i en un entorn proper, segons es desprèn de la provisió
d’Alcaldia de 9 de març de 2016 emesa en el marc de l’expedient de contractació per
la licitació única per a la selecció d’un únic concessionari per a diversos títols vinculats
a les competències municipals en matèria de serveis funeraris (expedient 286/2016).
Segon. Vist que ha estat redactat el projecte de plecs de clàusules administratives
particulars que han de regir la licitació única per a la selecció d’un únic concessionari
per a diversos títols vinculats a les competències municipals en matèria de serveis
funeraris.
Tercer. Atès que el citat procediment contempla la licitació de dos títols concessionals:
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CI PROMOCIÓ DEL TERRITORI

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

a. Concessió de domini públic per a la construcció i explotació d’un centre
funerari integrat per tanatori i crematori i, eventualment, altres serveis funeraris,
en règim d’activitats econòmiques liberalitzades.
b. Contracte administratiu de gestió de serveis públic, en la modalitat de
concessió, sobre el cementiri municipal, amb accessoris d’obra, per a les de
modernització i ampliació del cementiri municipal, i de serveis, per a les de
redacció dels projectes facultatius requerits per les obres anteriors. En base al
que estableix l’article 12 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
(TRLCSP).
Quart. Vistos els informes emesos pels serveis tècnics municipals que consten en
l’expedient, referents a la implantació de l’esmentat servei funerari, i en concret vist
l’informe emès conjuntament per l’interventor i l’enginyer municipals, el qual recull
l’estudi tècnic econòmic actual del servei públic de cementiri municipal, amb les
següents conclusions:
“(...)
a) Actualment el servei públic de cementiri municipal és deficitari (veure apartat estudi tècnic
econòmic actual del present informe), en un import aproximat anual de -13.557,62 €.

En primer lloc, la citada licitació preveu com obligació del concessionari portar a terme les
tasques de manteniment de jardineria (a dia d’avui executades per part de l’empresa
adjudicatària del manteniment de jardineria de tot el municipi). I en segon lloc, s’inclou també
obligació del concessionari totes les despeses de manteniment i conservació del recinte del
cementiri, computades anteriorment com a materials pel manteniment d’obra civil, instal·lacions
i maquinària, i la mà d’obra pertinent (actualment personal de la Brigada municipal: oficial de 2a
categoria).
En conseqüència, en aplicació de la casuística indicada, la gestió indirecta del servei públic de
cementiri suposaria un estalvi econòmic per l’Ajuntament, valorat aproximadament en
20.378,57 euros.

(...)”
Cinquè. Atès que la Junta de Govern Local en sessió extraordinària de 14 de març de
2016 ha acordat, entre altres, proposar al Ple municipal l’aprovació de la modificació
de la forma de gestió del servei públic del cementiri, passant de gestió directa
indiferenciada a gestió indirecta indirecta mitjançant concessió administrativa de servei
públic.
Sisè. Vist allò que disposa l’article 153 del Reglament d’obres, activitats i serveis, dels
ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.
S’ACORDA:
Primer. Aprovar la modificació de la forma de gestió del servei públic del cementiri,
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b) Aquest dèficit del servei públic de cementiri podria ser eliminat en el cas que determina
l’esborrany de PCAP de licitació única per a la selecció d’un únic concessionari per a diversos
títols vinculats a les competències municipals en matèries de serveis funeraris.

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

passant de gestió directa indiferenciada a gestió indirecta mitjançant concessió
administrativa de servei públic.
Segon. Notificar el present acord a la Intervenció-tresoreria municipal així com a l’Àrea
que té encarregades les funcions administratives relacionades amb el cementiri.
Tercer. 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.

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
___ Respost/a oralment

2.

Aprovació de l’expedient de contractació, el plec de clàusules
administratives i plec de prescripcions tècniques que han de regir la
licitació única per a la selecció d’un únic concessionari per a diversos
títols vinculats a les competències municipals en matèria de serveis
funeraris, mitjançant procediment obert, oferta econòmicament més
avantatjosa, diversos criteris de valoració i tramitació ordinària( exp.
286/2016 )

Primer. Atès que l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages te interès en la implantació
d’un servei funerari destinat a tanatori-crematori, que cobreixi les necessitats tant a
nivell municipal com comarcal, atès la creixent demanda d’aquest servei i la manca del
mateix en el propi municipi i en un entorn proper, segons es desprèn de la provisió
d’Alcaldia obrant en l’expedient.
Segon. Atès que es considera com a l’emplaçament més idoni per a la implantació
d’aquest equipament, per les seves característiques d’ubicació, entorn, configuració,
accessos i situació urbanística, la finca inscrita amb el número 4236 del districte
hipotecari número 4 de Manresa, segons el volum 2106, llibre 94, foli 55; la qual
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Resultat de la votació: A favor : 7 ( 5 Gent fent Poble, 2 PSC )
En contra :
Abstencions : 5 ( 3 CIU, 2 ERC )

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

segons el Pla General d’Ordenació Municipal de Sant Fruitós de Bages es classifica
com a sòl urbà consolidat, la seva qualificació és la d’equipament públic cementiri (clau
Eo).
Tercer. Vist que la Llei 2/1997, de 3 d’abril , sobre serveis funeraris va ser modificada
pel decret Legislatiu 3/2010, de 5 d’octubre, per a l’adequació de normes amb rang de
llei a la Directiva 2006/123/CE, del Parlament i del Consell, de 12 de desembre,
relativa als serveis en el mercat interior.
Quart. Vistos els informes emesos pels serveis tècnics municipals que consten en
l’expedient, i que s’incorporen com a motivació del present acord.
Cinquè. Vist que ha estat redactat el projecte de plecs de clàusules administratives
particulars que han de regir la licitació única per a la selecció d’un únic concessionari
per a diversos títols vinculats a les competències municipals en matèria de serveis
funeraris.

Setè. Atès que l’adopció del present acord fa necessària la modificació de la forma de
gestió del servei de cementiri que actualment es presta en règim de gestió directa
indiferenciada.
Així mateix també comportarà la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 27 de Serveis
de cementiris, per tal d’incloure els imports de les taxes per inhumacions,
exhumacions, trasllat de restes i altres Serveis de reducció de restes
S’ACORDA:
Primer. Aprovar l’expedient de contractació referent a la licitació única per a la selecció
d’un únic concessionari per a diversos títols vinculats a les competències municipals
en matèria de serveis funeraris, incloent el Plec de clàusules administratives
particulars.
Segon. Obrir la licitació d’aquest contracte en els termes del seu plec de clàusules
administratives particulars si bé condicionada a la modificació de la forma de gestió
dels serveis públics municipals de cementiri, els quals passaran de gestió directe
indiferenciada a gestió indirecte mitjançant concessió administrativa del servei públic.
Tercer. Publicar l’anunci de convocatòria de la licitació en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona, i en el Perfil de Contractant anunci de licitació, per a que
durant el termini de 3 mesos puguin presentar les proposicions que estimin pertinents.
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Sisè. Atès que la Junta de Govern Local en sessió extraordinària de 14 de març de
2016 va acordar, proposar al Ple municipal l’aprovació de l’expedient de contractació,
mitjançant procediment obert, oferta econòmica més avantatjosa, diversos criteris de
valoració i tramitació ordinària per la licitació única per a la selecció d’un únic
concessionari per a diversos títols vinculats a les competències municipals en matèria
de serveis funeraris.

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

Quart. 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 de la licitació única per a la
selecció d’un únic concessionari per a diversos títols vinculats a les competències
municipals en matèria de serveis funeraris

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HAN DE REGIR
LA LICITACIÓ ÚNICA PER A LA SELECCIÓ D’UN ÚNIC CONCESSIONARI PER A
DIVERSOS TÍTOLS VINCULATS A LES COMPETÈNCIES MUNICIPALS EN
MATÈRIA DE SERVEIS FUNERARIS

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HAN DE REGIR
LA LICITACIÓ ÚNICA PER A LA SELECCIÓ D’UN ÚNIC CONCESSIONARI PER A
DIVERSOS TÍTOLS VINCULATS A LES COMPETÈNCIES MUNICIPALS EN
MATÈRIA DE SERVEIS FUNERARIS

1. DISPOSICIONS COMUNS
1.1 Objecte
Aquest plec regula en un licitació única la selecció d’un únic concessionari per
diversos títols vinculats a les competències municipals en matèria de serveis funeraris.
1.2 Títols concessionals
En concret es comprenen els títols següents:

Segon. Contracte administratiu de gestió de serveis públic, en la modalitat de
concessió, sobre el cementiri municipal, amb accessoris d’obra, per a les de
modernització i ampliació del cementiri municipal, i de serveis, per a les de redacció
dels projectes facultatius requerits per les obres anteriors. En base al que estableix
l’article 12 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 (TRLCSP), seran d’aplicació les
normes previstes pel contracte de serveis públics al ser la prestació més important des
d’un punt de vista econòmic. Aquest contracte no és harmonitzat ni se subjecta al
règim de recursos especials en matèria de contractació.
El concessionari del servei públic gaudirà per la prestació d’aquest d’una concessió de
domini públic sobre l’àmbit del cementiri el qual inicialment és l’àmbit 3, i s’estendrà
automàticament a les ampliacions que experimenti aquest equipament.
La seva classificació estadística CPA -2002 és:
7402: treballs d’arquitectura
45211: treballs generals de construcció d’altre tipus d’immoble
96.03.10: serveis funeraris i similars
La seva classificació estadística CPV és:
98370000-4 Serveis funeraris
71221000-3 Serveis d’arquitectura per edificis
45200000-9 Treballs generals de construcció d’immobles i obres d’enginyeria civil
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Primer. Concessió de domini públic per a la construcció i explotació d’un centre
funerari integrat per tanatori i crematori i, eventualment, altres serveis funeraris, en
règim d’activitats econòmiques liberalitzades.

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

1.3. Necessitats a satisfer
La necessitat a satisfer amb aquest contracte és dotar d’una gestió unitària i adaptable
a l’evolució tecnològica els diferents serveis funeraris del municipi. Pel que fa als
serveis funeraris, el caràcter d’activitat liberalitzada i la seva elevada especialització,
així com les importants inversions requerides comporten que no sigui adient l’exercici
amb mitjans municipals propis. Quant al servei públic de cementiri, la seva integració
en un conjunt unitari de concessions permet realitzar una gestió unificada i millorar la
seva qualitat.
1.4. Documents vinculants entre les parts

-

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).

-

El Reglament del cementiri municipal aprovat per acord del Ple de 9.10.2002 (BOP
de 4.12.2002 núm. 290) i modificat per acord del Ple de 12.02.2014 (BOP de
3.03.2014). S’adjunta al present en document Annex 3

-

Els projectes d’obres i de dotacions

-

Els projectes “as built” i els inventaris de dotacions.

-

Les tarifes del servei públic i de les activitats liberalitzades.

1.5. Assegurança de responsabilitat civil
El concessionari haurà de disposar d’una pòlissa d’assegurança per un import mínim
de:
- Capital assegurat per sinistre: 1.500.000,00 €
- Capital assegurat per víctima: 600.000 €
En el cas que el concessionari acrediti el compliment de la solvència econòmica
mitjançant la presentació de la pòlissa de responsabilitat civil amb els citats capitats
assegurats mínims, s’entendrà acomplerta aquesta obligació.
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Són documents vinculants entre les parts:

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

1.6. Garanties
S’estableix la següent garantia provisional: 42.541,00 €
L’import de la garantia definitiva serà de 82.944,01 €, més l’import corresponent al 3%
de les obres especificades en l’avantprojecte (IVA exclòs)
1.7. Deure d’informació
El concessionari estarà obligat a facilitar a l’Ajuntament totes les dades de
funcionament del servei tan de la concessió de servei públic com de la concessió de
domini públic que li requereixi l’Ajuntament en un termini màxim de 10 dies des de la
recepció del requeriment.
2. CONCESSIÓ DE DOMINI PÚBLIC

2.1. Definició
El concessionari ho serà d’una concessió de domini públic sobre l’àmbit 1 de la finca
descrita a la clàusula 2.3., en la qual haurà de construir i explotar de forma
ininterrompuda durant els períodes previstos al cronograma el tanatori i el crematori i a
més podrà desenvolupar els altres serveis funeraris que lliurement determini, en règim
d’activitat econòmica privada liberalitzada.

Quan aquestes altres activitats no constitueixin serveis funeraris per si mateixes,
hauran de ser prèviament autoritzades per l’Ajuntament. Per obtenir l’autorització, el
concessionari haurà de presentar una memòria que detalli el contingut i els principals
aspectes tècnics, jurídics i econòmics de l’activitat. L’Ajuntament haurà de pronunciarse en el termini d’un mes sobre si admet o no l’activitat. Transcorregut aquest termini
sense resposta, l’activitat s’entendrà autoritzada, si bé caldrà tramitar d’igual forma les
autoritzacions i sol·licituds que corresponguin.
El concessionari no podrà efectuar activitats diferents a les indicades en aquesta
clàusula.
2.2. Finca sobre la qual es constitueix la concessió
La finca sobre la qual es constitueix la concessió és la inscrita amb el número 4236 del
districte hipotecari número 4 de Manresa, segons el volum 2106, llibre 94, foli 55.
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S’entenen per altres serveis funeraris qualsevol activitat encabible dins d’aquest
concepte, d’acord amb la legislació general vigent, i també aquelles altres activitats
econòmiques que serveixin directament per millorar la qualitat del servei o la
confortabilitat de les persones usuàries dels equipaments.

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

Li pertany a l’Ajuntament per dret de ple domini, per títol de compravenda i agrupació
de finques segons escriptura pública atorgada davant el notari Sr. Eladio Diaz
González en data 13 d’abril de 1989 amb número de protocol 674.
Sobre la finca no es troba constituït cap dret real inscrit, ni cap dret personal
susceptible d’inscripció o no. La possessió de la concessió al concessionari s’efectuarà
trobant-se la finca en aquest estat i lliure d’ocupants sense títol.
La descripció registral de la finca és:
Porció de terreny situat al terme de Sant Fruitós de Bages, partida Cementiri, de
superfície una hectàrea, vint-i-vuit àrees i quaranta-vuit centàrees. Limita: al nord, amb
successors d’Antoni Creus; a l’Est, amb Cementiri i camí; al Sud, amb camí; i a l’Oest,
amb finca propietat de Juan Trapé.
La
finca
es
correspon
amb
les
parcel·les
de
referències
cadastrals:5941110DG0263N0001XQ,
5941111DG0263N0001IQ,
5939702DG0253N0001YB i 5939501DG0253N0001SB.
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La representació gràfica de la finca és la següent:

Pàgina 12 de 68
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

Codi Validació: 5FQGAWRX33DHJGZNCNFWT5Z5Y | Verificació: http://santfruitosdebages.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 12 de 68

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

La parcel·la urbanística única que es correspon amb la finca té el seu règim urbanístic
regulat pel Pla General d’Ordenació Municipal de Sant Fruitós de Bages. Segons
aquest règim es classifica de sòl urbà consolidat, la seva qualificació és la
d’equipament públic cementiri (clau Eo) i no es troba dins de cap delimitació que hagi
de ser desenvolupada per mitjà de planejament urbanístic derivat o executada per
mitjà de gestió urbanística integrada, gaudint de la condició de solar.
A tenor de la titularitat municipal del dret de ple domini i del règim urbanístic indicat, la
finca és un bé de domini públic, adscrit als serveis públics funeraris.
2.3. Espai objecte de la concessió i de precari administratiu
L’espai objecte de la concessió de domini públic serà el delimitat com a àmbit 1 del
plànol que consta a la clàusula 2.2.
Tal i com es detalla en la documentació gràfica, l’edifici o edificis a construir i destinar
a tanatori-crematori i altres serveis funeraris tan sols podrà ocupar l’espai indicat a
aquest efecte corresponent a l’àmbit 1. Es delimita en front d’ell (àmbit 2) un espai que
es cedirà a precari al concessionari el qual haurà d’adequar com a aparcament públic i
zona enjardinada sent al seu càrrec també el manteniment al llarg de la vigència del
precari.
El precari podrà extingir-se o reduir la superfície sobre la qual s’atorga en qualsevol
moment i sense indemnització.

2.4. Característiques de l’edifici de serveis funeraris
Es preveu la construcció d’ un nou edifici de serveis funeraris, que respongui per una
banda a la voluntat municipal d’ oferir als ciutadans uns espais adequats per a vetllar
els difunts i poder incinerar-los i, d’altra banda a la necessitat de disposar d’uns espais
de gestió des dels quals es coordinin tots aquells aspectes relacionats amb els serveis
funeraris municipals. Es preveu, doncs, que el nou edifici de serveis funeraris constarà
com a mínim de:
TANATORI (565 m2 útils)
Espais de servei al personal:
-

Magatzems
Sala d’instal·lacions
Residus
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Les necessitats de mobilitat de la concessió de domini públic hauran de ser ateses
amb l’aparcament que haurà d’ubicar-se dins l’àmbit 1. L’aparcament de l’àmbit 2
tindrà només una funció complementària.
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-

Cotxeres
Vestuaris
Sala de condicionament de cadàvers
Sala de tanatopràxia
Dipòsit de cadàvers
Oficines – administració – arxiu

Espais de servei a les persones:
- Hall – recepció
- Sala d’espera comuna
- 2 sales de vetlla amb avantsala, sala d’acollida de familiars
i sala d’exposició de fèretres (amb refrigeració)
- Sala multi-confessional amb capacitat per a 100 persones
- Cafeteria i/o zona de vending
- Serveis higiènics
CREMATORI (140 m2 útils)
Espais de servei al personal:
Magatzems
Sala d’instal·lacions
Residus
Forn crematori
Oficina – administració – arxiu

Espais de servei a les persones:
- Hall – recepció
- Vestíbul
- Sala d’espera
Sala de comiat
(*) S’ha determinat el programa funcional mínim pel tanatori i pel crematori entenent
que en el que cas que les propostes configuressin un edifici únic, els espais de servei
al personal comuns es podrien compartir.
No s’han tingut en compte en el còmput de superfícies aquelles necessàries per a
circulació tant de personal, com de persones i vehicles; i espais de transició que
ofereixin una millora de la qualitat arquitectònica dels espais.
Per tant, la superfície útil total és de 705 m2 que representa 881 m2 de superfície
construïda (s’ha calculat tenint en compte que la superfície útil sol representar el 80%
de la superfície construïda).
El nou edifici de serveis funeraris podrà incloure també altres dependències com una
sala de mostra de taüts, una floristeria, serveis específics per als usuaris.
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Que per a totes les actuacions previstes s’aplicaran els criteris d’ elecció de materials i
de solucions constructives que assegurin, com a mínim, un nivell de construcció de
tipus mitjà alt.
Dins de les edificacions efectuades a la concessió de domini públic l’Ajuntament podrà
ubicar els serveis administratius municipals directament relacionats amb l’atenció al
ciutadà en matèria de cementiris i serveis funeraris.
Els espais públics lliures d’edificació de la superfície destinada a concessió de domini
públic (àmbit 1) es tractaran segons el règim dels espais lliures d’edificació segons
tipologia d’edificació aïllada del planejament urbanístic general vigent al municipi. Si bé
en ells també es podran implantar aparcaments al servei de la concessió.
El precari (àmbit 2) serà vigent mentre ho sigui la concessió demanial, si bé
l’Ajuntament el podrà extingir anticipadament per raons d’interès públic i sense
indemnització.
L’oferta incorporarà un estudi sobre la mobilitat interna (recorreguts cívics entre la
nova edificació i el cementiri existent) i externa (situació de l’aparcament) justificant la
seva dimensió.
2.5. Conservació

El concessionari ha de fer a càrrec seu les reparacions i els treballs de manteniment
necessaris, siguin quins siguin les causes i l’abast.
També són a càrrec del concessionari les despeses derivades de l’ús de les
instal·lacions i necessaris per desenvolupar el servei públic, entre d’altres i a títol
enunciatiu:
a) El manteniment de construccions, materials i instal·lacions
b) El subministrament d’aigua, d’energia elèctrica, de telèfon, de telecomunicacions i
de gas, i qualsevol altre que sigui requerit pel funcionament de la instal·lació.
c) L’evacuació de deixalles i aigües residuals.
Es prohibeix executar les obres que no figurin en el projecte, així com la seva alteració
o la de les instal·lacions, sense l’autorització prèvia de l’Ajuntament.
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La conservació de l’edifici de serveis funeraris, instal·lacions i espais annexos; així
com el manteniment en constant i perfecte estat de funcionament, neteja, higiene i
vigilància, són a càrrec del concessionari per tot el temps que duri la concessió.
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El concessionari ha de contractar pòlisses d’assegurança del cementiri, amb primes al
seu càrrec, contra incendis, possibles sostraccions i responsabilitat civil. En les
corresponents pòlisses ha de figurar com a beneficiari l’Ajuntament i el concessionari
ha d’acreditar-ne anualment el pagament.
2.6. Obligacions del concessionari respecte de l’explotació de les instal·lacions
El concessionari haurà d’explotar les instal·lacions donant compliment a les següents
obligacions:
1. Complir amb les prescripcions tècniques definides als “Criteris generals per
establir el límit d’emissions per a forns crematoris” establerts per la Direcció
general de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya, document que
s’adjunta al present plec en Annex 1.
2. Les emissions a l’atmosfera del forn crematori estaran subjectes a un control
per part d’una entitat col·laboradora de l’administració, acreditada per la
Generalitat de Catalunya, amb una periodicitat mínima anual. L’Ajuntament
encarregarà el citat control d’emissions, i decidirà la data i horari del mateix. El
cost del control de les emissions de l’atmosfera serà sufragat per part del
concessionari.

4. L’adequació, reforma i modernització continua dels edificis, instal·lacions,
maquinària, càmeres i mobiliari per adaptar-les a les característiques tècniques
i funcionals requerides per la correcta prestació dels serveis o la realització de
les activitats econòmiques a les que serveixen de suport material.
5. Les actuacions de reposició i gran reparació que siguin exigibles en relació amb
els elements que han de reunir cada un dels edificis, instal·lacions, maquinària i
càmeres per mantenir-se apta a fi que els serveis i activitats als que aquelles
serveixen puguin ser desenvolupats adequadament, d’acord amb les
exigències econòmiques i les demandes socials.
6. En general mantenir sempre l’edifici, instal·lacions i mobiliari en perfecte estat
de neteja.
7. Atendre les instruccions de l’Ajuntament en quant a reparacions i reposicions
necessàries, a fi que les instal·lacions reverteixin a l’Ajuntament en bon estat.
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3. La conservació de les obres, instal·lacions i mobiliari.
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8. Les anteriors obligacions del concessionari s’estenen també als accessos a
l’edifici de serveis funeraris, aparcament, zona verda i elements de tancament
de la instal·lació, respecte dels quals haurà de mantenir-los en perfecte estat
de manteniment i neteja, fent aquelles obres de reforma, reposició i
modernització que siguin necessaris.
9. Mantenir en funcionament i activitat tots els elements que conformen la
concessió.
10. Prestar els serveis propis de la concessió dins l’horari d’obertura al públic que
hagi ofertat a la seva memòria d’explotació i que com a mínim haurà de ser de
10.00 a 21.00 hores .
11. Fer-se càrrec de totes les despeses d’explotació i també dels subministres
d’electricitat, aigua, gas, telecomunicacions, consums telefònics de tot el edifici
i qualsevol altre així com els tributs que es meritin a càrrec de la concessió.
12. Admetre la utilització per tot usuari, en les condicions establertes a la concessió
d’acord amb els principis de igualtat, universalitat i no discriminació.

14. Exercir la vigilància i protecció de la instal·lació i les seves dependències, amb
els seus béns, així com la protecció de les persones que puguin trobar-se
dintre.
15. Nomenar un gerent o encarregat de les instal·lacions amb localització
permanent per telèfon mòbil.
16. Cuidar que el servei es realitzi amb rapidesa, eficàcia, diligència i qualitat.
17. El personal haurà de presentar en tot moment un perfecte estat de higiene,
haurà d’anar correctament uniformat i identificat i actuarà amb els usuaris amb
total correcció i delicadesa.
18. No utilitzar el nom ni la imatge interna o externa de la instal·lació amb motius
publicitaris, o qualsevol altre d’interès exclusiu de l’entitat, sense comunicar-ho
prèviament i de forma expressa a l’Ajuntament.
19. A qualsevol difusió de les activitats i serveis que faci la concessionària haurà de
fer constar la imatge institucional (logotip i denominació de les instal·lacions)
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13. Cuidar del bon ordre i de la qualitat de les edificacions, i del seu ús, podent
dictar les adients instruccions, sense perjudici dels poders de policia que
corresponen a l’Ajuntament.
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que l’Ajuntament ordeni. Cal dir que també hi podrà constar, de forma
compartida, el logotip de l’empresa gestora.
20. La denominació de les instal·lacions serà Recinte Funerari i el logotip de
l’Ajuntament serà l’escut municipal. En tot cas es redactarà en la llengua
catalana.
21. Protegir el domini públic que quedi vinculat a la concessió.
22. Realització de les operacions de recaptació dels preus pels serveis oferts dins
de l’activitat.

-

Objectius
Mitjans de comunicació que s’utilitzaran, i estimació de l’audiència. Si s’escau,
franges horàries de difusió.
Àmbits geogràfics d’incidència per cada mitjà
Nombre i freqüència de les accions, segmentades per mitjà
Tipus de missatge per mitjà
Durada total de la campanya, indicant els moments inicial i final respecte de la
data estimada de posta en marxa de la instal·lació

24. La submissió a les inspeccions dels serveis municipals competents.
25. Exercici de la concessió i la no cessió a tercers sense l’autorització de
l’Ajuntament.
26. No vendre, ni gravar sense autorització els béns o instal·lacions que hagin de
revertir aquest Ajuntament.
27. Executar les ampliacions i modificacions que acordés l’Ajuntament i aconsellés
l’interès públic.
28. Deixar lliures i vacus, a disposició de l’Administració Municipal, dins el termini
establert, les instal·lacions i béns afectes a la concessió, reconeixent la
potestat municipal per acordar i executar el llançament de no complir-se el
pactat.
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23. El concessionari haurà de fer una campanya de difusió per tal de donar a
conèixer al públic la nova instal·lació, dins del termini comprès entre la recepció
del tanatori i un any després. Tots els costos associats seran a càrrec del
concessionari.
La proposta tècnica, que es sotmetrà a l’aprovació municipal, descriurà els
següents aspectes de la campanya:
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29. Abonar el cànon anual a l’Ajuntament dins el termini disposat en aquest plec de
condicions.
30. Tramitar al seu càrrec la declaració d’obra nova i la inscripció al Registre de la
Propietat de totes les construccions a favor de l’Ajuntament
31. En general explotar la concessió de conformitat amb el títol concessional.
32. Totes les previstes amb caràcter general per als contractistes municipals al
DCPCAP, les quals seran d’aplicació al concessionari.

2.7. Garantia de la lliure concurrència
El concessionari estarà obligat a garantir la lliure concurrència als serveis que presti de
tanatori, crematori i altres serveis funeraris i, a tal efecte, estarà obligat:
Primer. A aplicar sempre els mateixos preus establerts, sense poder fer-ne cap
diferència per raó del sol·licitant o destinatari de la prestació.
Segon. A no imposar la contractació conjunta de prestacions per les quals no sigui
obligatori, legal o tècnicament, aquesta contractació conjunta.

Quart. A no aplicar tarifes reduïdes, sinó és per raons socials objectives i
predeterminades.
2.8. Garantia de continuïtat
Els serveis de tanatori i crematori hauran de prestar-se en la forma prevista en aquest
plec i en l’oferta del concessionari de forma ininterrompuda durant tota la vigència de
les concessions, llevat les interrupcions que siguin degudes a causa de força major.
Els altres serveis oferts pel concessionari hauran de mantenir-se com a mínim un
termini de cinc anys des de la seva posada en funcionament, a excepció que per la
seva naturalesa haguessin de tenir una durada inferior. En aquest cas, aquesta
circumstància es farà constar motivadament a la petició d’autorització i s’indicarà el
termini mínim en què es preveu desenvolupar l’activitat.
2.9. Garantia d’evolució tecnològica
En cada moment, el concessionari estarà obligat al compliment de la normativa
sectorial que resulti d’aplicació i a adaptar-se a l’evolució tecnològica aplicant les
millors tècniques disponibles.
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Tercer. A no limitar l’accés a les prestacions per cap causa que seria considerada
discriminació negativa conforme a la legislació vigent.
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2.10. Projectes d’obres i de dotacions
Els projectes d’obres reuniran, com a mínim, els requisits previstos a la legislació
sobre règim local, sobre contractes de les administracions públiques i sobre obres
públiques aplicables a l’Ajuntament, a més de les prescripcions que siguin exigides per
la legislació sectorial. Els projectes estaran visats conforme a la legislació reguladora
del visat col·legiat.
Abans de la seva execució, el projecte haurà de ser autoritzat per l’Ajuntament en tant
que propietari de la finca, sense que aquesta aprovació li confereixi la condició d’obra
municipal ordinària. El termini per resoldre i notificar sobre l’autorització serà d’un mes
i aquesta s’entendrà denegada per silenci administratiu negatiu. L’autorització
s’atorgarà en base a la sol·licitud administrativa del concessionari acompanyada del
projecte executiu de l’actuació.
Aquesta autorització s’atorgarà una vegada el concessionari disposi de les
autoritzacions i comunicacions les quals també acompanyarà a la sol·licitud.

Quan sigui requerit funcionalment, les autoritzacions del projectes d’obres i de
dotacions s’hauran de sol·licitar simultàniament.
Els projectes tant d’obres com de dotacions contindran sempre el termini de la seva
execució, el qual serà obligatori per al concessionari.
De tots els projectes d’obres, s’efectuarà un document “as built” que recollirà l’execució
final de l’obra, el qual serà lliurat a l’Ajuntament en el termini d’un mes des de la data
del certificat final d’obra.
Realitzades les dotacions, es lliurarà a l’Ajuntament un inventari actualitzat de les
ubicades a la concessió, amb el mateix detall que presenti el projecte de dotacions.
L’inventari s’acompanyarà d’un reportatge fotogràfic de tots els elements efectivament
instal·lats degudament relacionats amb les cites alfanumèriques.
Els projectes d’obres sotmesos a aprovació i “as built”, de dotacions i els inventaris de
dotacions es lliuraran a l’Ajuntament en suport paper i digital, amb el format que indiqui
l’Ajuntament.
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La implantació de béns mobles integrants de l’immobilitzat de tot ordre, incloses les
instal·lacions i les maquinàries, es definiran en projectes de dotacions, els quals
detallaran els elements mobles i els seus preus unitaris i pressupostos amb una
estructura equivalent a la prevista per als projectes d’obres. Els projectes de dotacions,
per ser implantats, hauran de ser autoritzats per l’Ajuntament. El termini per resoldre i
notificar sobre l’autorització serà d’un mes i aquesta s’entendrà denegada per silenci
administratiu negatiu. L’autorització s’atorgarà en base a la sol·licitud administrativa del
concessionari acompanyada del projecte de dotació.
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2.11. Obres de primer establiment i obres del crematori.
Les obres de primer establiment, necessàries per a la posada en funcionament de la
concessió, hauran de comprendre totes les referides per al tanatori i el condicionament
complet dels espais lliures d’edificació, inclosos aquells sobre els quals es concreta el
precari.
Les obres necessàries per al crematori es podran executar simultàniament o
posteriorment a les de primer establiment.
El concessionari s’haurà de fer càrrec de l’execució i del cost de les obres d’extensió
de la xarxa de gas canalitzat o dels subministraments necessaris pels serveis, fins al
punt de connexió més pròxim.
Es prohibeix la utilització de gas-oil per al funcionament del forn crematori.
2.12. Direcció facultativa
Les direccions facultatives seran contractades i aniran a càrrec del concessionari.

L’aplicació d’obres i dotacions, una vegada finalitzades, es posaran en funcionament a
partir de l’acta que a tal efecte serà estesa. A l’acta, hi participarà la direcció facultativa
de les obres, el concessionari o el seu representant, el representant municipal i
responsable municipal del seguiment de la concessió. L’acta verificarà l’execució
conforme al projectes d’obres i dotacions. Per a l’expedició de l’acta, el concessionari
citarà l’Ajuntament amb una antelació mínima de deu dies hàbils. Perquè la sol·licitud
produeixi efectes, caldrà que s’hi acompanyin, o acreditin segons correspongui, el
projecte “as built” de les obres, l’inventari de dotacions, el certificat final d’obra, l’acta
de recepció de les obres i còpia dels certificats de qualitat i de les garanties dels
mobles integrants de la dotació, així com les autoritzacions de tot ordre requerides per
al funcionament. La citació indicarà amb precisió quin és l’objecte de l’acta de posada
en funcionament.
2.14. Cronologia
La concessió de domini públic seguirà la cronologia segons les regles següents:
Primera. El concessionari haurà de presentar en unitat d’acte les sol·licituds completes
per obtenir els títols de control previ d’activitats i la llicència d’edificació per a les
activitats de tanatori i crematori, respectivament. Dins de la documentació d’aquesta
última s’inclourà el projecte executiu. Els projectes no podran contenir canvis
substancials respecte a l’avantprojecte presentat a la plica amb què va licitar el
concessionari. El termini màxim de presentació serà de tres mesos per al tanatori i
d’un any per al crematori, comptats de la formalització del títol de les concessions.
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2.13. Actes de posada en funcionament
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Segona. Una vegada disposi de la llicència urbanística d’edificació , tant pel tanatori,
com per al crematori, les obres s’hauran d’iniciar en el termini de tres mesos i estar
finalitzades en el termini de quinze mesos, comptats des de la notificació de la llicència
d’edificació.
Tercera. Finalitzades les obres, tant del tanatori com del crematori, en el termini d’un
mes, s’haurà de comunicar a l’Ajuntament la primera ocupació i efectuar les actuacions
de control inicial que corresponguin.
Quarta. La posada en funcionament del tanatori i del crematori, documentada a l’acta
corresponent, no es podran demorar més enllà de tres mesos des que s’hagin
practicat la comunicació de la primera ocupació i s’hagin obtingut favorablement els
resultats de les actuacions de control inicial. Dins d’aquest termini, caldrà haver
obtingut qualsevol altre autorització administrativa requerida per a la posada en
funcionament de les instal·lacions respectives. La posada en funcionament de
qualsevol activitat funerària requerirà que es trobin acabades les obres i completament
instal·lades, a més de disposar de tots els títols administratius necessaris per a la
instal·lació o el funcionament.

Aquest període es reduirà en la proporció que correspongui per tal que entre la data de
formalització i l’extinció de la concessió no se superin el termini màxim de 50 anys. A
l’acta de posada en funcionament s’indicarà expressament el termini de concessió que
encara està vigent.
2.15. Reversió
Les obres de la concessió de domini públic accediran a la propietat municipal des de la
seva execució. Al final de la concessió, aquestes obres consistiran en totes les
incloses en el document “as-built” que no hagin estat eliminades o substituïdes.
Els mobles inclosos a la dotació revertiran a favor de l’Ajuntament al final de la
concessió llevat que hagin estat eliminats o substituïts per inservibles.
El concessionari no podrà gravar ni alienar els mobles inclosos a la dotació.
De totes les obres i dotacions, el concessionari portarà una comptabilitat detallada de
la seva amortització en els termes de la normativa comptable, complementada amb les
instruccions que puguin dimanar de l’Ajuntament. Anualment, el mes de febrer el
concessionari lliurarà a l’Ajuntament còpia d’aquesta comptabilitat en suport digital,
amb el format que indicarà l’Ajuntament. La comptabilitat serà sotmesa a la
fiscalització de la intervenció municipal i, a tenor del seu resultat, l’Ajuntament podrà
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Cinquena. A partir de la posada en funcionament del tanatori, la concessió de domini
públic tindrà una durada de quaranta-cinc anys, durant els quals s’haurà de
desenvolupar ininterrompudament, llevat força major, les activitats del tanatori i del
crematori.
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ordenar la introducció de les correccions que corresponguin. El concessionari tindrà
dret a la finalització de la concessió que se li lliuri a càrrec de l’Ajuntament el saldo de
les obres i dotacions pendents d’amortitzar.
Quan dels mobles de la dotació el concessionari en disposi per títol d’arrendament o
similars, no es produirà reversió, però el concessionari tindrà l’obligació de mantenir
els béns corresponents a les instal·lacions una vegada finalitzada la concessió durant
un termini de tres mesos i a satisfer al seu càrrec les rendes que es meritin, llevat de
les instal·lacions del crematori, per a les quals el termini indicat serà d’un any.
3. CONCESSIÓ DE SERVEI PÚBLIC
3.1 PRESTACIONS D’OBRES I DE SERVEIS ASSOCIADES
3.1.1 Contingut
Les prestacions d’obres consistiran en l’execució d’obres municipals ordinàries i els
projectes tindran el contingut i les característiques i es tramitaran com a obres
municipal ordinàries.
Les obres només podran aplicar-se sobre l’equipament del cementiri municipal (àmbit
3), amb les ampliacions que aquest pugui experimentar, i podran consistir en la seva
millora i modernització o en la seva ampliació
A banda d’aquestes obres, el concessionari haurà de realitzar totes les obres de
manteniment i reparació requerides per a la conservació de l’equipament, seguint les
instruccions que en aquest sentit es dictin per part de l’Ajuntament.

Les prestacions de servei consistent en la redacció de projectes seran formulades per
facultatius competents. Els visats col·legials seran en tot cas a càrrec del
concessionari.
Es realitzarà des de l’Ajuntament la contractació dels serveis per a la redacció del
projecte i de la direcció facultativa de les obres, però el seu finançament es
determinarà en les corresponents ordres d’execució de les obres.
3.1.3 Execució de les prestacions d’obra
Les prestacions d’obra les efectuarà el concessionari per mitjà de contractistes dotats
de l’adequada solvència tècnica i professional. Quan les obres, pel seu import,
requeririen classificació si les executés l’Ajuntament, el concessionari les haurà de
realitzar per mitjà d’una empresa classificada amb la classificació que s’hauria requerit
en cas d’execució promoguda per l’Ajuntament.
La contractació de les obres es realitzarà en tot cas en la modalitat de claus en mà
prevista en l’article 233 del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
Pàgina 23 de 68
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

Codi Validació: 5FQGAWRX33DHJGZNCNFWT5Z5Y | Verificació: http://santfruitosdebages.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 23 de 68

3.1.2 Execució de les prestacions de servei
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3.1.4 Límit econòmic de les prestacions d’obra i de serveis associades
L’import de les prestacions d’obra i de serveis associats no podrà ser superior a una
quarta part del valor estimat de la concessió de servei públic i aquest límit
s’actualitzarà en la mateixa proporció que ho faci l’IPC general a Catalunya fins al límit
del 49,9% del valor estimat del contracte.
3.1.5 Procediment per aprovar les ordres d’execució d’obres
El procediment per a formular les ordres d’execució d’obres s’integrarà per les fases
següents:
Primer. Acord d’inici, amb formulació de l’avantprojecte d’obres i d’explotació i
atorgament d’audiència al concessionari.
Segon. Aprovació de l’ordre i de l’avantprojecte d’obres i d’explotació amb resolució en
unitat d’acte de les al·legacions del concessionari.
3.1.6 Documentació de la finalització de l’obra
Finalitzada l’obra, el concessionari lliurarà a l’Ajuntament un projecte “as built” quan el
projecte estigui subjecte a supervisió i, en tot cas, el certificat final d’obra i la
documentació requerida per a la legalització de les instal·lacions.

En el termini de sis mesos des de la formalització de les concessions, el concessionari
lliurarà a l’Ajuntament un projecte per a la legalització del cementiri existent com
activitat.
En unitat d’acte amb la presentació dels projectes d’obres municipals ordinàries per a
les que hi realitzi el concessionari, lliurarà la documentació necessària per a la
legalització de l’ampliació com activitat.
3.2.

TERMINI

El concessionari es farà càrrec del servei des de l’endemà que es formalitzi la
concessió i fins que transcorri la vigència de la concessió de domini públic o
s’extingeixin les concessions.
3.3 DEFINICIÓ TÈCNICA
CONCESSIONARI

DE

LES

PRESTACIONS

A

CÀRREC

DEL

3.3.1 Obligacions del concessionari respecte del manteniment del cementiri
municipal.
El concessionari haurà de realitzar el manteniment preventiu, correctiu i normatiu,
conservació i reparació dels espais lliures urbanitzats i sense urbanitzar, de les
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3.1.7 Documentació per a la legalització del cementiri com activitat i de les seves
modificacions
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instal·lacions i equipaments del cementiri i de les construccions funeràries. Aquestes
tasques s’hauran de realitzar durant tota la vida de la concessió, incloent en aquí les
possibles ampliacions, donant compliment a les següents obligacions:
1. Obertura i tancament del cementiri segons l’horari mínim que seguidament es
disposa i que podrà ser millorat pels licitadors:
Horari d’hivern:
De dilluns a diumenge de 9:00h a 18:00h.
Horari d’estiu:
De dilluns a diumenge de 8:00h a 20:00h.
2. Atenció i informació als usuaris i visitants entre l’horari d’obertura i tancament
aprovat.
3. Neteja general del cementiri amb la freqüència necessària per mantenir en perfecte
estat el recinte i que com a mínim haurà de ser d’una vegada per setmana.

-Manteniment de l’arbust: cava manual (escatada manual), adobat, tractament
fitosanitari, extracció i reposició d’arbustos morts, retall d’arbustives, i encoixinat
orgànic, es duran a terme segons necessitats.
-Manteniment de gespa: sega, perfilat, airejat, escarificat, recebat (encebat), adobat,
resembra, tractament fitosanitari / herbicida. En tot moment la gespa haurà d’estar
tallada, per la qual cosa es segarà les vegades que siguin necessàries en atenció a
l’època del any. Com a mínim 1 vegada a la setmana de l’abril fins l’octubre.
-Manteniment de prats de les zones verdes annexes al cementiri: sega segons les
necessitats, i com a mínim 4 vegades l’any.
-Manteniment del reg: programació del reg, revisió i manteniment (preventiu i correctiu:
inclou reposició de petits materials tals com capçals, etc), neteja de capçals,
manteniment del reg per actes vandàlics.
-Manteniment de planta de temporada: Es faran com a mínim dues plantacions anuals
de flors i plantes, una immediatament abans de la festivitat de Tots Sants i l’altre a
principis de primavera.
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4. Tasques de jardineria consistents en:
Manteniment de l’arbrat: tractaments fitosanitaris, extracció i reposició d’arbres morts, i
qualsevol treball específic d’urgència, es duran a terme segons necessitats; aplicació
mineral molt lent (2 vegades a l’any, una entre març i abril, i l’altra entre juliol i
setembre); esporga i poda, es durà a terme 1 vegada a l’any (entre octubre i febrer).

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

-S’inclou el transport dels seus residus fins a l’abocador i la seva gestió, l’abonament,
terra, insecticides, totes les eines, materials i productes que siguin necessaris per a
aquest manteniment integral.
5. Neteja i buidat de les papereres i contenidors amb la freqüència necessària, com a
mínim una vegada a la setmana. Incloent la gestió de residus corresponents a
l’abocador.
6. Manteniment i petits treballs de paleteria per a la reparació de sepultures,
paviments, dependències, passadissos, façanes, pont, etc.
7. Arranjament i pintat de façanes, interiors i exteriors, sèries de nínxols, portes,
tanques, vidres, fusteries exteriors, ornaments metàl·lics, i pont. Com a mínim una
vegada cada quatre anys es pintarà tota la façana del recinte, tant interior com
exterior.
8. Manteniment de les cobertes.
9. Manteniment de les instal·lacions d’abastament d’aigua potable, drenatges (neteja
de reixes i embornals), xarxa de sanejament, electricitat, enllumenat i comunicació, així
com de tots els seus elements, pel seu correcte estat i bon funcionament.
10. Manteniment del recinte i totes les dependències pel correcte estat de policia i ús.
Durant l’horari d’obertura el públic el concessionari haurà de vigilar el recinte per
seguretat dels visitants i de les instal·lacions.

12. Mantenir la col·locació de les flors, plantes i ornaments dipositats pels ciutadans en
els nínxols i panteons. Retirada contínua, dels nínxols i panteons, de les flors i plantes
músties i el seu transport a l’abocador i gestió de residus.
13. Manteniment de neteja superficial de sepultures desocupades.
14. Tenir cura de tots els elements que conformen l’inventari de maquinària, eines,
mobiliari, estris, ornaments, etc.
15. Renovar i modernitzar tot el material i equipament, sempre que sigui necessari.
16. La setmana abans del dia 1 de novembre de cada any amb motiu de la festivitat de
Tot Sants i dia dels morts:
a) Poda de la gespa i manteniment dels arbres, flors i plantes, amb nova plantació de
flors i plantes.
b) Neteja de totes les instal·lacions del cementiri.
c) Repàs de pintura i manteniment de la façana interior i exterior del recinte.
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11. Neteja i manteniment mensual de les zones verdes annexes al cementiri.
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d) Neteja i manteniment de les zones verdes annexes al cementiri.
e) En general totes aquelles tasques necessàries per que el cementiri estigui en
perfecte estat.
f) Comunicats informatius necessaris, senyalització i mitjans de transports, d’acord
amb les instruccions de l’Ajuntament.
17. Una vegada celebrada la festivitat de tots sants i dia dels difunts retirada de les
flors i plantes músties i neteja específica.
18. Eliminació dels residus procedents de neteges de sepultures i trasllats de cadàvers
segons normativa vigent.
19. En general totes aquelles tasques necessàries per a que el cementiri estigui en
perfecte estat de manteniment i conservació, donant compliment en tot moment a les
instruccions que per la millor prestació del servei rebi de l’Ajuntament.
4. RÈGIM ECONÒMIC
4.1. Valors estimat de la concessió de servei públic
El valor estimat de la concessió de servei públic és de 1.238.728,50 euros.
Aquest valor és el resultat del cost anual que la gestió del cementiri suposa a
l’Ajuntament per la totalitat de les anualitats que, com a màxim, podria abastar la
concessió d’aquest servei.

El concessionari adquirirà per la concessió els ingressos següent:
Primer. Els preus privats derivats de l’explotació de les activitats econòmiques
liberalitzades de serveis funeraris ubicades al recinte de la concessió de domini públic,
incloent les del tanatori, les del crematori i les altres activitats per serveis funeraris
Segon. Els ingressos previstos a la clàusula 4.5
Tercer. Les transferències de capital que puguin fixar-se a les ordres d’execució
d’obres.
Quart. Altres ingressos que pugui adquirir per raó de la titularitat de les concessions.
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4.2. Ingressos del concessionari
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4.3. Preus privats derivats de l’explotació de les activitats econòmiques
liberalitzades de serveis funeraris ubicades al recinte de la concessió de domini
públic
Els preus privats derivats de l’explotació de les activitats econòmiques liberalitzades de
serveis funeraris ubicades al recinte de la concessió de domini públic consistiran en
unes tarifes per preus unitaris per prestació o agrupacions de prestacions que establirà
lliurement el concessionari.
Les tarifes inicials seran aquelles que el concessionari ofereixi a la seva plica i hauran
de mantenir-se, quant als seu import, durant un termini de dos anys des de la posada
en funcionament del servei funerari corresponent (tanatori, crematori o altres) i
posteriorment únicament es podran alterar només en la mateixa proporció que ho facin
els costos directes i indirectes que incideixin en la prestació concreta a la qual es
refereixen.

Per a les tarifes de nous conceptes o per a la modificació de les tarifes del conceptes
preexistents, el concessionari, prèviament a la seva aplicació, haurà de comunicar-les
a l’Ajuntament, acompanyades d’un text refós del quadre de tarifes complet i d’un
estudi econòmic financer, en els termes del DCPCAP i de la clàusula 4.8 d’aquest
plec. El contingut de l’estudi podrà ser precisat i actualitzat per decret. Aquestes
tarifes no se sotmeten a cap aprovació municipal, però el concessionari no les podrà
aplicar fins que no hagi transcorregut un mes de la comunicació completa a
l’Ajuntament. L’Ajuntament podrà enervar els efectes d’aquesta comunicació
mitjançant resolució quan s’incompleixi el règim establert a la concessió.
El concessionari no gaudirà en cap cas de dret a reestabliment de l’equilibri econòmic
de la concessió de domini públic, sinó que la concessió es desenvoluparà
exclusivament al seu risc i ventura.
Les tarifes hauran de trobar-se publicades i actualitzades en un tauler informatiu que
es trobarà situat en un emplaçament visible dins del recinte del tanatori, en un espai
proper a l’entrada de l’edifici i d’accés públic i seran publicades a la pàgina electrònica
del concessionari i a la seu electrònica municipal.
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En tot cas, els epígrafs de les tarifes en el seu concepte o estructura no es podran
modificar sinó es modifica la prestació a la qual es refereixen o s’introdueixen o
incrementen les tarifes socials referides a aquesta prestació.
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4.4. Tarifa social
S’entén per tarifa social aquella establerta per a una prestació unitària on el benefici
per al concessionari derivat d’aquella prestació no supera el tres per cent del preu
unitari corresponent.
El percentatge de preus privats amb tarifa social respecte al total dels preus privats es
fixarà a la plica i serà un mínim que el concessionari haurà de mantenir al llarg de tota
la durada de la concessió. Aquest percentatge, a la plica, serà el resultat del quocient
següent:
∑ PTS x NTS/ ∑ PU x NU

Anualment, dins del mes de febrer, el concessionari lliurarà a l’Ajuntament una
liquidació aplicant a l’explotació econòmica de la concessió de domini públic els
resultats referits a l’exercici anterior. Quan el resultat de la liquidació presenti un
percentatge de preus privats amb tarifa social inferior a l’ofert a la licitació, en el termini
de tres mesos, el concessionari haurà d’efectuar una proposta de modificació de
tarifes que permeti assolir el percentatge de tarifa social dins de les dues liquidacions
següents.
4.5. Remuneració per la gestió del servei públic i gestió tributària a càrrec del
concessionari.
El concessionari adquirirà el dret a la transferència per import proporcional a la
recaptació neta de les taxes per serveis del cementiri, sense incloure taxes per
ocupacions de domini públic al cementiri per llicències o concessions sobre el domini
públic funerari. Aquesta transferència remunerarà el concessionari per totes les
prestacions que realitzi en raó a la concessió, llevat les obres i serveis associats a
obres a què es fa referència a l’apartat següent d’aquesta clàusula.
Les taxes del servei que es preveu que disposi el concessionari en el moment d’iniciar
la prestació del servei públic són les que figuren en la taula que s’adjunta en annex 2
Pàgina 29 de 68
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

Codi Validació: 5FQGAWRX33DHJGZNCNFWT5Z5Y | Verificació: http://santfruitosdebages.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 29 de 68

On:
- El sumatori del numerador comprèn totes les prestacions amb tarifa social.
- El sumatori del denominador comprèn totes les prestacions.
- PTS són els preus unitaris de la prestació i amb tarifa social.
- NTS són el número de prestacions i amb tarifa social previstes.
- PU són els preus unitaris corresponents a les n prestacions (incloent aquelles amb
tarifa social).
- NU són el número de prestacions unitàries de les n prestacions (incloent aquelles
amb tarifa social).
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al present i que contempla les taxes dels Epígrafs 2 (Manteniment) i 4 (Col·locació de
làpides i lloses de l’Ordenança Fiscal núm. 27 (Taxa per prestació de serveis de
cementiris); així com les taxes relatives als serveis funeraris per a inhumacions,
exhumacions i trasllat de restes.
De la part del cost del servei que no sigui coberta per la transferència, el concessionari
obtindrà la compensació corresponent a través del benefici que obtingui per la
prestació dels serveis funeraris liberalitzats. El dret a l’equilibri econòmic de la
concessió del servei públic es verificarà atenent als efectes d’aquesta compensació.
Per recaptació neta s’entendrà a aquests efectes la que hagi de rebre aquest concepte
segons la legislació sobre hisendes locals, referida a les taxes meritades des de
l’endemà de formalització de la concessió i durant la vigència d’aquesta, sense
incloure aquelles que tot i meritar-se durant aquest període no ha estat recaptades
abans d’un mes respecte a la data en què es practiqui la liquidació de la concessió.
Anualment, dins del mes de març, la Intervenció municipal certificarà la recaptació neta
aplicable al còmput de la transferència que s’ha produït dins de l’any natural anterior.
Dins del mes d’abril, es dictarà una resolució en la qual, a partir del certificat de la
Intervenció el liquidarà la transferència a favor del concessionari i s’ordenarà el
pagament el tindrà lloc dins dels termini previstos per al pagament de les obligacions
als contractistes públics.

Alternativament l’Ajuntament podrà transferir la recaptació en termini voluntari al
concessionari aquest farà seu el total import de les taxes meritades a càrrec dels
contribuents, no percebrà la transferència prevista en aquesta clàusula i no se li
deduirà el 5% dels costos de gestió.
En tot cas, els drets nets recaptats en via executiva per les taxes a que es refereix
aquesta clàusula seran transferits al concessionari segons el règim `revist en aquesta
clàusula, deduïts els costos de gestió acusats a l’Ajuntament.
4.6. Finançament de les prestacions d’obres i de serveis vinculats a obres
afectes al cementiri
Les obres i els serveis per projecte facultatiu vinculats a obres afectes al cementiri, que
no siguin de conservació, reparació i manteniment (les quals s’entendran incloses en
tot cas en la transferència corrent que anualment liquidarà l’Ajuntament a favor del
concessionari), es podran finançar, a discreció de l’Ajuntament, bé a càrrec del fons
d’inversions concessional, bé a càrrec del resultat de les concessions amb
rescabalament per al concessionari, bé a càrrec de transferències de capital que
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La gestió tributària de les taxes l’efectuarà l’Ajuntament. El concessionari donarà la
mateixa difusió que als preus privat per activitats liberalitzades.
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l’Ajuntament facilitarà al concessionari, bé a càrrec de les amortitzacions que prevegi
l’estudi econòmic-financer de les tarifes, bé amb una combinació dels quatre
mecanismes de finançament, o d’algun d’ells. L’ordre d’execució d’una obra
determinarà el mecanisme.
El fons d’inversions concessional consistirà en una provisió que efectuarà el
concessionari dins de la seva explotació, equivalent, com a mínim, al cinc per cent de
la mateixa base de càlcul percentual sobre la qual s’aplica el cànon concessional,
referida a l’exercici natural immediatament anterior.
El citat fons serà dipositat en un compte corrent diferenciat la utilització del qual es
determinarà per decret a proposta de la intervenció municipal. El saldo anual d’aquest
compte es presentarà anualment juntament amb la comptabilitat del corresponent
exercici, per tal de garantir i verificar l’existència no disposada d’aquesta provisió.

En unitat d’acte amb l’ordre d’execució, amb cada obra, s’aprovarà el seu
avantprojecte d’obres i d’explotació, el qual concretarà els aspectes essencials i la
forma de finançament. Aquesta s’elaborarà considerant el resultat del darrer estudi
econòmic financer aportat pel concessionari. Quan el mecanisme de finançament sigui
en tot o en part el de transferències de capital, l’acord determinarà el règim de
justificació i els terminis de pagament. El mecanisme de finançament establirà que
aquest es farà en tot o en part a càrrec de la transferència corrent que liquidarà
anualment l’Ajuntament, en la part que es trobi inclosa dins de l’estudi econòmic
financer de les taxes per fer front a aquestes obres.
En el termini de tres mesos des que se li notifiqui l’ordre d’execució, el concessionari
formularà davant de l’Ajuntament el projecte d’obres corresponent, assumit per
facultatiu competent.
El projecte d’obres es tramitarà segons els procediments d’obra municipal ordinària i
se sotmetrà als procediments d’intervenció administrativa legalment preceptius. Amb
l’aprovació definitiva es fixarà la previsió definitiva del mecanisme de finançament a la
llum del cost real de la inversió.
Aprovat definitivament el projecte i disposant de tots els títols habilitants derivats de la
intervenció administratiu, l’execució de l’obra fins a la seva recepció s’efectuarà amb
subjecció al règim dels contractes administratius d’obra, sense perjudici que es
considerarà contractista de l’obra a tots els efectes el concessionari, si bé aquest
podrà subcontractar-la íntegrament amb un constructor dotat de la solvència suficient.
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Sobre l’import del fons l’Ajuntament podrà, cada deu anys, exigir que l’acumulat sigui
ingressat a l’Ajuntament perquè pugui utilitzar-lo lliurement.
El saldo restant d’aquest fons, per l’import no utilitzat, s’haurà d’ingressar a
l’Ajuntament en el moment en que es liquidi la concessió.
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Les quantitats que en concepte de finançament hagi d’aportar l’Ajuntament es podran
pagar per compensació del cànon concessional meritat.
4.7. Cànon concessional
Des de la formalització i durant tota la vigència de la concessió, es meritarà un cànon
concessional per import del resultat d’aplicar el tipus concessional al benefici net pel
concessionari. El cànon es meritarà proporcionalment per dies naturals.
El tipus concessional serà ofert pel concessionari a la seva oferta i no podrà ser
inferior al 5%.
Es defineix com a benefici net:
- Quan es tracti de persones jurídiques: la base imposable de l’impost de societats.
- Quan es tracti de persones físiques: el rendiment net de l’activitat d’acord amb la
declaració de l’impost de la renda sobre persones físiques.

El cànon no podrà ser inferior al 1,5% dels ingressos totals derivats de la concessió
declarats fiscalment ni a 4.000 euros, llevat del període comprès entre la formalització i
la posada en funcionament del tanatori, en què aquesta xifra serà de 1.000 euros,
sempre que el concessionari no incorri en mora de les seves obligacions de posada en
marxa del tanatori. A partir que incorri en aquesta mora, el límit inferior del cànon serà
de 4.000 euros.
El cànon concessional es liquidarà anualment per dies naturals dins del mes següent a
aquell en què el concessionari tingui l’obligació de presentar la liquidació o
autoliquidació anual de l’impost de societats o de l’impost sobre la renda de les
persones físiques, o tributs que en el futur el substitueixin en la seva funció. A tal
efecte, el concessionari tindrà l’obligació de presentar una proposta de liquidació del
cànon, acompanyada de la declaració o autoliquidació dels impostos esmentats.
Pel període comprès entre l’execució de les obres i la posada en funcionament del
tanatori, el cànon mínim a abonar serà de 1000 € anuals. A partir del moment en què
el concessionari procedeixi a la posada en funcionament del tanatori, o quan sense
haver-ho posat en marxa hagi transcorregut el termini hàbil per fer-ho, el cànon mínim
serà de 4.000 € anuals.
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L’Ajuntament establirà a quin elements tributaris es referirà el benefici net, quan
aquests conceptes siguin modificats per reformes tributàries futures, però sempre es
referirà a elements que presentin la funció que actualment presenten la base
imposable i el benefici net als impostos referits.
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4.8. Estudi econòmic financer
El concessionari configurarà una comptabilitat del conjunt de les activitats que
desenvolupa en raó a les concessions de forma que permeti la seva anàlisi com una
unitat empresarial separada.
Aquesta comptabilitat configurarà un estudi econòmic financer que haurà d’estar
permanentment a disposició de l’Ajuntament i que li haurà de ser lliurat obligatòriament
dins del mes de març de cada any, referit a l’exercici natural anterior, així com quan
pretengui alterar els preus privats per les activitats econòmiques liberalitzades que
desenvolupa dins de la concessió de domini públic.
L’incompliment d’aquestes obligacions d’aportació o la falsedat del seu contingut
comportarà l’extinció de les concessions per causa imputable al concessionari.
4.9. Hipoteques
Ni la concessió de domini públic destinada a activitats liberalitzades ni la inherent a la
concessió del serveis públic sobre els béns afectes als servei podrà ser objecte
d’hipoteca.
4.10. Controls econòmic-financer

4.11. Assegurança sobre els béns
El concessionari haurà de mantenir durant tota la vigència de la concessió i al dia de
pagament de primes, una assegurança combinada per riscos d’incendi i assimilats i
per robatori i assimilats amb un capital assegurat equivalent, com a mínim, a la
valoració actualitzada dels immobles i dels béns integrants de la dotació.
Les indemnitzacions que es derivin de les pòlisses s’afecten primerament a la
restitució dels béns propietat de l’Ajuntament i integrants de la dotació i només
l’escreix que hi resultin, una vegada atesa aquesta afectació podrà destinar-se a la
restitució d’altres béns.
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L’Ajuntament podrà imposar a càrrec de la concessió la pràctica d’auditories o altres
controls econòmic-financers, sens perjudici de les facultats dels òrgans fiscalitzadors,
en especial en els supòsits de reestabliment de l’equilibri econòmic de la prestació de
servei públic o possibles irregularitats en la gestió.
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5. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ I OFERTES
5.1 Criteris d’adjudicació
La puntuació atribuïble pels criteris d’adjudicació serà de 100 punts distribuïts de la
manera següent:
5.1.1 Criteris avaluables mitjançant judici de valor, fins a un màxim de 72 punts
distribuïts fins a la puntuació màxima per criteris que en cada cas s’indica:
Descripció

1.
2.
3.

Programa de gestió del tanatori
Programa de gestió del crematori
Definició i programa de gestió de les activitats funeràries

4.

Programa de gestió del cementiri municipal, detallant la
forma d’executar les diferents prestacions
Avantprojecte per la construcció de centre funerari integrat
per tanatori i crematori i, eventualment, altres serveis
funeraris, amb el contingut mínim de conformitat amb
l’establert a les legislacions sobre obres públiques
municipals i contractació d’obres públiques i amb els
següents criteris de valoració:

5.

Puntuació
màxima 72
punts
8 punts
8 punts
8 punts
8 punts
40 punts

5.1 Integració de la proposta en l’entorn, idoneïtat dels
accessos, relació de les noves implantacions amb les
edificacions i espais exteriors existents, mobilitat interna
de vianants i vehicles, integració topogràfica.
10
punts.
5.2 Adequació i millora del programa funcional i adequació i
proporcionalitat dels espais. 10 punts
5.3 5.3 Qualitat arquitectònica dels nous edificis de serveis
funeraris o d’ampliació del cementiri, així com dels espais
exteriors. 10 punts.
5.4 Qualitats dels materials emprats a les edificacions i en
el tractament dels espais exteriors. 10 punts

Encara que no sigui objecte de valoració mitjançant judici de valor, caldrà incloure a
l’avantprojecte un apartat on s’especifiquin les característiques i prestacions tècniques
del forn crematori i els seus sistemes de filtratge per a les emissions a l’atmosfera.
S’atorgarà la màxima puntuació al licitador dels concurrents que faci la millor proposta
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Ordre
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per a cada apartat.
S’estableix una puntuació mínima de 36 punts a obtenir en el global d’aquest apartat de
criteris de valoració mitjançant judici de valor. I dins d’aquesta puntuació global serà
necessari obtenir una puntuació mínima de 25 punts en l’apartat 5 (avantprojecte)
En el cas que no s’obtingui aquesta puntuació, els licitadors seran exclosos del
procediment.

5.1.2 Criteris avaluables mitjançant fórmules matemàtiques, fins a un màxim de 28
punts distribuïts fins a la puntuació màxima que en cada criteri s’indica i valorats
segons la fórmula continguda en la clàusula 37 del DCPCAP que en cada cas s’indica:
Ordre

1.

Descripció

Puntuació
Fórmula
màxima:
28
Millora del percentatge de cànon anual
14 punts Fórmula del tipus 2 de
Expressada en % sobre el benefici net
la clàusula 37.1 del
1
DCPCAP (llevat que no
s’ofereixi cap percentatge
de millora, en el qual cas
aquest criteri puntuarà 0
punts)

2.

Millora del percentatge
d’inversions concessional

del

fons

8 punts

Fórmula del tipus 2 de
la clàusula 37.1 del
DCPCAP (llevat que no

3.

Percentatge de tarifa social

6 punts

Fórmula del tipus 2 de
la clàusula 37.1 del
DCPCAP (llevat que no
s’ofereixi cap percentatge
en el qual cas aquest criteri
puntuarà 0 punts)

(1)

Aquest tipus no podrá ser inferior al 5% del benefici net

5.2. Sobres en què ha de consistir l’oferta
L’oferta s’integrarà per tres sobres, segons la definició continguda a la clàusula de 33
del DCPCAP.
Conforme la clàusula 33.1 del DCPCAP, el Sobre 1 contindrà La declaració
responsable de l’annex 11 del DCPCAP, degudament complimentada. S’inclou com
annex al present PCAP.
Quan el licitador l’oferta del qual hagi estat la més avantatjosa se li adreci el
requeriment previst a l’article 151.2 de la LCSP, dins d'aquest requeriment se'l
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s’ofereixi cap percentatge
de millora, en el qual cas
aquest criteri puntuarà 0
punts)
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requerirà també perquè aporti la totalitat dels documents que acreditin que compleix
amb les condicions de capacitat (conforme estableix la clàusula 26 del DCPCAP),
solvència i no incursió en prohibició exigides per al contracte.
El Sobre 2 haurà de contenir la documentació següent:
1. Programa de gestió del tanatori
2. Programa de gestió del crematori
3. Definició i programa de gestió de les altres activitats funeràries
4. Programa de gestió del cementiri municipal, detallant la forma d’executar les
diferents prestacions

L’avantprojecte haurà de contenir, com a mínim i de forma obligatòria:
- Els documents referits als subcriteris que serviran per a realitzar la
valoració (Integració de la proposta en l’entorn, idoneïtat dels accessos,
relació de les noves implantacions amb les edificacions i espais exteriors
existents, mobilitat interna de vianants i vehicles, integració topogràfica;
Adequació i millora del programa funcional i adequació i proporcionalitat
dels espais; qualitat arquitectònica dels nous edificis de serveis funeraris o
d’ampliació del cementiri, així com dels espais exteriors; qualitats dels
materials emprats a les edificacions i en el tractament dels espais
exteriors).
- Encara que no sigui objecte de valoració mitjançant judici de valor, caldrà
incloure a l’avantprojecte un apartat on s’especifiquin les característiques i
prestacions tècniques del forn crematori i els seus sistemes de filtratge per
a les emissions a l’atmosfera.
La no inclusió d’algun d’aquests documents mínims podrà suposar l’exclusió
del licitador.
Tots els documents del sobre núm. 2 es presentaran també en suport digital, en format
pdf. El citat sobre contindrà un document independent que relacionarà de forma
indexada cadascun dels documents que l’integren.
La inclusió en el sobre núm. 2 d’aspectes que facin referència al contingut del
sobre núm. 3, suposarà l’exclusió del licitador.
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5. Avantprojecte per a la construcció d’un centre funerari integrat per tanatori i
crematori i, eventualment, altres serveis funeraris en règim d’activitats
econòmiques liberalitzades.
La definició d’aquest document es realitzarà de conformitat amb l’establert en les
legislacions sobre obres públiques municipals i contractació d’obres públiques.
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El sobre 3 haurà de contenir la documentació següent:
1. Annex 7 del DCPCAP que s’adjunta al present PCAP, degudament complimentat,
indicant les magnituds econòmiques valorables amb fórmules matemàtiques:
millora del percentatge de cànon anual, millora del percentatge aplicat al fons
d’inversió concessional, percentatge de tarifa social.
2. Quadre de tarifes de les activitats liberalitzades 1
3. Estudi econòmic-financer desglossat per partides amb el nivell suficient que
acrediti la serietat i possibilitat de compliment de l’oferta econòmica. Tan pel cas de
la concessió de domini públic com pel cas de la concessió del servei de gestió del
cementiri municipal.
El citat estudi econòmic financer haurà de posar de manifest els paràmetres que
estableix l’article 25 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals
Seran exclosos els licitadors que no aportin el citat estudi econòmic sobre la
viabilitat del contracte.
Tots els documents del sobre núm. 3 es presentaran també en suport digital, en format
pdf. El citat sobre contindrà un document independent que relacionarà de forma
indexada cadascun dels documents que l’integren.
Les determinacions no econòmiques incloses al sobre núm. 2 no s’entendran com
informació corresponent al sobre núm.3

Es requerirà l’acreditació dels següents requisits quant a la solvència econòmica i
tècnica els quals es refereixen únicament a la concessió de la gestió del servei públic,
donat que per la concessió de domini públic no s’exigeix solvència mínima atès el
caràcter liberalitzat dels serveis i la seva naturalesa no contractual.

1. Solvència econòmica i financera:
El licitador haurà d’acreditar com a mínim, la solvència econòmica i financera que es
detalla a continuació a través dels mitjans d’acreditació assenyalats:
a) Disposar d’una assegurança de riscos professionals per import de capital
assegurat per sinistre 1.500.000,00 euros; i un capital assegurat per víctima:
600.000,00 euros
1

El quadre de tarifes no serà un element valorable en el marc del procediment de contractació, però sí
que serà un element contractual.
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6.REQUISITS DE SOLVÈNCIA DELS LICITADORS
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Mitjans d’acreditació:
a) Presentació de la pòlissa d’assegurança pels imports indicats.
Quan per raons justificades, l’empresari no pogués facilitar les referències sol·licitades,
podrà acreditar la seva solvència econòmica i financera mitjançant qualsevol altra
documentació presentada que sigui considerada com a suficient per l’òrgan de
contractació.
2. Solvència professional o tècnica
El licitador haurà d’acreditar que en la plantilla de personal disposa d’un peó el qual
s’encarregarà de portar a terme els treballs en el cementiri.
Mitjans d’acreditació:
Declaració responsable del compromís de contractar al treballador indicat

7.ORGANITZACIÓ MUNICIPAL DE LA LICITACIÓ
7.1 Òrgan resolutori amb funcions d’òrgan de contractació quant a la concessió
de servei públic

7.2 Mesa de contractació
La mesa de contractació presentarà la composició següent:
President:
Sr. Joan Carles Batanés Subirana, Alcalde
Vocals:
Sr. Tomás Casero García, Regidor de serveis públics
Sra. Mònica Cruz Franch, Regidora de Sanitat
Sr. Aleix Cervantes López, Enginyer municipal
Sr. Joan Anglada Arumí, arquitecte municipal
Sra. Mireia Sans Camps, arquitecta municipal
Sr. Josep González Ballesteros, Secretari municipal
Sr. Adrián Sánchez Payán, Interventor municipal
Secretària de la mesa: Francina Rius Cruz, Tècnica de l’àrea de contractació
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L’òrgan de contractació serà la Junta de Govern Local, la qual actuarà per delegació
del Ple, de conformitat amb l’acord de 22 de juny de 2015, publicat al BOPB de 7 de
juliol de 2015.
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7.3 Comitè tècnic
Intervindrà en la licitació un comitè tècnic com el previst a l’article 150.2 del TRLCSP,
el qual s’integrarà al menys per un arquitecte, un enginyer industrial o equivalent, un
economista i un jurista. La seva designació s’efectuarà per decret d’alcaldia, a
proposta dels membres de la mesa de contractació
7.4 Responsables municipals de la concessió
La concessió s’adscriu a la regidoria competent en matèria de cementiri i serveis
funeraris i es designarà per decret un responsable municipal de la concessió amb les
facultats prevists en aquest plec i a la clàusula 23 del DCPCAP.
7.5. Procediment i termini de presentació d’ofertes
El procediment de contractació es realitza mitjançant procediment obert, tramitació
ordinària, mitjançant pluralitat de criteris de valoració.
El termini per a la presentació d’ofertes serà de 3 mesos a partir del dia següent al de
la publicació de l’anunci d’obertura de la licitació al BOPB.

8. SUBCONTRACTACIÓ I EXTINCIÓ
8.1.Subcontractació

8.2.Causes de resolució imputables al concessionari
Són causes de resolució imputables al concessionari:
1. La posada en funcionament d’obres o dotacions sense l’acta corresponent.
2. No executar les obres o les dotacions conforme als projectes autoritzats per
l’Ajuntament, o sense obtenir la seva modificació.
3. Alienar o gravar béns integrants de la dotació.
4. La no presentació, falsedat o inexactitud dels projectes “as built”, els inventaris de
dotacions i les autoliquidacions anuals del cànon.
5. La interrupció en la prestació de les activitats de tanatori i de crematori o de les
prestacions pròpies del servei públic, llevat dels supòsit de força major o legalment
previstos.
6. L’incompliment del termini mínim en què ha de mantenir la prestació de serveis
funeraris oferts diferents del tanatori i del crematori.
7. L’incompliment de les garanties de lliure concurrència, continuïtat i evolució
tecnològica.
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Només es podran subcontractar les prestacions accessòries que no comportin cap
dels serveis funeraris inclosos al plec de clàusules.
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8. Ser sancionat administrativament per sanció ferma per infracció molt greu o greu
en matèria sobre defensa de la competència.
9. L’incompliment dels terminis d’execució dels projectes d’obres i d’inversions quan
es refereixin a prestacions que el concessionari no pugui decidir fer o no fer
segons aquest plec.
10. L’incompliment de les obligacions laborals i de Seguretat Social amb el seu
personal i de la normativa de prevenció de riscos laborals.
9.INCOMPLIMENTS I PENALITATS
9.1.Tipificació d’incompliments:
Són incompliments molt greus:
1. Incompliment de les prescripcions tècniques definides als “Criteris generals per
establir el límit d’emissions per a forns crematoris” establerts per la Direcció
general de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya, document que
s’adjunta al present plec en Annex 1, o de la normativa que resulti aplicable en
matèria d’emissions.
2. Incórrer en qualsevol de les prohibicions de l’article 60 de la LCSP posteriorment a
la formalització.
3.

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.

5. 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 concessionari o de quinze dies des que s’hagi produït el fet causant.
6. 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.
7. 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.
8. 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.
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4. 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.
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9. Incórrer per segona vegada en causa d’intervenció del servei públic per
incompliment.
10. La manca de concertació o l’impagament de les quotes de l’assegurances que es
troba obligat a concertar, o l’incompliment de la clàusula 4.11.
11. 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.
12. La negativa a complir les modificacions del contracte aprovades per l’òrgan de
contractació, sense perjudici de les facultats que ostenti legalment.
13. La reducció continuada dels estàndards de qualitat en la prestació del servei o la
seva prestació manifestament defectuosa o irregular.
14. Les cessions i subcontractacions il·legals o contravenint aquest plec.
15. L’incompliment de la legislació sobre dades de caràcter personal en actuacions
vinculades amb l’execució del contracte.
16. La interrupció del servei per temps superior a 24 hores, llevat causa justificada.
17. La no admissió al servei d’un usuari que reuneixi els requisits normatius.
18. Infringir la prohibició de contractar els professionals que han d’intervenir a la
direcció de les obres.
19.

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

21. La falsedat dolosa a la informació lliurada a l’Ajuntament.
22. 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.
23. L’abandonament del servei.
24. 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.
25. La reincidència en incompliments greus.
Són incompliments greus:
1. No disposar d’un compte diferenciat destinat única i exclusivament al fons
d’inversió.
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20. Quan algun aspecte de la prestació no s’ajusti substancialment a allò que s’indica
al Llibre del Servei.
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2. Que en el compte destinat al fons d’inversió hi hagi altres moviments que no siguin
els permesos segons el règim previst en el present plec.
3. L’incompliment de les obligacions informatives a què se subjecta el concessionari
en favor de l’Ajuntament.
4. La no comunicació de les alteracions de personal afecte al servei.
5. La conservació deficient d’elements aïllats de les instal·lacions del servei.
6. La negativa injustificada a suportar activitats municipals de seguiment,
comprovació o control en els termes dels plecs reguladors.
7. La desobediència a les ordres i directrius dels òrgans municipals, quan no
constitueixi falta molt greu.
8. 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.
9. El manteniment i conservació deficient dels béns afectes al servei.
10. Els relacionats a l’article 257.2 del ROAS.
11. La suspensió del servei per termini no superior a 24 hores.
12. La manca de comunicació de les tarifes no subjectes a autorització.
13. Qualsevol dels incompliments tipificats com a molt greu quan li falti alguna de les
circumstàncies de temps o de gravetat que els defineixen.

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.
9.2. 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 l’Índex
general de preus al consum referit a Catalunya.
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14. La reincidència en incompliments lleus.
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PARTICIPACIÓ DE QUI SIGNA:
INFORME PRECEPTIU DE SECRETARIA
S’emet informe favorable sobre el plec i sobre el conjunt de l’expedient.

Josep Gonzalez Ballesteros
Secretari municipal
INFORME PRECEPTIU D’INTERVENCIÓ
Segons informe obrant en l’expedient.
Adrián Sánchez Payan
Interventor municipal

La Regidoria proponent,2
Sr. Joan Carles Batanés i Subirana, Alcalde.
Els serveis tècnics municipals,3

CERTIFICACIÓ D’APROVACIÓ
Òrgan: Junta de Govern Local
Data:
Número de resolució:

2
3

Es consignaran el nom i els cognoms i càrrec de qui signa.
Es consignaran el nom i els cognoms i càrrec de qui signa.
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Sr. Joan Anglada Arumí, arquitecte municipal
Sra. Mireia Sans Camps, arquitecta municipal
Sr. Aleix Cervantes López, enginyer municipal
Sra. Francina Rius Cruz, tècnica de contractació
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HAN DE REGIR
LA LICITACIÓ ÚNICA PER A LA SELECCIÓ D’UN ÚNIC CONCESSIONARI PER A
DIVERSOS TÍTOLS VINCULATS A LES COMPETÈNCIES MUNICIPALS EN
MATÈRIA DE SERVEIS FUNERARIS
ANNEXES
-
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ANNEX 1: Criteris generals per establir valors límit d’emissió a forns crematoris
ANNEX 2: Reglament del servei de cementiri
ANNEX 3: Taxa per prestació de servei de cementiri
ANNEX 4: Annex 11 DCPCAP. Declaració responsable dels licitadors sobre
compliment de les condicions de capacitat, solvència i no incursió en prohibició
per contractar previstes legalment i exigides en el contracte. (SOBRE 1)
- ANNEX 5: Annex 7 DCPCAP. Oferta econòmica. Criteris avaluables de forma
automàtica. (SOBRE 3)
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ANNEX 1 – Criteris generals per establir valors límit d’emissió a forns crematoris
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ANNEX 2 – Reglament del cementiri municipal
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ANNEX 3 – Ordenança fiscal núm. 27: Taxa per la prestació de serveis de
cementiris

TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS DE CEMENTIRI
1 TAXA MANTENIMENT

1.1
1.2

Conservació i neteja dels nínxols i columbaris
(quota anual)
Conservació i neteja de panteons fins a quatre
nínxols

3,43 €
15,87 €

2 TAXA COL·LOCACIÓ DE LÀPIDES I LLOSES
2.1
2.2

13,22 €
52,87 €

Nínxols
Panteons

3 TAXA SERVEIS FUNERARIS
Inhumació
164,16 €
103,50 €
235,44 €
85,68 €

a. A nínxol
b. A columbari
c. A panteó
d. A fosa comú
3.2

Exhumació
a. A nínxol
b. A columbari
c. A panteó

164,16 €
103,50 €
235,44 €

3.3

Trasllat de restes

274,86 €

3.4

Altres serveis
a. Reducció de restes amb bossa
b. Reciclatge de caixa de fusta

33,93 €
29,34 €
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ANNEX 4
Annex 11 DCPCAP. Declaració responsable dels licitadors sobre compliment de
les condicions de capacitat, solvència i no incursió en prohibició per contractar
previstes legalment i exigides en el contracte 4
A L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES
Ctra. de Vic 35-37, 08272 SANT FRUITÓS DE BAGES
DECLARACIÓ RESPONSABLE DELS LICITADORS SOBRE COMPLIMENT DE LES
CONDICIONS DE CAPACITAT, SOLVÈNCIA I NO INCURSIÓ EN PROHIBICIÓ PER
CONTRACTAR PREVISTES LEGALMENT I EXIGIDES EN EL CONTRACTE
EXPEDIENT
Número: 286/2016
Nom: Expedient de contractació per a la licitació única per a la selecció d’un únic
concessionari per a diversos títols vinculats a les competències municipals en matèria
de serveis funeraris.

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 reuneix els requisit de capacitat,
solvència i no incursió en prohibició previstos per a aquest contracte. En relació a la no
incursió en prohibició, declara específica i 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.

4

Aquest model s’inclourà dins del sobre 1.
S’indicarà si el contracte és administratiu o privat.
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).
5
6
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RÈGIM
Classe5: administratiu
Modalitat6: concessió de domini públic per la construcció i explotació d’un centre
funerari; contracte administratiu de gestió de servei públic en la modalitat de concessió
sobre el cementiri municipal

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

-

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.7

LLOC, DATA I SIGNATURA I SEGELL DE L’EMPRESARI O REPRESENTANT
ANNEX 5
Annex 7 DCPCAP. Oferta econòmica. Criteris avaluables amb fórmules
matemàtiques:8
A L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES
Ctra. de Vic 35-37, 08272 SANT FRUITÓS DE BAGES
OFERTA ECONÒMICA. CRITERIS AVALUABLES AMB FÓRMULES
MATEMÀTIQUES:

RÈGIM
Classe9: administratiu
Modalitat10: concessió de domini públic per la construcció i explotació d’un centre
funerari; contracte administratiu de gestió de servei públic en la modalitat de concessió
sobre el cementiri municipal
EMPRESARI
Nom:
DNI/CIF:
PREU OFERTAT
1. Oferta econòmica:
7

Aquest paràgraf només s’inclourà quan expressament es prevegi al PCAP.
Aquest model s’inclourà dins del sobre 3, quan la reducció del preu respecte al pressupost de licitació sigui un criteri
d’adjudicació.
9
S’indicarà si el contracte és administratiu o privat.
10
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).
8
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EXPEDIENT
Número: 286/2016
Nom: Expedient de contractació per a la licitació única per a la selecció d’un únic
concessionari per a diversos títols vinculats a les competències municipals en matèria
de serveis funeraris.
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Percentatge del cànon anual ofertat

..........%

Percentatge
concessional

..........%

del

fons

d’inversions

Percentatge de tarifa social

..........%

DECLARACIÓ RESPONSABLE
L’empresari que subscriu aquesta proposició, si s’escau per mitjà del representant que
la firma, ofereix irrevocablement les condicions que figuren en aquest escrit.
LLOC I DATA
SIGNATURA I SEGELL DE L’EMPRESARI O REPRESENTANT

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
___ Respost/a oralment

3.

Modificació de l’Ordenança Fiscal Núm. 27 Taxa per prestació de serveis
de cementiris ( exp. 372/2016 )

Atesa la providència d’alcaldia de data 9 de març de 2016, mitjançant les quals s’
interessa la possibilitat d’implantació d’un servei funerari.
Atès que es considera convenient modificar la Ordenança Fiscal Núm. 27 Taxa per
prestació de serveis de cementiris per tal d’incorporar la quantia de la taxa per
inhumacions, exhumacions, trasllat de restes, i altres serveis de reducció de restes
amb bossa i reciclatge de caixa de fusta.
Vist que, les modificacions proposades adjunt a l’estudi tècnic econòmic a que es
refereix l’ article 25 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,(TRLHRL) en el qual es posa de
manifest el valor de mercat de la utilitat privativa o aprofitament especial del domini
públic local que originen la imposició de la taxa o la modificació de les seves tarifes i
que l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost
previsible del servei o activitat, conforme al que preveu l’article 24.2 de esmentat text
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Resultat de la votació: A favor : 7 ( 5 Gent fent Poble, 2 PSC )
En contra : 5 ( 3 CIU, 2 ERC )
Abstencions :

AJUNTAMENT
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legal.
Vist els antecedents de l’ expedient i de conformitat amb el que estableixen els
articles 15 a 19 del TRLHL, que estableixen el procediment per a la aprovació,
derogació i modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals
Atès que l’aprovació de la modificació d’aquesta ordenança es competència del ple de
la corporació de conformitat amb l’establert a l’article 22 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril
(LBRL) i l’article 52 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (TRLMC) per acord de la
majoria simple per aplicació del art 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril (LBRL).
Per tot això,
S’ACORDA:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de la Ordenança Fiscal Núm. 27 Taxa
per prestació de serveis de cementiris i que figuren com a document annex del present
acord.

Si no s’hi formula cap reclamació / al·legació durant aquest termini, l’acord d’aprovació
provisional es considerarà elevat automàticament a definitiu i es procedirà a la
publicació amb el text complet de les modificacions en el Butlletí Oficial de la
Província, d’acord amb el que preveu l’article 17.4 del Reial decret legislatiu 2/2004, de
5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
Tercer.- Declarar que:
- L’acte és un tràmit dins d’un procediment d’aprovació de disposicions de
caràcter general, no posa fi a la via administrativa i no pot ser impugnat
separadament.
- Si l’aprovació inicial esdevé definitiva, aquest acord aprova un disposició
administrativa general, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per
mitjà de recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa
administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de
dos mesos.
- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs
ajustat a dret.

Pàgina 66 de 68
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

Codi Validació: 5FQGAWRX33DHJGZNCNFWT5Z5Y | Verificació: http://santfruitosdebages.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 66 de 68

Segon.- Sotmetre a informació pública quest acord i text de la ordenança modificada
pel termini de 30 dies, mitjançant la publicació d’aquest acord al Butlletí Oficial de la
Província, al tauler d’anuncis i web municipal, per tal que s’hi puguin presentar les
reclamacions i al·legacions per part dels interessats. El termini d’informació pública
començarà a comptar des de l’endemà de la darrera de les publicacions oficials
esmentades.

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

ANNEX.-MODIFICACIONS

Ordenança Fiscal Núm. 27 Taxa per prestació de serveis de cementiris
És modifica en el següent sentit:
Art. 6è Quota tributària.
S’introdueix l’ epígraf 7, amb el següent redactat:
Epígraf 7. Inhumacions, exhumacions, trasllat de restes, i altres serveis de reducció de
restes amb bossa i reciclatge de caixa de fusta
1. Inhumació
a. A nínxol
b. A columbari
c. A panteó
d. A fosa comú

164,16 €
103,50 €
235,44 €
85,68 €

a. A nínxol
b. A columbari
c. A panteó

164,16 €
103,50 €
235,44 €

3. Trasllat de restes

274,86 €

4. Altres serveis:
a. Reducció de restes amb bossa
b. Reciclatge de caixa de fusta

33,93 €
29,34 €

Article 8è Règim de declaració i d’ingrés
El nou redactat del punt 1 serà el següent:
1.En els supòsits de l'epígraf primer, tercer, quart, cinquè, sisè i setè la taxa s’exigirà
en règim d’autoliquidació.
En el cas de la taxa de l’epígraf 7 la gestió de la recaptació pot ser duta a terme per el
concessionari de la gestió del servei públic sobre el cementiri municipal.
Quan es sol·licita la prestació del servei, es presentarà degudament complimentat
l’imprès d’autoliquidació de la taxa, i s’ingressarà el seu import.
Alternativament, poden presentar-se en el Servei Municipal competent els elements de
la declaració a l’objecte que el funcionari municipal responsable presti l’assistència
necessària per a determinar el deute.
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2. Exhumació

AJUNTAMENT
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(BARCELONA)

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
___ Respost/a oralment
Resultat de la votació: A favor : 7 ( 5 Gent fent Poble, 2 PSC )
En contra :
Abstencions : 5 ( 3 CIU, 2 ERC )

Finalitzats els temes de l’ordre del dia, l’Alcalde-President declara finalitzada la sessió
Ple essent les 22:19 hores del dia 29 DE MARÇ DE 2016

PARTICIPACIÓ DE QUI SIGNA
Certificat
Càrrec : Secretari
Josep González Ballesteros
(signatura electrònica)
El present certificat s’emet als efectes de donar compliment a la Llei estatal 19/2013,
de 9 de desembre i Llei catalana 19/2014, de 29 de desembre, sobre transparència,
accés a la informació pública i bon govern, fent-se constar que l’actuació subjecte a
informació pública d’acord amb aquesta normativa presenta el contingut transcrit, una
vegada dissociades les dades que no han de ser publicades, de conformitat amb la
legislació sobre protecció de dades de caràcter personal.
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PARTICIPACIÓ DE QUI SIGNA
Josep González Ballesteros, secretari, dóna fe
Joan Carles Batanés Subirana, alcalde, vistiplau

