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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 1 d’ABRIL de 2019, que es publica conjuntament amb el registre 
sonor, és el següent :  

 
“ACTA NÚM. 06 ( 1213.03.06 ) DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL 
CELEBRAT PER L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITOS DE BAGES D’11 D’ABRIL DE 
2019. 
 
 
PRESIDEIX :  
 
Sr. Joan Carles Batanés Subirana  
( GfP ) 
 
ASSISTEIXEN :  
 
Sr. Xavier Racero Esquius (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 ) 
Sr. Vicenç Llorens Concustell  ( CIU ) 
Sra. Àdria Mazcuñán i Claret ( ERC ) 
Sr. David Uró i Vilanova ( ERC ) 
Sr. Tomás Casero García ( PSC ) 
 
EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA :   
Sra. Mònica Cruz Franch ( GfP ) 
Sra. Cristina Murcia Caraballo ( PSC ) 
 

 
SR. SECRETARI: 
Josep González Ballesteros, secretari 
 

Al saló de Plens de la Casa Consistorial 
essent les 18:02 hores del dia esmentat a 
l’encapçalament, prèvia convocatòria a tal 
efecte, es reuneixen, als efectes de 
celebrar sessió ordinària de l’Ajuntament, 
els senyors/es regidors/es al marge 
ressenyats, sota la presidència del Sr. 
Alcalde-President, Sr. Joan Carles 
Batanés Subirana.  
 
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. 
 
No obstant l’anterior, la Sra. Mercè Casals 
Martínez (CIU) arriba durant la deliberació 
del punt 2 i abandona la sessió durant la 
deliberació del punt 3, sense que voti cap 
dels assumptes. I el Sr. Tomás Casero 
García (PSC) vota el punt 1 i abandona 
definitivament la sessió. 
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ASSUMPTES EXPEDIENT PÀGINA 

1. Aprovació de l’acta de les següents sessions 
del Ple: 6 de març (extraordinària) i 14 de març 
(ordinària) de 2019 

526/2019 
456/2019 

4 

CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN.    

2. Donar compte dels Decrets dictats per 
l’Alcaldia i pel Regidor delegat de serveis 
econòmics des de la ultima sessió. 

60/2019 4 

3. Donar compte dels acords de la Junta de 
Govern les següents sessions: 4 i 18 de març 
(ordinàries) i 21 de març (extraordinària i 
urgent) de 2019 

454/2019 
585/2019 
665/2019 

15 

4. Donar compte dels informes de Tresoreria i 
Intervenció, d’acord amb la Llei 15/2010, de 5 
de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 
29 de desembre, per la qual s’estableixen 
mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials i el període mig de 
pagament establert al Reial Decret 1040/2017, 
de 22 de desembre, pel que es modifica el 
Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol. Quart 
trimestre 2018. 

413/2019 15 

5. Donar compte de l’informe d’avaluació de les 
obligacions trimestrals (quart trimestre 2018), 
de subministrament d’informació de les 
entitats locals 

415/2019 17 

6. Donar compte de l'Informe de les Resolucions 
contràries al reparaments efectuats per la 
intervenció l’any 2018  

740/2018 18 

7. Informació de les regidories   21 

MOCIONS I PROPOSTES No consten  

CI PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS    

8. Modificació de l’article 13 i l’article 26 i 
complements col·lectiu policia local del 
Conveni col·lectiu de les condicions de treball 
del personal laboral i de l’Acord de condicions 
del personal funcionari de l’Ajuntament de 
Sant Fruitós de Bages. 

432/2019 21 

9. Modificació de l'Ordenança Fiscal nº 14 
corresponent a la Taxa per parades, 
barraques, casetes de venda, espectacles o 
atraccions situats en terrenys d’ús públic i 
indústries del carrer i ambulants i rodatge 
cinematogràfic  (aprovació provisional). 

700/2019 24 

10. Aprovació de l’inventari general de béns i drets 426/2019 32 
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CI PROMOCIÓ DEL TERRITORI   

11. Creació d’una Comissió per a l’estudi i la 
protecció del Patrimoni Botànic 

848/2018 34 

CI SERVEIS A LA CIUTADANIA   

12. Modificació de la forma de gestió del servei 
públic de piscina municipal 

1726/2018 35 

13. Aprovació de l’expedient de contractació i el 
plec de clàusules administratives que han de 
regir la contractació, mitjançant procediment 
obert, oferta econòmicament més avantatjosa, 
pluralitat de criteris de valoració i tramitació 
urgent del contracte de concessió de serveis 
de  gestió integral i dinamització de la piscina 
municipal. 

1726/2018 37 

PRECS I PREGUNTES  No consten  
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1. Aprovació de l’acta de les següents sessions del Ple: 6 de març (extraordinària) 

i 14 de març (ordinària) de 2019 (exp. 526/2019 i 456/2019) 
 

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
___ Respost/a oralment  
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents (10) 
 

 
CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN.  
  
2. Donar compte dels Decrets dictats per l’Alcaldia i pel Regidor delegat de serveis 

econòmics des de la ultima sessió  (exp. 60/2019) 
 
 

Núm. 
decret 

Data i hora 
Núm. 

expedient 
Assumpte 

DECRETS DONATS COMPTE A JGLO DE 18-3-19 

2019-0245 
25/02/2019 

17:10 
753/2018 

Compliment de les observacions de la llicència 
d'obres 

2019-0246 
25/02/2019 

17:16 
1232/2018 

Aprovació del Pla de Seguretat i Salut del 
contracte per l’execució de les obres 
contingudes en el Projecte d’obres 
d’urbanització de l’Avinguda Sant Joan, entre 
els carrers de Sant Valentí i de Montpeità. 

2019-0248 
26/02/2019 

13:24 
275/2019 

Aprovació de la despesa de la nòmina 
corresponent al mes de FEBRER 2019 

2019-0249 
26/02/2019 

13:30 
306/2019 

Procediment ordinari 587/2018 B (Jutjat 
SOCIAL 1 Manresa) contra el Decret de retorn 
de pagaments indeguts - reconeixement de 
quantitat 

2019-0250 
26/02/2019 

13:37 
126/2019 

Llicències i comunicacions d'obra menor 

2019-02511 
26/02/2019 

13:40 
124/2019 

Llicències i comunicacions d'obra menor 

                                                        

1 Diligència per corregir peu de signatura 
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2019-0252 
26/02/2019 

13:52 
213/2019 

Llicències i comunicacions d'obra menor 

2019-0253 
26/02/2019 

15:51 
471/2019 

Modificació del pressupost municipal número 
4/2019, d’incorporació parcial de romanents de 
crèdit i generació de crèdit per ingressos 

2019-0254 
26/02/2019 

15:53 
240/2019 

Aprovació de la devolució d'ingressos indeguts 
que l’interessat va abonar per duplicat respecte 
a la mateixa autoliquidació 

2019-0255 
27/02/2019 

7:23 
1210/2018 

Nidificació de  nidificació de coloms a la finca  

2019-0256 
27/02/2019 

7:25 
1459/2018 

Ordre d’execució adreçada a propietari degut a 
la nidificació de coloms a l’edifici 

2019-0257 
27/02/2019 

7:28 
490/2019 

Incoació de procediment sancionador en 
matèria de trànsit (multes - relació 19011032) 

2019-0258 
27/02/2019 

15:02 
1443/2015 

Requeriment de documentació tècnica 
necessària als efectes de la justificació de l'ajut 
atorgat per l'IDAE per a la millora de 
l'enllumenat exterior 

2019-0259 
28/02/2019 

18:48 
454/2019 

Convocatòria de la Junta de Govern Local  pel 
dia 4 de març de 2019 

2019-0260 
01/03/2019 

10:06 
1809/2018 

Aprovació de la devolució de la garantia 
dipositada i acceptació de la seva substitució 
per aval bancari 

2019-0261 
01/03/2019 

10:42 
503/2019 

Aprovació dels comptes justificatius de les 
bestretes de caixa fixa, constituïda a favor de 
l’Alcaldia i de la Tresoreria municipal, de l’1 de 
gener al 26 de febrer de 2019 

2019-0262 
01/03/2019 

11:36 
1467/2015 

Aprovació de la factura corresponent al 
lliurament de documentació POUM per 
aprovació inicial 

2019-0263 
01/03/2019 

12:50 
1567/2017 

Comunicació prèvia d'obertura 

2019-0264 
01/03/2019 

15:07 
526/2019 

Convocatòria de la sessió extraordinària del Ple 
de 6 de març de 2019 (POUM) 

2019-0265 
01/03/2019 

15:17 
1475/2018 

Inadmissió de recursos presentats a l’acta de la 
mesa de contractació d’obertura dels sobres 1 i 
2 de data 4 de febrer de 2019. 

2019-0266 
04/03/2019 

8:22 
1659/2018 

Llicències i comunicacions d'obra menor 

2019-02672 
04/03/2019 

8:25 
130/2017 

Comunicació de dades del padró a l’Escola 
Monsenyor Gibert 

2019-0268 
04/03/2019 

8:27 
1890/2018 

Llicències i comunicacions d'obra menor 

                                                        

2 Diligència per corregir peu de signatura 
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2019-0269 
04/03/2019 

8:29 
1822/2018 

Ordre d'execució 

2019-0270 
04/03/2019 

8:31 
497/2019 

Compareixença a recurs contencios 
admnistratiu 224/2018 - A (JCA5)  

2019-0271 
04/03/2019 

8:32 
773/2018 

Reconeixement del dret a la bonificació de 
l'Impost sobre bé immobles per famílies 
monoparentals 2019 

2019-0272 
04/03/2019 

8:41 
1028/2018 

Adhesió a la Xarxa d'habitatges d'inclusió social 
a travès d'un contracte de lloguer del mercat 
privat. 

2019-0273 
04/03/2019 

9:59 
1809/2018 

Inadmissió de recurs de reposició presentat a 
l’informe tècnic de valoració de la documentació 
avaluable mitjançant judici de valor 

2019-0274 
04/03/2019 

10:30 
1557/2018 

Ordre d'execució d'obres als vorals de 
l'avinguda Girona (conducte sanejament 
PAIDOS) -- tràmit audiència 

2019-0275 
04/03/2019 

10:34 
516/2019 

Adequació de senyalització del gual núm. 44 

2019-0276 
04/03/2019 

12:10 
277/2019 

Llistat pel cobrament del servei de 
teleassistència mes de febrer. 

2019-0277 
04/03/2019 

12:10 
533/2019 

Atorgament de fraccionament d'impostos 

2019-0278 
04/03/2019 

12:41 
1843/2018 

Ordre d'execució  

2019-0279 
04/03/2019 

12:50 
387/2019 

Aixecament de Reparament 

2019-0280 
04/03/2019 

12:55 
1806/2018 

Esmena d’errors materials en el Decret 
d’Alcaldia 2019-0072 de 28/01/2019, sobre 
l’aprovació d’abonament de rebuts de l’IBI del 
2018 

2019-0281 
04/03/2019 

13:04 
459/2019 

Convocatòria de la sessió ordinària de la 
Comissió informativa de Serveis a la Ciutadania 
pel dia 7 de març de 2019 

2019-0282 
04/03/2019 

13:07 
118/2019 

Esmena d’errors materials en el Decret 
d’Alcaldia 2019-0073 de 28/01/2019, sobre 
l’aprovació d’abonament de rebuts de l’IBI de 
2018 del terreny cedit com a pàrquing públic 

2019-0283 
04/03/2019 

13:08 
458/2019 

Convocatòria de la sessió ordinària de la 
Comissió informativa de Presidència i Serveis 
Centrals pel dia 7 de març de 2019 

2019-0284 
04/03/2019 

13:09 
457/2019 

Convocatòria de la sessió ordinària de la 
Comissió informativa de Promoció del Territori 
pel dia 7 de març de 2019 

2019-0285 
04/03/2019 

13:09 
548/2019 

Convocatòria de sessió urgent de la Junta de 
Portaveus pel dia 5 de març de 2019 

2019-0286 
04/03/2019 

13:10 
150/2018 

Llicència urbanística pel moviment de terres per 
la millora agronòmica d'una parcel.la situada al 
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Polígon Sta.Anna - Aprovació prèvia del 
projecte d'actuació 

2019-0287 
04/03/2019 

13:30 
179/2019 

Llista admesos/es i exclosos/es, composició del 
tribunal i data prova procés selectiu creació 
borsa de treball d'educadors/es socials. 

2019-0288 
04/03/2019 

13:41 
1614/2018 

Incoació de procediment sancionador per 
multes de trànsit (manca d’identificació 
conductor) relació 19011267 CODI 14 

2019-0289 
05/03/2019 

7:14 
838/2018 

Interposició de recurs contenciós administratiu 
contra el Dpt. d'Ensenyament de la Generalitat 
en relació al deute per les escoles bressol 

2019-0290 
05/03/2019 

7:22 
715/2018 

Llicència urbanística d'obres de construcció 
d'una nau industrial al pol.ind.ctra. de berga I, 
subsector2, parcel.les 191 a 203 - Desistiment i 
tancament del procediment 

2019-0291 
05/03/2019 

7:33 
519/2019 

Incoació de procediment sancionador de trànsit 
RELACIÓ 19011952 

2019-0292 
05/03/2019 

9:55 
1217/2018 

Aprovació de la certificació d’obra número 1 i la 
seva factura, corresponents a l’execució de les 
obres de millora del clavegueram del polígon 
industrial Riu d’Or (fase 1) 

2019-0293 
05/03/2019 

9:55 
1375/2016 

Aprovació de la certificació d’obra número 5 i 
última, junt amb la factura corresponent, 
relatives a l’execució de les obres del Pont del 
carrer Lleida. 

2019-0294 
05/03/2019 

10:32 
1297/2018 

Aprovació del padró d’usuaris i subjectes 
passius del servei de llar d’infants corresponent 
al mes de març de 2019 

2019-0295 
05/03/2019 

11:49 
504/2019 

Nomenament interí per programa temporal 

2019-0296 
05/03/2019 

11:50 
538/2019 

Aprovació convocatòria i bases d'una BORSA 
D'ADMINISTRATIUS/VES 

2019-0297 
05/03/2019 

11:52 
884/2015 

Trenta-dosena modificació del cartipàs 
municipal del mandat 2015-2019 en matèries 
competencia de l'alcalde 

2019-02983 
05/03/2019 

13:41 
547/2019 

Convocatòria del Consell Municipal de Veïnatge 

2019-0299 
07/03/2019 

7:25 
487/2019 

Llicència urbanística d' obres per transplantar 35 
arbres, al costat del nou complex funerari 

2019-0300 
07/03/2019 

7:28 
1169/2018 

Llicència urbanística d'obres majors per la 
construccio habitatge unifamiliar situat a Pineda 
de Bages 

                                                        

3 Diligència per corregir peu de signatura 
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2019-0301 
07/03/2019 

7:31 
1031/2018 

Llicència urbanística d'obres per la construcció 
d'un habitatge unifamiliar amb aparcament a 
Les Brucardes 

2019-0302 
07/03/2019 

13:25 
982/2018 

Modificació de la composició dels membres del 
tribunal del procés selectiu per a l’oposició de 
tècnic/ auxiliar de joventut. 

2019-03034 
07/03/2019 

13:33 
530/2018 

Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta 
Local de Seguretat pel proper dia 26 de març de 
2019 

2019-0304 
07/03/2019 

13:37 
399/2017 

Adhesió a la campanya Hora del Planeta 2019 

2019-0305 
07/03/2019 

13:42 
917/2017 

Aprovació de la factura 19-01 corresponent a la 
redacció del projecte bàsic i d’execució per la 
construcció d’un pavelló esportiu i gimnàs als 
terrenys destinats al CEIP Pla del Puig 

2019-0306 
07/03/2019 

13:43 
452/2019 

Aprovació de factures. Gestió cobrament places 
acreditades servei de residència assistida per 
gent gran atorgades per la Generalitat de 
Catalunya 

2019-0307 
07/03/2019 

14:01 
1103/2015 

Aprovació de les indemnitzacions per 
l’assistència als membres de la Corporació i 
l’assignació mensual als grups municipals 
(FEBRER 2019) 

2019-0308 
07/03/2019 

15:12 
510/2019 

Sobre les activitats de vigilància i control sanitari 
de les piscines d’ús públic dutes a terme pels 
tècnics de Salut Pública de la Diputació de 
Barcelona. 

2019-0309 
07/03/2019 

16:24 
442/2019 

Llicència urbanística de primera ocupació 

2019-0310 
07/03/2019 

16:31 
321/2019 

Emissió d'informe de declaració com a pis 
turístic 

2019-0311 
07/03/2019 

16:32 
1143/2018 

Llicència urbanística d'obres per la construcció 
habitatge unifamiliar aïllat a Les Brucardes 

2019-0312 
07/03/2019 

18:08 
52/2019 

Aprovació del reconeixement d’obligacions i 
ordenació del pagament corresponents als 
lloguers que ocupen diferents serveis 
municipals (MARÇ/2019) 

2019-0313 
07/03/2019 

18:08 
568/2019 

Aprovació de despesa, reconeixement 
d'obligació i ordenació de pagaments 
corresponents a l'expedient nº   568/2019 de 
relació de factures, número de relació 
O/2019/26 

2019-0314 
07/03/2019 

19:13 
1314/2016 

Anul.lació de la convocatoria del butlletí 
municipal extraordinari 2019 

                                                        

4 Diligència per corregir peu de signatura 
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2019-0315 
07/03/2019 

19:19 
462/2019 

Inscripció al registre municipal d'entitats i 
associacions (Treballem Juntes per Sant 
Fruitós) 

2019-0316 
08/03/2019 

7:23 
482/2019 

Llicències i comunicacions d'obra menor 

2019-0317 
08/03/2019 

7:25 
480/2019 

Llicències i comunicacions d'obra menor 

2019-0318 
08/03/2019 

7:27 
478/2019 

Llicències i comunicacions d'obra menor 

2019-0319 
08/03/2019 

7:29 
571/2019 

Incoació de procediment sancionador en 
matèria de trànsit (relació 19013288) 

2019-0320 
08/03/2019 

14:01 
173/2018 

Emissió de certificat urbanistic 

2019-03215 
08/03/2019 

14:22 
572/2019 

Compareixença a Recurs contenciós 
administratiu 31/2019 - D (Responsabilitat 
patrimonial) 

2019-0322 
08/03/2019 

17:17 
506/2018 

Autorització d'ocupació de via pública per 
recollir signatures per presentar candidaduta 
d'electors 

2019-03236 
11/03/2019 

14:11 
421/2019 

Comunicació de llocs oficials i espais públics 
per a actes de campanya electoral; ubicacions 
permeses per a propaganda electora; i 
convocatòria del Ple de sorteig dels membres 
de mesa per Eleccions generals de 2019 
(28.4.19) 

2019-03247 
11/03/2019 

14:12 
456/2019 

Convocatòria i ordre del dia de la sessió 
ordinària del Ple municipal pel dia 14 de març 
de 2019 

2019-0325 
11/03/2019 

14:21 
501/2017 

Inscripció al registre d’usuaris del servei de 
recàrrega de vehicles elèctrics -- Targeta 019 

2019-0326 
11/03/2019 

14:27 
1588/2017 

Aprovació de la certificació número 5 i la 
corresponent factura, en relació a les obres de 
rehabilitació d’edifici 

DECRETS DONATS COMPTE A JGLO DE 1-4-19 

2019-03278 
12/03/2019 

7:21 
1092/2018 

Reducció de la jornada de treball per cura de 
familiar 

2019-0328 
12/03/2019 

7:28 
491/2019 

Nomenament de funcionària com administrativa 
per superació procés selectiu 

2019-0329 
12/03/2019 

7:31 
1483/2018 

Aprovació del Pla de Seguretat i Salut del 
contracte de les obres contingudes en el 

                                                        

5 Diligència per fer constar error en peu de signatura 
6 Diligència per corregir peu de signatura 
7 Diligència per fer constar error en nº d’expedient del punt 2 de l’ordre del dia 
8 Diligència per fer constar que aquest decret ha estat esmenat pel decret 2019-0358 
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Projecte de condicionament de pista esportiva 
de Pineda de Bages. 

2019-0330 
12/03/2019 

7:33 
534/2019 

Constitució de l'Any Lluís Espinal amb la 
Comissió d'impuls 

2019-0331 
12/03/2019 

13:41 
272/2018 

Subvenció nominativa (conveni) amb AVV 
Torruella de Baix, exercici 2018 . 

2019-0332 
12/03/2019 

13:42 
261/2018 

Subvenció nominativa (conveni) amb Agrupació 
Coral St.Fruitós, exercici 2018 

2019-0333 
12/03/2019 

13:54 
470/2019 

Ordre de recollida de fons en efectiu 

2019-0334 
12/03/2019 

15:20 
462/2019 

Inscripció al registre municipal d'entitats i 
associacions (entitat Treballem Juntes per Sant 
Fruitós) 

2019-0335 
12/03/2019 

21:28 
215/2013 

Aprovació de la revisió de preus del contracte 
del servei públic de residus municipals i neteja 
viària. 

2019-0336 
13/03/2019 

7:25 
437/2019 

Aixecament de Reparament Blipvert 

2019-0337 
13/03/2019 

7:34 
1582/2018 

Llicència urbanística d'obres per la construcció 
habitatge unifamiliar aïllat, industrialitzat al c/ del 
vent, 7 

2019-0338 
13/03/2019 

7:35 
1019/2018 

Ordre d'execució d'obres per deficiencies en 
immobles 

2019-0339 
13/03/2019 

7:37 
574/2014 

Aprovació del Pla de Seguretat i Salut del 
contracte per l’execució de les obres 
d’adequació d’accés a zona verda a Pineda de 
Bages. 

2019-0340 
13/03/2019 

9:19 
504/2018 

Subvencions locals (Joventut 2018) 

2019-0341 
13/03/2019 

10:12 
627/2019 

Modificació de crèdit 5/2019 per incorporació de 
romanents 

2019-0342 
13/03/2019 

18:35 
493/2019 

Nomenament com a administrativa per 
superació de procés selectiu 

2019-03439 
13/03/2019 

18:38 
464/2019 

Regularització de diferències retributives 

2019-0344 
14/03/2019 

17:20 
884/2015 

Trenta-tresena modificació del cartipàs 
municipal del mandat 2015-2019 en matèries 
competència de l'alcalde 

2019-0345 
14/03/2019 

18:04 
290/2019 

Llistat pel cobrament del servei d'atenció 
domiciliària mes de febrer 

2019-0346 
14/03/2019 

19:56 
585/2019 

Convocatòria de la sesisó ordinària de la Junta 
de Govern Local pel dia 18 de març de 21019 

                                                        

9 Diligència per fer constar que falta el peu de signatura. 
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2019-0347 
15/03/2019 

7:25 
606/2019 

Nomenament en pràctiques com a Tècnica mig 
d'Esports i Educació per superació de procés 
selectiu. 

2019-0348 
15/03/2019 

7:28 
582/2019 

Nomenament en pràctiques com a tècnica 
auxiliar de biblioteca per superació procés 
selectiu. 

2019-0349 
15/03/2019 

7:29 
613/2019 

Reducció de jornada per cura de fill menor de 
tres anys 

2019-0350 
15/03/2019 

7:38 
623/2019 

Nomenament com a funcionari en pràctiques 
com a arquitecte tècnic per superació de procés 
selectiu. 

2019-0351 
15/03/2019 

11:42 
443/2019 

Protecció de la legalitat urbanisitca 

2019-0352 
15/03/2019 

11:45 
1062/2017 

Deixar sense efectes programa temporal de 
funcionària per superació procés selectiu 

2019-0353 
15/03/2019 

11:46 
330/2019 

Resolució al·legacions presentades envers 
incoació procediment reclamació de danys a 
béns de propietat municipal 

2019-0354 
15/03/2019 

11:53 
1076/2017 

Comunicació prèvia d'obertura d’activitat de 
magatzem 

2019-0355 
15/03/2019 

11:54 
477/2019 

Imposicions de quotes d'urbanització 

2019-0356 
15/03/2019 

13:28 
645/2019 

Modificació de crèdit 6/2019 mitjançant 
generació de crèdit per ingressos, 
transferències i incorporació de romanents 

2019-0357 
15/03/2019 

13:33 
1122/2018 

Comunicació de canvi de titularitat 

2019-0358 
15/03/2019 

13:35 
1092/2018 

Reducció jornada de treball per cura de familiar 

2019-0359 
15/03/2019 

13:39 
615/2019 

Incoació de procediment sancionador en 
matèria de trànsit (relació 19013765) 

2019-0360 
15/03/2019 

13:42 
846/2018 

Citació per explicació segon exercici procés 
selectiu de 6 places D'OFICIAL 2A BRIGADA 
D'OBRES sol.licitada per aspirant 

2019-0361 
15/03/2019 

13:45 
846/2018 

Citació per explicació segon exercici procés 
selectiu de 6 places D'OFICIAL 2A BRIGADA 
D'OBRES sol.licitada per aspirant 

2019-0362 
15/03/2019 

14:04 
642/2019 

Aprovació de despesa, reconeixement 
d'obligació i ordenació de pagaments 
corresponents a l'expedient nº 642/2019 de 
relació de factures, número de relació 
O/2019/34 

2019-0363 
15/03/2019 

14:06 
846/2018 

Citació per explicació segon exercici procés 
selectiu de 6 places D'OFICIAL 2A BRIGADA 
D'OBRES sol.licitada per aspirant 
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2019-0364 
15/03/2019 

14:10 
846/2018 

Citació per explicació segon exercici procés 
selectiu de 6 places D'OFICIAL 2A BRIGADA 
D'OBRES sol.licitada per aspirant 

2019-0365 
15/03/2019 

14:11 
847/2018 

Citació per revisió de prova d’oposición de 
NETEJADORES sol.licitada per aspirant 

2019-0366 
18/03/2019 

12:54 
553/2019 

Llicències i comunicacions d'obra menor 

2019-0367 
18/03/2019 

13:06 
662/2019 

Marcs pressupostaris 2020-2022 

2019-0368 
18/03/2019 

13:50 
518/2019 

Aprovació del Pla de Seguretat i Salut del 
contracte menor d’obres per el reasfaltament de 
carrers any 2019. 

2019-0369 
18/03/2019 

15:25 
670/2019 

Inici de reintegrament per abast - Fons llar 
d'infants 

2019-0370 
19/03/2019 

7:32 
1646/2018 

Superació període prova de la funcionària 
interina administrativa adscrita a serveis 
territorials. 

2019-
037110 

19/03/2019 
12:51 

185/2015 

Designant a la lletrada municipal com a 
representant de l’Ajuntament a la convocatòria 
pel dia 20 de març de 2019, de l’Assemblea 
General de la Junta de Compensació del sector 
residencial est. Designant a la lletrada a l'AG de 
la Junta de Compensació del 20.3.19 

2019-0372 
20/03/2019 

8:25 
944/2017 

Informació pública previ a l’atorgament de la 
llicència d’obres per instal·lació soterrada de 
xarxa de distribució de gas natural 

2019-0373 
20/03/2019 

8:29 
96/2019 

Llicència urbanística de parcel.lació. Segregació 
de dues finques  

2019-0374 
20/03/2019 

8:36 
583/2019 

Emissió d'informe de declaració com a pis 
turístic 

2019-0375 
20/03/2019 

8:51 
501/2017 

Inscripció al registre d’usuaris del servei de 
recàrrega de vehicles elèctrics 

2019-0376 
20/03/2019 

9:51 
1256/2018 

Adhesió a la Xarxa d’Escoles Bressol 
Municipals de la Diputació de Barcelona 

2019-0377 
20/03/2019 

9:53 
688/2019 

Aprovació de despesa, reconeixement 
d'obligació i ordenació de pagaments 
corresponents a l'exp. nº 688 /2019 de relació 
de factures, núm. de relació O/2019/28 I 
O/2019/36 

2019-0378 
20/03/2019 

9:53 
636/2019 

Aprovació de les indemnitzacions per la 
participació en diferents tribunals de selecció de 
l'Administració Local. Expedient 636/2019 

                                                        

10 Diligència per corregir peu de signatura 
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2019-
037911 

20/03/2019 
9:57 

470/2019 
Trasllat d’expedient al Tribunal de Comptes 

2019-0380 
20/03/2019 

9:59 
1710/2018 

Resolució de recurs de sobre la imposició i 
ordenació de pagament de Quotes 
Urbanístiques del projecte d’urbanització de la 
Unitat d'Actuació 15a “El Cementiri” 

2019-0381 
20/03/2019 

10:03 
666/2019 

Multes de trànsit 2019 remesa 19014757 

2019-0382 
20/03/2019 

14:06 
848/2018 

Convocatòria de la sessió de constitució de la 
Comissió per a l’estudi i la protecció del 
Patrimoni Botànic 

2019-0383 
20/03/2019 

14:11 
374/2019 

Establiment d’import de la dieta de manutenció - 
Policia Local 

2019-0384 
20/03/2019 

14:14 
605/2019 

Contractació temporal d'Educadora Llar Infants 
per substitució titular per baixa IT. 

2019-0385 
20/03/2019 

15:59 
1110/2018 

Liquidacions per les activitats aquàtiques 1dia - 
Programa d'activitat física per a la gent gran, 
curs 2018-2019. 

2019-
038612 

21/03/2019 
7:31 

153/2019 
Modificació puntual PGOM àmbits Pineda de 
Bages i Can Figueras. Sol·licitud informe previ a 
la CTUCC 

2019-0387 
21/03/2019 

9:00 
665/2019 

Convocatòria de la Junta de Govern Local pel 
dia 21 de març de 2019 (extraordinària i urgent) 

2019-0388 
21/03/2019 

9:05 
670/2019 

Justificació de numerari de fons en efectiu 

2019-0389 
22/03/2019 

8:25 
689/2019 

Aprovació de les indemnitzacions per la 
participació en diferents tribunals de selecció de 
l'Administració Local. Expedient 689/2019 

2019-0390 
22/03/2019 

8:35 
947/2018 

Aprovació de la certificació  1 i la seva factura, 
corresponents a les obres “àmbit de l’espai 
exterior enfront escola” contingut en el Projecte 
executiu de la primera fase de les obres de 
reurbanització del carrer Padró. Expedient 
947/2018 

2019-0391 
22/03/2019 

8:36 
1482/2018 

Aprovació de la certificació d’obra número 2 i la 
seva factura, corresponents a les obres de 
construcció de dos passos de vianants elevats. 

2019-0392 
22/03/2019 

8:53 
1588/2017 

Aprovació de la certificació número 6 i la 
corresponent factura, en relació a les obres de 
rehabilitació de l’edifici del carrer Padró, 37. 
Expedient 1588/2017 

2019-0393 
22/03/2019 

8:54 
1217/2018 

Aprovació de la certificació  2 i la seva factura, 
corresponents a l’execució de les obres de 

                                                        

11 Diligència per corregir peu de signatura 
12 Diligència per corregir peu de signatura 
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millora del clade Sant Fruitós de Bages. 
Expedient 1217/2018 

2019-
039413 

22/03/2019 
15:52 

421/2019 
Designació de representants de l'administració 
(transmissors-representants i representants) per 
a les Eleccions a Corts Generals 28-4-19) 

2019-0395 
22/03/2019 

16:38 
1710/2018 

Resolució de recurs de sobre la imposició i 
ordenació de pagament de Quotes 
Urbanístiques del projecte d’urbanització de la 
Unitat d'Actuació 15a “El Cementiri”. Expedient 
1710/2018 

2019-0396 
22/03/2019 

17:04 
1110/2018 

Liquidació Activ.Aquàtiques 2dies, curs 2018-
2019. 

2019-0397 
22/03/2019 

17:13 
709/2019 

Finalització de la relació de treball 

2019-0398 
22/03/2019 

17:15 
704/2019 

Actualització de dades de l'ASFE al Registre 
municipal d'entitats i associacions de St.Fruitós 

2019-0399 
22/03/2019 

17:17 
203/2017 

Renúncia de la llicència d’obres i deixar sense 
efecte una liquidació ja aprovada 

2019-
040014 

22/03/2019 
17:26 

680/2019 

Obertura del període de sol·licitud 
d’autoritzacions, publicació d’informació a la seu 
electrònic i aprovació de formulari la instal·lació 
de parades pel dia de Sant Jordi 

2019-
040115 

22/03/2019 
17:28 

629/2019 
Modificació distribució i organització del 
personal que realitza esporàdicament suport al 
personal adscrit a atenció ciutadana. 

2019-0402 
26/03/2019 

11:13 
909/2018 

Aprovació de l’acta de recepció del contracte 
per l’adquisició d’un vehicle pels esdeveniments 
turístics i culturals. 

2019-0403 
26/03/2019 

11:17 
722/2019 

Denúncies de trànsit - Relació 19015492 

 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

 
___ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
_X_ Donat compte 
___ Respost/a oralment  
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents (9) 

                                                        

13 Diligència per corregir peu de signatura 
14 Diligència per corregir peu de signatura 
15 Diligència per afegir peu de signatura 
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3. Donar compte dels acords de la Junta de Govern les següents sessions: 4 i 18 

de març (ordinàries) i 21 de març (extraordinària i urgent) de 2019  (exp. 
454/2019, 585/2019 i 665/2019) 

 
S’aproven les Juntes de Govern de 4 de març de 2019, de 18 de març de 2019 i de 21 de 
març de 2019. No obstant, es fan aquestes esmenes. 
 
S’esmena l’acta de la Junta de Govern Local de 18 de març de 2019, en la qual es fa la 
següent correcció: 
 

- A la pàgina 1, s’ha d’eliminar l’última frase que diu “Així mateix, també es va acordar 
per unanimitat la inclusió de l’assumpte sobrevingut proposat”, atès que en 
l’esmentada Junta de Govern no hi va haver cap assumpte sobrevingut. 

 
S’esmena l’acta de la Junta de Govern Local de 21 de març de 2019, en la qual es fa la 
següent correcció: 
 

- A la pàgina 1, s’ha d’eliminar l’última frase que diu “Tots els acords han estat presos 
per unanimitat dels membres assistents en el moment de la votació”, atès que el punt 
8.4 es va aprovar però no per unanimitat. 

 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
___ Respost/a oralment  
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents (9) 
 
 

4. Donar compte dels informes de Tresoreria i Intervenció, d’acord amb la Llei 
15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per 
la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials i el període mig de pagament establert al Reial Decret 1040/2017, de 
22 de desembre, pel que es modifica el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol. 
Quart trimestre 2018  (exp. 413/2019) 

 
Primer.- Es dóna compte de l’informe de Tresoreria previst en l’article 4.3 de la Llei 15/2010, 
de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de 
lluita contra la morositat en les operacions comercials, i de l’informe d’Intervenció previst en 
l’article 10 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació 
del registre comptable de factures en el sector públic. Quart trimestre 2018   
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  Nombre Import % 

Pagaments realitzats durant el 
trimestre dins el termini legal 

1022 1.814.509,82 € 89,88% 

Resta de pagaments 68 204.200,23 € 10,12% 

Pagaments totals durant el trimestre 1090 2.018.710,05 € 100,00% 
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

 
___ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
_X_ Donat compte 
___ Respost/a oralment  
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents (9) 
 

5. Donar compte de l’informe d’avaluació de les obligacions trimestrals (quart 
trimestre 2018), de subministrament d’informació de les entitats locals
 (exp. 415/2019) 

 
El dia 31 de gener de 2019, la Intervenció municipal va comunicar les de dades i va emetre 
l’informe d’avaluació referents al compliment dels objectius establerts per la Llei orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, informació de la 
qual ha de tenir coneixement el Ple de la Corporació. 
 
De l’esmentat informe es desprèn que l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, en la data de 
la seva emissió, preveu complir els següents paràmetres: 
 
• Previsió de compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària. 
• Previsió de compliment de l’objectiu de la Regla de Despesa. 
• Previsió de compliment de l’objectiu de deute viu. 
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
___ Respost/a oralment  
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents (9) 
 
 
 

6. Donar compte de l'Informe de les Resolucions contràries al reparaments 
efectuats per la intervenció l’any 2018 (exp. 740/2018) 
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(VEURE ANNEX AL FINAL) 
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7. Informació de les regidories  

 
 

 
 

MOCIONS I PROPOSTES  
No consten 
 
 
CI PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS  
  
8. Modificació de l’article 13 i l’article 26 del Conveni col·lectiu de les condicions 

de treball del personal laboral i de l’Acord de condicions del personal funcionari 
de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages  (exp. 432/2019) 

 
Primer.- En reunions de 23.10.18 i 22.02.2019 la mesa de negociació va acordar, entre 
d’altres aspectes, la modificació de l’article 13 – hores extraordinàries i l’article 26 – Malaltia 
i accidents. 
 
Segon.- De conformitat amb les atribucions que em confereixen els articles 123.1.d) de la Llei 
7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i article 52.1 r) del Decret legislatiu 
2/03, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Modificar els articles del Conveni col·lectiu de les condicions de treball del personal 
laboral i l’Acord de condicions de treball del personal funcionari de l’Ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages, que a continuació es detallen i que consten a les actes de data 23.10.2018 
i 22.02.2019, quedant redactat de la següent manera: 
 

a) Annex 2 – Import hores extraordinàries relacionat amb l’article 13 – Hores 
extraordinàries, nova redacció: 

 

 

LABORABLE 
NOCTURNES (22 
a 6 hores) O 
FESTIVES 

FESTIVES I 
NOCTURNES 

FESTIU 
ESPECIAL 

A1 33,32 38,45 46,14 73,31 

A2 27,90 32,19 38,62 61,37 

C1 22,75 26,25 31,50 50,05 

C2 i AP 19,04 21,97 26,36 41,89 

 
 

b) Article 26 – Malaltia i accidents. Segons acord de la Mesa de negociació de data 
23.10.2018 es recupera el pagament del 100% des del primer dia, nova redacció. 

 
Article 26 – Malaltia i accidents 
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En cas de malaltia o accident tots els treballadora compresos en l’àmbit d’aquest 
Acord/conveni els serà abonat el 100% del salari que tinguin assignat durant els primer 5 
mesos.  
 
Aquest dret extingirà a partir del moment en què es constati la no veracitat de l’esmentada 
situació de malaltia a través de les inspeccions tècniques i de les indagacions mèdiques que 
es facin. 
 
Es crearà una comissió paritària que decidirà el dret a continuar percebent el 100% del salari 
d’aquells casos en què es produeixi una baixa superior al termini fixat que genera aquest dret. 
 
Segon.- Trametre les modificacions del Conveni col·lectiu de les condicions de treball del 
personal laboral i de l’Acord de condicions de treball del personal funcionari al Registre de 
convenis i acords col·lectius de treball en funcionament amb mitjans electrònics dels Serveis 
Territorials del Departament d’Empresa a Barcelona, per la seva publicació i registre amb 
notificació a la Comissió Negociadora. 
 
Tercer.- Notificar aquests acord al Comitè d’Empresa, a la Junta de Personal i a tot el personal 
de la Corporació. 
 
Quart.- Declarar que: 
 
En quan al personal funcionari: 
 

- Aquest acord aprova una 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 poden interposar, qualsevol altre recurs ajustat a dret. 
 
En quan al personal laboral: 
 

- El coneixement d’aquest acte no correspon a l’ordre jurisdiccional contenciós 
administratiu, i per tant, no pot ser objecte de cap recurs administratiu o jurisdiccional. 

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

 
 
ESMENA  
 
Primer.- Vista la proposta d’acord inclosa a l’ordre del dia i dictaminada per la Comissió 
Informativa en la sessió del dia 4 d’abril de 2019 que conté l’error següent relatiu a l’annex 2:  
 
1r. El preu hora de les gratificacions extraordinàries pels funcionaris i hores extres pel 
personal laboral, s’ha calculat en base el preu hora resultant de les retribucions fixes i 
periòdiques aplicant els coeficients 1,3 (laborables), 1,5 (festiu o nocturn), 1,8 (Festiu i 
nocturn) i 2,2 (festius especials).  
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2n. A l’hora d’aplicar el coeficient per formar la taula d’imports, pel que fa als festius especials, 
s’ha aplicat sobre el preu de gratificació o hora extra laborable i no sobre la base de les 
retribucions fixes i periòdiques.  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Corregir l’error material existent en l’annex 2 de la proposta d’acord de la modificació 
de l’article 13 i l’article 26 i complements col·lectiu policia local del Conveni col·lectiu de les 
condicions de treball del personal laboral i de l’Acord de condicions del personal funcionari 
de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, de conformitat amb l’article 109.2, de la Llei 
39/2015 d’1 de octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques; on diu:  
 

a) Annex 2 – Import hores extraordinàries relacionat amb l’article 13 – Hores 

extraordinàries, nova redacció: 

 

 

LABORABLE 
NOCTURNES (22 

a 6 hores) O 
FESTIVES 

FESTIVES I 
NOCTURNES 

FESTIU 
ESPECIAL 

A1 33,32 38,45 46,14 73,31 

A2 27,90 32,19 38,62 61,37 

C1 22,75 26,25 31,50 50,05 

C2 i AP 19,04 21,97 26,36 41,89 

 
 
Ha de dir:  
 
 

a) Annex 2 – Import hores extraordinàries relacionat amb l’article 13 – Hores 

extraordinàries, nova redacció: 

 

 

LABORABLE 
NOCTURNES (22 

a 6 hores) O 
FESTIVES 

FESTIVES I 
NOCTURNES 

FESTIU 
ESPECIAL 

A1 33,32 38,45 46,14 56,39 

A2 27,90 32,19 38,62 47,21 

C1 22,75 26,25 31,50 38,50 

C2 i AP 19,04 21,97 26,36 32,22 

 
 
Segon.- Declarar que: 
 
En quan al personal funcionari: 
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- Aquest acord aprova una 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 poden interposar, qualsevol altre recurs ajustat a dret. 

 
En quan al personal laboral: 
 

- El coneixement d’aquest acte no correspon a l’ordre jurisdiccional contenciós 

administratiu, i per tant, no pot ser objecte de cap recurs administratiu o jurisdiccional. 

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

dret. 

 
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 : 4 ( 4 GFP ) 
                                     En contra : - 
                                     Abstencions : 5 ( 3 CIU + 2 ERC ) 

 
 

9. Modificació de l'Ordenança Fiscal nº 14 corresponent a la Taxa per parades, 
barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús 
públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic  (aprovació 
provisional) (exp. 700/2019) 

 
Primer.- Atesa la provisió del regidor de serveis econòmics de data 21 de març de 2019, 
mitjançant la qual es sol·licita que es faci un estudi econòmic per tal de que es revisi 
l’Ordenança Fiscal Núm. 14 reguladora de la Taxa per parades, barraques, casetes de venda, 
espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i 
rodatge cinematogràfic. 
 
Segon.- Atès que es considera convenient modificar la Ordenança Fiscal Núm. 14 reguladora 
de la Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en 
terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic, en el sentit de 
modificar la tarifa tercera. 
 
Vist que a la modificació proposada s’adjunta estudi econòmic financer per a la determinació 
de la nova tarifa, tal i com estableix l’article 25 del text refós de la Llei reguladora de les 
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Hisendes Locals, en el qual es posa de manifest el valor de mercat de la utilitat obtinguda per 
la utilització 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 legal. 
 
Tercer.- Vist l’informe d’intervenció i tresoreria 61/2019 de data 21 de març del 2019 
corresponent a la valoració del sòl del municipi de Sant Fruitós de Bages. 
 
Quart.- El  text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,  aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març,  estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a 
l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 
 
Cinquè.- Atès que l’òrgan competent per l’adopció de l’acord és el Ple de la corporació, d’acord 
amb allò establert en l’article 123.1g) de la Llei 7/85 de 2 d’abril reguladora de les Bases del 
Règim Local i que requereix el vot favorable de la majoria simple del nombre legal dels seus 
membres d’acord amb el que disposen els articles 22.2 lletra d) i 47.1 del mateix text legal. 
 
Es proposa al Ple previ dictamen favorable de la Comissió Informativa l’adopció dels 
següents: 
 
ACORDS: 
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal, que a continuació es 
detalla i que figura com a document annex del present acord: 
 
Ordenança Fiscal Núm. 14 reguladora de la taxa corresponent a la Taxa per parades, 
barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i 
indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic.   
 
Segon.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació  d’Ordenances 
fiscals, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província. 
 
Tercer.- Exposar al públic al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la seu electrònica l’anterior 
acord provisional durant el termini de 30 dies hàbils, comptats des del dia següent al de la 
publicació de l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial de la Província.   
 
Durant el període d’exposició pública de l’expedient, els qui tinguin un interès directe o resultin 
afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i 
presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes.  
 
Quart.- Declarar aprovat definitivament l’acord de modificació de l’Ordenança fiscal 
reguladora de la taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions 
situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic, en 
el cas que no es presentin reclamacions durant el termini d’exposició pública i publicar l’acord 
definitiu al Butlletí Oficial de la Província. 
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Cinquè.- Declarar que: 
 

- L’acte és un tràmit dins d’un procediment d’aprovació de disposicions administratives 
generals, no posa fi a la via administrativa i no pot ser impugnat separadament. 

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

 
Sisè.- Declarar que, un cop l’aprovació provisional esdevingui definitiva: 
 

- Aquest acord aprova una disposició administrativa general, posa fi a la via 
administrativa i pot ser impugnat per mitjà de recurs contenciós administratiu davant 
de 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. 
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ANNEX.-MODIFICACIONS 

 
Ordenança Fiscal núm. 14 
 
TAXA PER PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O 
ATRACCIONS SITUATS EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC I INDÚSTRIES DEL CARRER I 
AMBULANTS I RODATGE CINEMATOGRÀFIC 
 
Article 1r.- Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del previst als articles 57 i 20.3.n) del text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de 
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament 
estableix la taxa per instal·lació de parades, barraques, casetes de venda, espectacles o 
atraccions situats en terrenys d’us públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge 
cinematogràfic que es regirà per la present Ordenança fiscal. 
 
Article 2n.- Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa l’aprofitament especial del domini públic local que 
beneficia de mode particular els subjectes passius i que es produeix per la instal·lació de 
parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús 
públic local, així com indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic, sempre que 
el subjecte passiu actuï amb una finalitat de lucre. 
 
 
Article 3r.- Subjectes passius 
 
1. Són subjectes passius de les taxes les persones físiques o jurídiques, així com les entitats 
a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària a favor de les quals s’atorguin les 
llicències per a gaudir dels aprofitaments especials que constitueixin el fet imposable 
d’aquesta taxa. 
 
2. Els subjectes passius que resideixin a l’estranger estaran obligats a designar un 
representant amb domicili en territori espanyol i a comunicar la designació a l’Ajuntament. 
 
 
Article 4t.- Responsables i successors 
 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la 
Llei General Tributària i a l’Ordenança General. 
 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte 
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 
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3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques, 
jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei General Tributària i a 
l’Ordenança General. 
 
Article 5è.- Beneficis fiscals 
 
1. L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats locals no estaran obligats al pagament de 
la taxa quan sol·licitin llicència per a procedir als aprofitaments especials referits a l’article 1 
d’aquesta Ordenança, necessaris per als serveis públics de comunicacions que explotin 
directament i per a altres usos que immediatament interessin a la seguretat ciutadana o a la 
defensa nacional. 
 
2. No s’aplicaran bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute. 
 
Article 6è.- Quota tributària 
 
1. La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes als 
apartats següents: 
 
Tarifa primera. Aprofitaments generals: 
 

Tarifa 1a 

Llicències per l'ocupació de terrenys amb casetes de 
fires, gronxadors, aparells voladors, cavallets, cotxes 
de xoc, neveres, venda d'entrepans, refrigeris, gelats, 
etc. Per cada m2 o fracció. 

   
0,60 

Mínim 
20,00 € 

 
Tarifa segona. Indústries del carrer i ambulants 
 

  Euros 

Tarifa 2a 1.Mercats 
1.1 En superfícies inferiors a 5m lineals: 
      Dia 
      Mes  
      Trimestre 
      Any 
1.2 A més, per cada metre que excedeixi de 5m lineals: 
     Dia 
     Mes 
     Trimestre 
     Any 

 
 
10,00 € 
30,00 € 
80,00 € 
300,00 € 
 
2,25 € 
6,00 € 
17,00 € 
65,00 € 

 2. Espectacles al carrer per instal.lació o muntatge 
    Tarifa mínima per dia 
    A més, per m2 o fracció 
 

 
35,00 € 
0,30 € 

 3. Espectacles de circ 
Per dia d’ocupació 
Import mínim a liquidar 

 
7,97 € 
39,85 € 
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Tarifa tercera. Ocupació d’elements d’extensió comercial en el domini públic local 
 

  Euros 

Tarifa 3a 
 

Període 
Taxa anual  
Taxa mensual 
Taxa setmanal 
Import mínim a liquidar 

 
14,54 
1,82 
0,64 
12,00€ 

 
2. Quan per a l’autorització de la utilització privativa s’utilitzin procediments de licitació pública, 
l’import de la taxa vindrà determinat pel valor econòmic de la proposició sobre la que recaigui 
la concessió, autorització o adjudicació. 
 
Article 7è.- Acreditament 
 
1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï l’aprofitament especial, moment que, a aquests efectes, 
s’entén que coincideix amb el de concessió de la llicència, si la mateixa fou sol·licitada. 
 
2. Sense perjudici del previst en el punt anterior, serà precís dipositar l’import de la taxa quan 
es presenti la sol·licitud d’autorització per a procedir a les instal·lacions de les quals derivin 
els aprofitaments especials regulats en aquesta Ordenança. 
3. Quan s’ha produït l’aprofitament especial sense sol·licitar llicència, l’acreditament de la 
taxa té lloc en el moment de l’inici d’aquest aprofitament. 
 
4. En els supòsits d’ocupacions del domini públic que s’estenguin a varis exercicis, 
l’acreditament tindrà lloc l’u de gener de cada any, excepte en els supòsits d’inici o cessament 
en l’ocupació. 
 
 
Article 8è.- Període impositiu 
 
1. Quan l’ocupació de les vies públiques mitjançant els elements referits a l’article 1 hagi de 
durar menys d’un any, el període impositiu coincidirà amb aquell determinat en la llicència 
municipal. A efectes de la determinació de la taxa, es tindran en compte els mòduls establerts 
a l’article 6. 
 
2. Quan la duració temporal de la instal·lació s’estengui a varis exercicis, el període impositiu 
comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o cessament en la utilització privativa 
o aprofitament especial. En aquest cas el període impositiu s’ajustarà a aquesta 
circumstància. 
 
3. Respecte al prorrateig s’estarà al previst a l’Ordenança General. 
 
4. Si no s’autoritzés la instal·lació sol·licitada, o per causes no imputables al subjecte passiu no 
es poden realitzar els aprofitaments especials, procedirà la devolució de la taxa satisfeta. 
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Article 9è.- Règim de declaració i d’ingrés 
 
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació, en els supòsits següents: 
 
a) Ocupacions del domini públic local amb duració temporal inferior a 1 any. 
b) Primer període impositiu de les ocupacions del domini públic local extensives a varis 
exercicis. 
 
2. Quan es sol·liciti autorització per a gaudir dels aprofitaments especials es presentarà 
degudament complimentat l’imprès d’autoliquidació de la taxa. 
 
Alternativament, poden presentar-se en el Servei Municipal corresponent els elements de la 
declaració a l’objecte que es presti l’assistència necessària per a determinar el deute. 
 
3. S’expedirà un abonaré a l’interessat, a l’objecte que pugui satisfer la quota en aquell 
moment, o en el termini de deu dies, en els llocs de pagament indicats en el propi abonaré. 
 
4. Les variacions dels elements tributaris determinants de la quantia de la taxa de venciment 
periòdic hauran de declarar-se en el segon semestre de l’exercici immediat anterior al de 
l’acreditament. 
 
Article 10è.- Pagament 
 
1. El pagament de la taxa s’exigirà: 
 
a)  En regim d’autoliquidació, quan es tracti d’autoritzacions de nous aprofitaments especials 
o la utilització privativa, per ingrés directe a la Tresoreria municipal o allà on estableixi 
l’Ajuntament, però sempre abans d’obtenir la llicència corresponent.  
 
b) Quan es tracti  d’aprofitaments especials o la utilització privativa aprofitaments que ja estan 
autoritzats i prorrogats, quan ja estan inclosos en els padrons o matrícules d’aquesta taxa, 
s’ingressaran en els terminis que es fixin per a cada modalitat. 
 
2. Els venciments i els períodes de pagament de les tarifes de cada modalitat seran els 
següents: 
 
2.1. Tarifa 1ª per per l’ocupació del domini públic amb casetes de fires, gronxadors, aparells 
voladors, cavallets, cotxes de xoc, neveres, venda d'entrepans, refrigeris, gelats, etc, el 
pagament s’efectuarà en règim d’autoliquidació.  
 
2.2. Tarifa 2ª. 2 i 3 per la ocupació del domini públic amb espectacles al carrer per instal·lació o 
muntatge  i espectacles de circ, el pagament s’efectuarà en règim d’autoliquidació. 
 
2.3. Tarifa 2ª. 1 Mercats. El pagament es farà efectiu trimestralment, a partir del padró que 
es confeccionarà pels serveis municipals, en quant als llocs de venda fixes. 
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Una vegada aprovat el corresponent padró trimestral per l`òrgan municipal corresponent, la 
tresoreria de l’ajuntament girarà els corresponents rebuts al número de compte bancari 
determinat per paradista corresponent. 
 
Aquests padrons, estaran a la disposició dels interessats a l'ajuntament. 
 
El cobrament de les tarifes que s’acreditin l'1 de gener de cada any, es portarà a terme 
mitjançant un rebut derivat del padró corresponent, els termes d’ingrés efectiu dels imports 
meritats per períodes trimestrals: 
 
- Del dia 1 al 30 de gener, primer trimestre. 
- Del dia 1 al 30 d'abril, segon trimestre. 
- Del dia 1 al 30 de juliol, tercer trimestre. 
- Del dia 1 al 30 d'octubre, quart trimestre. 
 
Les quotes que es derivin d’aquesta Taxa en quant a autoritzacions (altes) o baixes de les 
mateixes es prorratejaran per trimestres naturals. Qualsevol baixa que sigui comunicada dins 
d’un trimestre meritarà la totalitat de la taxa corresponent al mateix període. 
 
Els usuaris ocupants de les parades fixes estan obligats a facilitar un número de compte 
bancari per tal de domiciliar els rebuts de la taxa. Tanmateix, qualsevol modificació respecte 
a dades bancàries o altres que els usuaris facin saber a l’Ajuntament mitjançant presentació 
de la corresponent instància en el Registre general d’entrada, causarà efectes a partir del 
següent trimestre posterior al de la comunicació. 
 
 
Article 11è.- Infraccions i sancions 
 
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en 
aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària i 
l’Ordenança General. 
 
Article 12è.- Gestió per delegació 
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o parcialment 
en la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles anteriors seran aplicables 
a les actuacions que ha de fer l'Administració delegada. 
 
2. L'Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per 
aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius amb 
el fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades d’aquelles, 
o els procediments de liquidació i recaptació. 
 
3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme l'Organisme de 
Gestió Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança General 
de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la 
titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de Barcelona que han delegat les 
seves facultats en la Diputació. 
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4. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la Diputació de 
Barcelona, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat 
d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades actuacions 
singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per determinar els 
deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions respecte de la taxa 
aquí regulada, quan circumstàncies organitzatives, tècniques o de distribució competencial 
dels serveis municipals ho facin convenient. 
 
Disposició Addicional.- Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències 
que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors 
 
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes 
de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin 
remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o 
substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i 
reglamentaris de què porten causa. 
 
Disposició final 
 
La present Ordenança fiscal, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada l’11 
d’abril de 2019, regirà des del dia següent al de la publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa.  
 
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 : 4 ( 4 GFP ) 
                                     En contra : - 
                                     Abstencions : 5 ( 3 CIU + 2 ERC ) 

 
 

10. Aprovació de l’inventari general de béns i drets  (exp. 426/2019) 
 
Primer. Vist el Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni 
dels Ens Locals (RPEL), en concret l’indicat als articles 100 a 118, en relació a l’obligació dels 
ens locals de portar un inventari general consolidat de béns i drets. 
 
Segon. En data 18 de desembre de 2017 la Junta de Govern Local va aprovar el contracte 
menor per a la realització dels treballs d'actualització de l'inventari general consolidat de béns 
i drets que conformen el patrimoni municipal de l'Ajuntament (exped.1580/2017) a favor de 
l’empresa Core Solutions S.L.  
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Tercer. Atès que en data 1 d’abril de 2019 l’empresa Core Solutions, S.L. va trametre els 
arxius digitals que conformen l’inventari general de béns i drets consolidat a data 1 de gener 
de 2019, on identifiquen cada bé moble com immoble que comprèn l’inventari de patrimoni 
de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i la seva conciliació comptable amb les inversions 
realitzades dins del pressupost anual de l’Ajuntament. 
 
Quart. Atès que segons l’article 105.1 del RPEL correspon al Ple de la corporació l'aprovació, 
la rectificació i la comprovació de l'inventari general. 
 
ACORDS: 

 
Primer. Aprovar l’inventari general consolidat de béns i drets de l’Ajuntament de Sant Fruitós 
de Bages a data 1 de gener de 2019, juntament amb la documentació que l’acompanya per 
cada bé inclòs en el mateix. 
 
Segon. Trametre una còpia de l’inventari general degudament autoritzat pel secretari 
municipal amb el vist-i-plau de l’alcalde, al Departament de la Presidència de la Generalitat 
de Catalunya. 
 
Tercer. Disposar que caldrà realitzar les tasques d’actualització de l’inventari fins a la data 
actual a efectes de la propera renovació del Consistori. 
 
Quart. Notificar el present acord a la Intervenció i Tresoreria municipal, i a l’àrea de 
contractació  per al seu coneixement i efectes; i publicar el corresponent anunci d’aprovació 
al BOPB i DOGC. 
 
Cinquè. Declarar que: 
 

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

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

- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a 
dret. 
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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 : 6 ( 4 GFP + 2 ERC ) 
                                     En contra : - 
                                     Abstencions : 3 ( 3 CIU ) 

 
 

CI PROMOCIÓ DEL TERRITORI 
  
11. Creació d’una Comissió per a l’estudi i la protecció del Patrimoni Botànic  (exp. 

848/2018) 
 
Primer. Atès que per acord del Ple municipal de data 14 de Juny s’aprovà per unanimitat la 
creació d’una Comissió per a l’estudi i la protecció del patrimoni botànic de Sant Fruitós de 
Bages.  
 
Segon. Atès que per acord del Ple municipal de data 18 d’octubre de 2018 s’aprovà que la 
Comissió d’Estudi disposava de 5 mesos, des de la seva constitució, per lliurar els esborranys 
resultats de l’estudi, per a la seva elevació posterior al Ple. 
 
Tercer. Vist que en el termini indicat, la Comissió d’Estudi no ha pogut elaborar els citats 
esborranys i, en conseqüència, no s’han assolit els objectius previstos en la seva constitució. 
 
PROPOSTA D’ACORD:  
 
Primer. Atorgar una pròrroga de dos mesos per elaborar els esborranys resultats de l’estudi. 
 
Segon. Notificar aquest decret a les persones designades com a membres de la Comissió.  
 
Cinquè.- Declarar que: 

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

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

- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a 
dret.   
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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 : 9 ( 4 GFP + 3 CIU + 2 ERC ) 
                                     En contra : - 
                                     Abstencions : - 

 
 

CI SERVEIS A LA CIUTADANIA 
  
12. Modificació de la forma de gestió del servei públic de piscina municipal  (exp. 

1726/2018) 
 
Primer. Atès que l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages te interès en l’externalització de la 
gestió integral de l’equipament municipal conformat per la piscina per tal de dinamitzar aquest 
espai durant tot l’any i possibilitar que els veïns de Sant Fruitós de Bages puguin gaudir del 
mateix durant tot l’any i no només la temporada d’estiu, segons es desprèn de la provisió 
d’Alcaldia de 23 de novembre de 2018 emesa en el marc de l’expedient de contractació per 
la licitació  (expedient 1726/2018). 
 
Segon. Vist que ha estat redactat el projecte de plecs de clàusules administratives particulars 
que han de regir la licitació del contracte de concessió de serveis per a la gestió integral i 
dinamització de la piscina municipal (segons l’article 15 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, 
de Contractes del Sector Públic). 
 
Tercer. Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals que consta en l’expedient, el qual 
recull l’estudi tècnic econòmic de la gestió integral, amb les següents conclusions: 
 
“(...) 
 

a) Els dos últims estius, la gestió de la piscina s’ha realitzat a través de la contractació 
dels serveis de consergeria, socorrisme i cursets, manteniment i servei de bar, 
realitzant la tasca de coordinació entre les diferents empreses i la supervisió personal 
de l’Ajuntament. 

b) Actualment es té la voluntat de dinamitzar les instal·lacions de la piscina municipal 
durant tot l’any. Amb la conseqüent acumulació de tasques que això generaria en el 
personal municipal. 

c) L’estudi econòmic de l’històric dels darrers 3 anys del servei de la piscina d’estiu és 
deficitari, en un import negatiu anual aproximat de 26.674,48 €. Amb la nova situació 
de gestió durant tot l’any, aquesta xifra augmentaria de forma considerable. 
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d) La necessitat de prestar de forma externa el servei públic consistent en la gestió 
integral de la piscina d’estiu municipal, degut a la mancança de personal propi de 
l’ajuntament que pugui assumir aquestes tasques. Es creu convenient, doncs, la 
concessió a una empresa especialitzada, que se n’encarregui tal i com figura en el plec 
de clàusules. 

e) A més a més, la gestió indirecte, a través de la concessió del servei, permet una gestió 
més ràpida i flexible (sobretot en termes de contractació de personal i aplicació de 
tarifes), molt útil en l’activitat que tractem, ja que les activitats físiques i esportives 
tenen una gran variabilitat i evolució en poc temps, fet que exigeix adaptar-se al mercat 
actual amb rapidesa, per tal d’aprofitar les oportunitats. 
(...)” 

Quart. Vist el disposat en l’article 11 del Reglament bàsic d'ús d'instal·lacions esportives 
municipals, en quan a les fórmules de gestió de les mateixes, sent una d’elles la gestió 
indirecte. 
 
Cinquè. 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. 
 
ACORDS: 
 
Primer.  Aprovar la modificació de la forma de gestió del servei públic de la piscina municipal 
de Sant Fruitós de Bages, passant de gestió directa indiferenciada a gestió indirecta 
mitjançant contracte de concessió de serveis. 
 
Segon. Notificar el present acord a la Intervenció-tresoreria municipal així com a l’Àrea que 
té encarregades les funcions administratives relacionades amb la piscina. 
 
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. 
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   
Sentit de l’acord: 

 
___ Aprovat.  
_X_ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
___ Respost/a oralment  
 

Resultat de la votació: A favor : 4 ( 4 GFP ) 
                                     En contra : 5 ( 3 CIU + 2 ERC ) 
                                     Abstencions : - 

 
13. Aprovació de l’expedient de contractació i el plec de clàusules administratives 

que han de regir la contractació, mitjançant procediment obert, oferta 
econòmicament més avantatjosa, pluralitat de criteris de valoració i tramitació 
urgent del contracte de concessió de serveis de  gestió integral i dinamització 
de la piscina municipal  (exp. 1726/2018) 

 
1-Atès que l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages te interès en l’externalització de la gestió 
integral de l’equipament municipal conformat per la piscina per tal de dinamitzar aquest espai 
durant tot l’any i possibilitar que els veïns de Sant Fruitós de Bages puguin gaudir del mateix 
durant tot l’any i no només la temporada d’estiu, segons es desprèn de la provisió d’Alcaldia 
de 23 de novembre de 2018. 
 
2-Atès que s’han redactat conjuntament entre l’àrea de contractació i els serveis tècnics 
municipals el plecs de clàusules administratives particulars per l’adjudicació del contracte de 
concessió de serveis referit, mitjançant procediment obert, modalitat ordinària i tramitació 
urgent complint els principis i el procediment que s’estableix en la Llei 9/2017, de Contractes 
del sector públic, en concret els articles 25, 13, 116, 117, 131 i 137 i següents; així com els 
articles 284 i 285. 
 
3- Vist l’informe número 7/2019 emès pel secretari municipal, i l’informe número 73/2019 
emès per la interventora municipal, obrants en l’expedient. 
 
4-Atès que l’adopció del present acord fa necessària la modificació de la forma de gestió del 
servei de la piscina municipal, que actualment es presta en règim de gestió directa 
indiferenciada. 
 
5-Atesa la proximitat del període d’obertura dels mesos d’estiu, és recomanable accelerar els 
tràmits de l’expedient de contractació i poder assegurar, així, que la gestió de la piscina sigui 
integral ja des de l’inici de la present temporada. 
 
ACORDS: 
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Primer.  Aprovar l’expedient de contractació referent a la licitació del contracte de concessió 
de serveis de gestió integral i dinamització de la piscina municipal, incloent el Plec de 
clàusules administratives particulars. 
 
Segon. Declarar, conforme l’article 119 de la LCSP, que la tramitació de l’expedient que  
l’expedient es tramitarà amb caràcter urgent, atès l’establert en l’apartat quart de la part 
expositiva del present dictamen. 
 
Tercer. 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 del servei 
públic municipal de la piscina, el qual passarà de gestió directe indiferenciada a gestió 
indirecte mitjançant contracte de concessió de serveis.  
 
Quart. Publicar l’anunci de convocatòria de la licitació en el Perfil de Contractant, per tal que 
durant el termini de 13 dies naturals puguin presentar les proposicions que estimin pertinents.  
 
Cinquè. Declarar que: 
 

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

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

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

 
 
ANNEX 1  Plec de clàusules administratives particulars 
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DEL CONTRACTE DE 
CONCESSIÓ DE SERVEIS DE  GESTIÓ INTEGRAL I DINAMITZACIÓ DE LA PISCINA 
MUNICIPAL. 
 
  

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 

 

 
Pàgina 40 de 138 

 
 

Plaça de la Vila, 1  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 

 

 
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DEL CONTRACTE DE 
CONCESSIÓ DE SERVEIS PER A LA  GESTIÓ INTEGRAL I DINAMITZACIÓ DE LA 
PISCINA MUNICIPAL. 
 
I. IDENTIFICACIÓ DEL CONTRACTE 

 
EXPEDIENT 

Número: 1726/2018 
 
Dependència gestora: Àrea de contractació. 
 
Delimitació de l’objecte concessional: 
 
L’objecte concessional és la gestió integral i dinamització de la piscina municipal de Sant 
Fruitós de Bages. Amb aquest servei es pretén donar resposta a les següents necessitats a 
satisfer: 
 
1) Com a prioritat bàsica la dinamització de  l’espai com a punt de trobada amb la promoció i 
realització d’activitats esportives, lúdiques i culturals. 
 
2) La gestió integral de la piscina municipal que compren la gestió i explotació del bar, el 
control, manteniment, vigilància i neteja de tot el recinte de la piscina publica durant l’època 
que estigui oberta al públic i durant l’època que resti tancada al públic és obligatori el 
manteniment de la gespa,  la recepció i la gestió de la sala interior. 
 
Les condicions de prestació dels serveis esmentats es determinen en el Plec de prescripcions 
tècniques particulars (PPTP). 
 
El servei es prestarà per concessió, per la qual cosa el contractista assumeix la gestió i 
explotació del servei, i el seu manteniment, sota el seu propi risc i ventura, i aportarà els 
mitjans personals, materials i tècnics necessaris, i executarà en el seu cas les obres 
necessàries per a la prestació del servei. 
 
El dret d’explotació dels servis implicarà la transferència al concessionari del risc operacional 
en els termes establerts a l’article 15.2 de la LCSP. 
 
El servei és de titularitat municipal i per tant restarà sota la direcció i control de l’Ajuntament 
de Sant Fruitós de Bages, el qual podrà modificar-lo i suprimir-lo, així com exercir les 
atribucions que li confereix l’art. 229 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens local 
aprovat pel Decret 179/1.995, de 13 de juny. 
 
L’àmbit de l’equipament objecte d’aquesta licitació consisteix en:  
 

• Piscina exterior gran (500 m2). 

• Piscina exterior petita (60 m2). 

• Sala polivalent (166,72 m2) 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 

 

 
Pàgina 41 de 138 

 
 

Plaça de la Vila, 1  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 

 

• Bar i magatzem (48,65 m2) 

• Zona taules interior (43,14 m2) 

• Zona taules exterior (62,81 m2) 

• Banys (6,22 m2) 

• 2 vestuaris  

• Zones d’accés i administració. 
 
La quantificació i descripció dels espais objecte d’explotació seran els establerts en l’ANNEX 
1 d’aquest plec. 
 
Forma part del contracte aquest plec de clàusules administratives particulars juntament amb 
els seus annexos que tenen la condició de plecs de prescripcions tècniques del contracte així 
com també l’informe-memòria de justificació del contracte. Pel que fa a l’estudi econòmic de 
viabilitat elaborat per l’òrgan de contractació és merament indicatiu, sense que les 
estimacions d’ingressos i despeses 
que s’inclouen en el mateix tinguin valor contractual. 
 
Justificació de la manca de mitjans propis per donar compliment a la prestació que es 
vol contracte16: 
L’Ajuntament no disposa dels recursos adequats per la realització d’aquesta activitat atès 
l’elevada especialització que requereix, motiu pel qual es procedeix a la seva contractació. 
 
RÈGIM 

Classe17: administratiu 
Modalitat18: concessió de serveis, d’acord amb l’establert en article 15 de la Llei 9/2017, de 8 
de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
PROCEDIMENT 

Contractació harmonitzada19: no 
Recurs especial en matèria de contractació20: no 
Tramitació: 
 Tipus21: urgent 
 Justificació22: atesa la proximitat del període d’obertura dels mesos d’estiu, és 
recomanable accelerar els tràmits de l’expedient de contractació i poder assegurar, així, que 
la gestió de la piscina sigui integral ja des de l’inici de la present temporada. 
  
Procediment: 

                                                        

16 Només contractes de serveis 
17 S’indicarà si el contracte és administratiu o privat. 
18 Si és administratiu, s’indicarà la modalitat (obres, subministraments, serveis o si és administratiu especial. En aquest darrer cas, es 
podrà indicar també la modalitat (p.e.: sobre béns del patrimioni municipal de sòl i d’habitatge). 
Si és privat, es podrà indicar la modalitat (p.e.: patrimonial). 
19 S’indicarà “sí” o “no” 
20 S’indicarà “sí” o “no” 
21 S’indicarà “ordinària”, “d’urgència” o “d’emergència” 
22 Es complimentarà quan la tramitació sigui urgent o d’emergència. 
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 Tipus23: obert 
Modalitat24: ordinari 

 Justificació del tipus25: 
Forma de selecció26:  pluralitat de criteris 
Admissió de variants27: no 
 
CLASSIFICACIÓ ESTADÍSTICA      

CPV: 98350000-Serveis d’instal·lacions municipals. 
 
DOCUMENTS AMB CARÀCTER CONTRACTUAL 

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

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

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

 
 
 
 
  

                                                        

23 S’indicarà “obert”, o l’altre procediment que es triï d’entre els previstos a la LCSP. 
24 Quan es tracti d’un procediment obert, s’indicarà “ordinari”, “simplificat” o “supersimplificat (article 159.6 LCSP)” 
25 Només quan el procediment no sigui l’obert o el restringit. 
26 S’indicarà “preu més baix”, “pluralitat de criteris”, “subhasta electrònica” o “concurs de projectes”. 
27 S’indicarà “sí” o “no” 
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II. PRESTACIONS A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 
DEFINICIÓ DE LES PRESTACIONS A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 

 
En concret les prestacions que s’inclouen en la gestió integral de la piscina i a les quals s'ha 
de donar en compliment del contracte que es licita són les següents: 
 

1) La dinamització de l’espai com a punt de trobada amb la promoció i realització 
d’activitats esportives, lúdiques i culturals. 

 
2) La gestió integral de la piscina municipal que compren la gestió i explotació del bar, 

el control i venta d’entrades, manteniment, i neteja conforme es detalla en l’apartat 
“Obligacions del contractista” de tot el recinte de la piscina pública durant l’època que 
estigui oberta al públic. Durant l’època que resti tancada al públic és obligatori el 
manteniment de la gespa. Neteja interior de l’edifici de serveis, recepció i gestió de la 
sala interior. 

 
El contractista assumirà el cost de les obres de millora que aquest hi vulgui realitzar. Aquestes 
obres quedaran en propietat de l’Ajuntament a la finalització del concessió, i hauran de ser 
objecte d’informe favorable dels Serveis Tècnics Municipals i disposar de la preceptiva 
autorització municipal. 
 
Les obres, l’equipament i el mobiliari que l’adjudicatari hi vulgui realitzar/aportar seran 
finançats per l’adjudicatari al llarg del temps d’explotació de la concessió. 
 
Les intervencions de millora o reparació que l’Ajuntament hagi de portar a terme i que no 
superin un mes de durada no donaran dret a rescabalament ni indemnització per part de 
l’Ajuntament al concessionari. Si les actuacions no tinguessin caràcter d’urgents, aquestes 
no s’executaran en els mesos de la temporada d’estiu. 
 
L’Ajuntament podrà destinar agents cívics al funcionament de la piscina durant la temporada 
d’estiu, no obstant aquest servei no implica cap exclusió respecte les obligacions del 
contractista. 
 
El mobiliari que es col·loqui a l’exterior del recinte haurà de tenir la conformitat de 
l’Ajuntament, d’acord amb l’Ordenança municipal de terrasses de bars (núm. 12). 
 
 
INSTRUMENTS TÈCNICS QUE DELIMITEN LA PRESTACIÓ28 

Existència: sí  
Enumeració:  
 

                                                        

28 Se citen aquells que tenen naturalesa d’estipulació contractual. 
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o Plec de prescripcions tècniques particulars. 
 
INFORMACIONS DE L’ART. 129 DE LA LCSP (sobre fiscalitat, protecció del medi 
ambient, ocupació i condicions laborals i de contractar a un percentatge específic de 
persones amb discapacitat) 

Existència: - 
Enumeració: - 
 
INFORMACIONS DE L’ART. 130 LCSP (sobre subrogació de contractes de treball) 

Existència: - 
Enumeració: - 
 
ALTRES INFORMACIONS A DISPOSICIÓ DELS EMPRESARIS 

Existència: - 
Enumeració: - 
 
ADMISSIÓ DE VARIANTS 

Admissió29: - 
Descripció30: - 
 
CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE (art. 202 LCSP de caràcter 
social, ètic, mediambiental)31 

Les condicions especials en relació amb l’execució, d’obligat compliment per part de 
l’empresa contractista són les establertes en la clàusula 7 punt 6 de les DCPCAP. 
 
Les condicions especials d'execució seran exigides igualment a tots els subcontractistes que 
participen en l'execució del contracte.  
 
Les condicions especials d'execució tindran el caràcter d'obligació essencial del contracte i 
el seu incompliment serà considerat com incompliment greu als efectes de la imposició de 
penalitats i del previst en l’article 71.2 c) de la LCSP. 
 
PRESTACIONS DIFERENCIADES EXECUTABLES SEPARADAMENT 

Admissió32: - 
Descripció33: - 
 
 
 
 
 

                                                        

29 S’indica “sí” o “no”. 
30 Es descriuen quines s’admeten o se citen “aquelles que s’avaluen per mitjà dels criteris d’adjudicació”. 
31 És obligatori establir-ne almenys una, de les establertes en l’art. 202.2 

32 S’indica “sí” o “no”. 
33 Es descriuen quines són. 
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ESTATUT DEL CONCESSIONARI 

 
Drets específics del concessionari: 
 

1. Percebre el 100% del import de cada entrada al recinte de les piscines, així com de 
les tarifes que corresponguin per la prestació de les diferents activitats que integren 
la prestació, incloent així mateix les inscripcions als cursets de natació. 
  

2. Utilitzar els béns de domini públic dins l’àmbit de la concessió necessaris per al servei. 
 

3. Percebre els preus dels productes del servei de bar, directament dels usuaris. 
L’adjudicatari mantindrà el llistat dels preus de tots els productes, sempre visibles pel 
usuaris. 

 
4. El contractista podrà realitzar 30 dies naturals de vacances que hauran d’estar 

compresos en els mesos de febrer, març, abril o novembre. Els períodes de vacances 
hauran de ser comunicats i anunciats amb 20 dies naturals d’antelació. 

 
Obligacions específiques del concessionari: 
 
Són obligacions del concessionari aquelles que l’ordenament jurídic vigent li imposa, les 
previstes al DCPCAP per als contractistes municipals que per la seva naturalesa no només 
puguin ser aplicables a un contractista, i específicament els següents: 
 

1. Aplicar el Programa de gestió de l’equipament com a proposta de dinamització del 
mateix presentat i valorat en el marc de la licitació. 
 

2. Satisfer puntualment el cànon estipulat. 
 

3. Assumir les tasques i despesa dels següents serveis associats a l’equipament, 
conforme es detalla en els apartats següents:  

 
Durant la temporada que la piscina estigui oberta al públic: 

 

- Gestió i explotació del bar 

- Venta d’entrades 

- Gestió de les inscripcions dels cursets de natació 

- Control d’accés  

- Manteniment de gespa i jardineria 

- Neteja del recinte exterior de la piscina 

- Neteja del recinte interior de l’edifici de serveis 
 

Durant la temporada que la piscina no estigui oberta al públic, a més de les anteriors 
el contractista es farà càrrec de: 

 

- Prestació del servei de socorrisme per a les eventuals activitats que es puguin 
portar a terme, fora de l’horari establert per l’Ajuntament. 
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- Manteniment i tractament de l’aigua de la piscina. 
 

4. El període mínim d’obertura al públic del recinte de la piscina serà el comprès entre 
el segon cap de setmana de juny i fins l’11 de setembre. Aquest període podrà ser 
ampliat segons ofereixi el contractista. 
 

5. Durant tot l’any hauran d’estar en funcionament el servei de bar, de la sala polivalent 
interior i els serveis de lavabos i vestidors. 
 

6. En relació a la utilització de la sala polivalent per part de l’Ajuntament, fora de la 
temporada d’obertura d’estiu en podrà disposar sempre que en tingui la necessitat, 
prèvia comunicació al contractista i fent-se càrrec el contractista de l’obertura i 
tancament de la sala així com de la seva neteja. La utilització d’aquesta sala per part 
de l’Ajuntament durant la temporada d’estiu, haurà de ser comunicada i autoritzada 
pel contractista segons encaixi en la seva planificació d’activitats, si s’escau. 

 
7. L’horari d’obertura de la piscina i del bar serà com a mínim, durant la temporada 

d’estiu, el següent: 
Els dies i hores en què la piscina i el bar hauran d’estar oberts al públic seran tots el 
dies de la setmana i com a mínim en horari de 11h a 20 h ininterrompudament . 

 
8. Realitzar l’explotació del bar i la gestió de la piscina al seu risc i ventura. El contractista 

té el caràcter d’empresari, sent al seu càrrec l’estricte compliment de les obligacions 
legals d’acord amb la legislació fiscal i social vigent. l’Ajuntament no és en cap cas 
responsable de la falta de pagament del contractista als proveïdors, ni dels 
deterioraments o robatoris que es puguin cometre en el Bar i a la piscina i dins l’edifici 
de serveis en general. 

 
9. El contractista serà especialment responsable d’obrir i tancar el recinte. 

 
10. El contractista està obligat a anotar a la caixa registradora qualsevol ingrés que 

produeixi l’activitat de bar. Quant al registre de la venda d’entrades per accedir al 
recinte de les piscines es farà segons el sistema que cada temporada li indiqui 
l’Ajuntament. L’adjudicatari esta obligat a dur un llibre de comptabilitat en el que consti 
els ingressos diaris tant del bar com de la venda d’entrades per accedir a les piscines 
i les despeses que es produeixin. 
 

11. Complir, sota la seva exclusiva responsabilitat, la normativa vigent establert pels 
organismes competents en general, i en especial per la Generalitat de Catalunya, 
quan a la venda tabac i begudes alcohòliques i quant al tipus d’envasos autoritzats 
per servir les begudes en instal·lacions esportives. 
 

12. Durant l’època en que el recinte està obert al públic, procedir a la neteja diària i 
manteniment de l’espai de domini públic objecte de concessió: 
 

- La part exterior del local on s’hi troba situada la terrassa del bar 

- La neteja dels vestidors i lavabos del recinte 
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- Tota la zona de platja i de solàrium que envolta les dues piscines 

- Les papereres del recinte. 

- El bar, la sala polivalent, els accessos i els passadissos. 

- La gespa i zones enjardinades 
 

13. Durant l’època en que la piscina resta tancada al públic, procedir al manteniment 
integral de la gespa amb tots els seus requisits, com son la tira d’adobs, sembra de 
gespa si fos el cas, neteja i tallar-la cada cop que sigui necessari, aquestes son les 
mesures mínimes. 
 

14. Els productes i estris necessaris per a la neteja, els higiènics dels lavabos i 
subministrament de productes químics necessaris pel tractament de l’aigua durant tot 
l’any, són per compte i càrrec exclusiu del contractista. 
 

15. Mantenir en tot moment els lavabos en perfectes condicions. 
 

16. Recollir selectivament les deixalles que es generin i traslladar-les sovint als 
contenidors generals en les corresponents bosses, les vegades que sigui necessari 
per tal que el recinte es mantingui net i sense males olors. 
 

17. Contractar una pòlissa d’assegurances de responsabilitat civil cobreixi el risc de la 
concessió del servei a excepció feta de la responsabilitat civil del socorrista i 
funcionament de les instal·lacions i maquinaria de la piscines en el període d’obertura 
municipal de les piscines, on l’Ajuntament assumeix la contractació d’aquests serveis. 
En la resta el contractista serà l’únic responsable en tots els ordres, cas de produir-se 
danys a tercers o qualsevol tipus de infecció quedant exclosa la responsabilitat de 
l’Ajuntament. 
 

18. El contractista estarà obligat al control i, en el seu cas al cobrament de l’entrada, al 
recinte de les piscines. 

 
19. Admetre a gaudi del servei a tota persona usuària del recinte previ pagament de 

l’entrada, malgrat no faci consumició al bar. Mantenir amb els usuaris i el públic 
assistent una relació de correcció i respecte, sense cap tipus de discriminació per 
raons de raça, llengua, creença, edat o sexe. 
 

20. En cas de conflicte greu amb algun usuari, haurà de requerir la presència de la Policia 
Local. 

 
21. Complir la legislació vigent en matèria d’ocupació laboral i de seguretat i salut en el 

treball. 
 

22. Estar al corrent de pagament de les seves obligacions fiscals. 
 

23. El contractista prestarà especial atenció a la correcta imatge davant dels usuaris, tant 
en els seus elements personals com en els elements materials, tenint cura que aquells 
actuïn sempre amb la més estricta cortesia i respecte envers a tercers, posant 
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immediat remei a qualsevol mal comportament de les persones que tingui al seu 
càrrec. Igualment prestarà especial atenció a la netedat, conservació i qualitat dels 
materials i utillatge emprat. 
 

24. Instal·lar a càrrec de l’adjudicatari la maquinària necessària pel funcionament del 
servei de bar. 
 

25. Conservar la instal·lació així com el material objecte de la concessió, en perfecte estat, 
i efectuar, per tant amb aquest fi, les obres i els treballs necessaris, per tal de 
mantenir-ho en bones condicions. 
 

26. De tot el material existent a la instal·lació en el moment de la signatura del contracte 
es redactarà una acta on es faran constar tots els materials existents que tindran que 
ser retornats a l’Ajuntament un cop finalitzi la concessió. 

 
27. No introduir elements d’infraestructura, equipament, rètols, senyals, tancament, etc., 

sense autorització expressa de l’Ajuntament, ni modificar o retirar els existents. 
 

28. Qualsevol escrit imprès o rètol que utilitzi el contractista com a propaganda del servei 
que presta, haurà d’estar redactat, com a mínim, en català havent de ser prèviament 
aprovat per l’Ajuntament, i hi haurà de figurar sempre i en lloc destacat l’anagrama de 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. 
 

29. No emmagatzemar material, productes ni mercaderies fora del local destinat 
especialment a aquesta finalitat. 
 

30. Durant el temps d’obertura de la piscines municipals , el contractista assumirà 
completament la seva gestió; control i venda d’entrades segons lo estipulat en l’apartat 
3 d’aquest clausulat, vigilància, neteja de vestuaris i lavabos i dependències annexes, 
la neteja dels espais exteriors i de l’interior de l’edifici de l’equipament, i de la jardineria 
del interior del recinte . 

 
31. Utilitzar els béns adscrits a la concessió, de manera diligent i eficient, mantenint en 

bon estat de conservació les obres i instal·lacions i donant compliment a les 
instruccions que li dicti l’Ajuntament en exercici de la facultat de fiscalització del servei. 
El manteniment de les instal·lacions, aparells i estris del bar seran a càrrec exclusiu 
del contractista. 
 

32. Informar a l’Ajuntament, de forma anual o quan se’l requereixi, del funcionament del 
servei,  dels comptes d’explotació i de la situació patrimonial en relació amb la gestió 
del servei. A tals efectes presentarà a la finalització de la temporada d’estiu una 
Memòria de les activitats realitzades acompanyades de la informació econòmica de 
les mateixes; i, com a màxim el 31 de desembre de cada anualitat, presentarà una 
Memòria d’iguals característiques relativa a les activitats realitzades en la resta de 
l’any. 
 

33. Dotar els serveis dels mitjans i personal necessari perquè la seva prestació es faci en 
les degudes condicions de seguretat i  eficiència. 
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34. Fer-se càrrec del pagament de les despeses dels serveis de d’aigua, llum, gas 

derivades de l’explotació del servei durant el període de la concessió, essent 
l’Ajuntament qui tramitarà el canvi de nom. En cap cas el concessionari podrà 
modificar les condicions dels contractes, sense l’autorització de l’Ajuntament.  
 

35. Facilitar a l’Ajuntament totes les dades de funcionament de la concessió de domini 
públic que li requereixi l’Ajuntament en un termini màxim de 10 dies hàbils des de la 
recepció del requeriment. 

 
36. 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 

 

• L’Ajuntament, per la seva part, es compromet a:  
 

1. Durant la temporada d’estiu (des del segon cap de setmana de juny i fins el 11 de 
setembre) contractar al seu càrrec el servei de socorrisme i servei de manteniment de 
l’aigua de les piscines. 
 

2. Fer-se càrrec del pagament de les despeses dels treballs i les obres de manteniment 
de caràcter excepcional, no habitual ni quotidià, ni imputables a una mala gestió del 
contractista, que siguin considerades com a tals per l’Ajuntament. Es precisarà 
informe dels serveis tècnics municipals que determini el citat caràcter excepcional, no 
habitual ni quotidià de les obres de manteniment. 
 

3. Promocionar i donar publicitat de les piscines i de les activitats que s’hi desenvolupin. 
 

4. L’Ajuntament proporcionarà en els mesos de maig i octubre, la programació de les 
activitats pròpies per a coneixement del contractista, pels següents sis mesos. 

 

• Són obligacions essencials del contracte les següents:  
 

1. El compliment de la proposta de l’adjudicatari en tot allò que hagi estat objecte de 
valoració d’acord amb els criteris d’adjudicació establerts per al contracte. 

2. Les obligacions establertes en el present P CAP en relació amb la subcontractació. 
3. Les obligacions establertes en el present PCAP en relació amb l’adscripció de mitjans 

personals i materials a l’execució del contracte. 
4. Les condicions especials d'execució establertes en el present plec, tindran el caràcter 

d'obligació essencial del contracte i el seu incompliment serà considerat com 
incompliment greu als efectes de la imposició de penalitats i del previst en l’article 71.2 
c) de la LCSP. 

5. Les obligacions a càrrec del contractista citades als apartats 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 
12, 13, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34 i 35. 
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ÀMBIT TERRITORIAL ESPECÍFIC34 

 
RÈGIM PATRIMONIAL35 

Béns de domini públic afectes al servei: les instal·lacions i béns municipals afectes a la 
concessió són les que consten en l’annex 1 (plànols de delimitació dels espais) i annex 3 
(inventari material bar i consergeria) del present plec. 
 
El concessionari ostentarà la possessió  a efectes de gestió del servei referit en el present P 
CAP. 
No es podran constituir hipoteques sobre la concessió. 
 
Béns del contractista afectes al servei i sotmesos a reversió: - 
Béns del contractista afectes al servei i no sotmesos a reversió: els necessaris per al 
funcionament de la concessió en els termes de l’oferta del concessionari. 
Altres béns: - 
 
DURADA DEL CONTRACTE 

Durada màxima total: 2 anys, a comptar des de la data de la signatura del contracte. 
Durada del període principal: 2 anys 
Durada màxima de cada pròrroga: el contracte podrà ser objecte de dues pròrrogues d’un 
any cada una, de forma expressa i per mutu acord de les parts, així doncs la durada màxima 
del contracte serà de 4 anys (2+1+1) 
Número màxim de pròrrogues: 2 
 
Finalitzat el termini de la concessió, el servei revertirà a la Corporació municipal, essent 
obligació del contractista lliurar els béns i instal·lacions afectes al servei en l’estat de 
funcionament i conservació adequats. 
 
Ampliació del termini màxim legal per amortització d’inversions: - 
 Aplicació36: - 
 Justificació: - 
 
ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL 

Exigència37: Sí 
Riscos assegurats diferents dels expressat a la pòlissa general i import mínim de cada risc: 
Capital assegurat per sinistre: 600.000 € 
Capital assegurat per víctima: 300.000 € 
Altres estipulacions que ha de contenir la pòlissa:- 
 

                                                        

34 Indica l’àmbit territorial inferior al municipi en el qual s’ha d’executar el contractes. Només s’utilitza als contractes de serveis. 
35 Per a cada classe de béns, s’indica si es vinculen amb el contracte, les regles singulars del seu règim diferenciades de les legals i de les 
contingudes a les disposicions generals i es relaciona quins són o s’identifiquen genèricament. 
36 S’indica “sí” o “no”. 
37 S’indica “sí” o “no”. 
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Aquesta pòlissa es presentarà a l’Ajuntament junt amb la documentació prèvia a l’adjudicació 
que es requereixi a l’empresa que la mesa de contractació proposi com adjudicatària del 
contracte. 
Durant tota la vigència del contracte haurà d’estar en disposició de demostrar la seva vigència 
a l’Ajuntament.  
 
PERSONAL D’INTERLOCUCIÓ TÈCNICA: TITULACIÓ I COMPETÈNCIES 

El contractista designarà una persona que exercirà d’interlocutora entre aquest i l’Ajuntament. 
 
PLA DE SEGURETAT I SALUT 

Preceptivitat: no procedeix. 
Característiques: - 
 
PROGRAMA DE TREBALLS 

Preceptivitat: Sí 
Característiques: veure apartat “Ofertes” sobre 2 
 
ESPECIALITATS DEL DEURE DE CONFIDENCIALITAT38  

Informació amb aquest caràcter: - 
Durada del deure de confidencialitat: - 
 
FACULTATS D’INSPECCIÓ PER PART DE L’ADMINISTRACIÓ: 

Descripció: El servei d’explotació de les instal·lacions de la piscina municipal, tindrà en tot 
moment la qualificació de servei públic municipal i, en conseqüència restarà sota la direcció i 
control de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages  el qual podrà modificar-lo i exercir les 
atribucions que li confereix l’article 248 del ROAS (Decret 179/1995, de 13 juny), i l’article 261 
de la LCSP (Llei 9/2017, de 8 de novembre). 
  

                                                        

38 S’indiquen només els addicionals a l’obligació continguda a les DCPCAP. 
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III. RÈGIM ECONÒMIC 

 
DADES ECONÒMIQUES 

Cànon anual, valor estimat i mètode aplicat per al seu càlcul:39  
- Quantia: 102.676,76 €  

- Mètode de càlcul aplicat Justificació40:  segons l’estudi econòmic realitzat, es calcula 
un benefici anual derivat de l’explotació de la concessió de 25.669,19 €. Es considera 
que aquesta xifra, per agregació dels conceptes que la integren, representa la 
magnitud més correcta i/o aproximada a la realitat sobre la base de la qual es pot 
calcular el valor estimat del contracte englobant el període principal (2 anualitats), més 
les eventuals pròrrogues (2 anualitats, d’any en any). 

 
CÀNON CONCESSIONAL 

 
L’import mínim del cànon anual serà l’ofert pel concessionari en la seva oferta i no podrà ser 
inferior a 1.250,00 €. 
 
Addicionalment el concessionari haurà de satisfer anualment a l’Ajuntament un cànon 
concessional variable consistent en el percentatge del 5% dels beneficis declarats fiscalment 
a efectes de l’impost sobre renda de les persones físiques o impost de societat, segons sigui 
persona física o jurídica, referit  a l’activitat desenvolupada per a la gestió integral de la piscina 
i a l’exercici fiscal precedent corresponent a la durada de la concessió. Cas que el 
concessionari tributi en la modalitat de mòduls el cànon es calcularà sobre el benefici deduït 
de la comptabilitat separada que han de dur a terme de l’activitat de la concessió. 
 
Els licitadors podran oferir en la seva oferta la millora a l’alça del cànon anual fix, i un 
diferencial que incrementarà el percentatge mínim de la part del cànon variable. 
 
Sobre el cànon, s’aplicaran els tributs que legalment corresponguin els quals en cap cas no 
estan inclosos dins del seu import. 
 
El cànon haurà ser autoliquidat i ingressat dins del mateix termini en què s’hagi de presentar 
la declaració anual de l’impost corresponent. L’autoliquidació prendrà la forma d’una 
declaració responsable, la qual s’acompanyarà de la declaració fiscal anual. Les 
característiques de l’autoliquidació del cànon podran ser fixada per decret. 
 
El concessionari estarà obligat a aportar a l’Ajuntament, simultàniament les autoliquidacions, 
les declaracions fiscals que la fonamentin i una justificació detallada dels ingressos de 
l’activitat i dels seus costos directes i indirectes. Els costos indirectes no podran ser superiors 
al 10% dels ingressos bruts. Si els costos indirectes aplicats a la declaració fiscal fossin 
superiors a aquest percentatge, es corregirà el benefici que serveix de base per al càlcul del 
cànon de forma que aquests costos indirectes passin a ser del 10%. L’Ajuntament podrà 
exigir qualsevol informació complementària per verificar la correcció de l’autoliquidació. 

                                                        

39 Inclourà l’import màxim del contracte considerant les modificacions previstes en el PCAP. 
40 Quan es tracti d’un contracte d’obres amb projecte, es farà una remissió al projecte. Quan es tracti d’un contracte de subministrament 
o serveis s’inclourà com a annex un informe tècnic.  
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A partir del primer exercici en què es practiqui l’autoliquidació, el concessionari presentarà 
una autoliquidació d’ingrés a compte dins del mes de gener, la qual presentarà el mateix 
import que l’import del cànon resultant a la darrera autoliquidació presentada. 
 
El concessionari haurà de mantenir un sistema comptable independent que permeti tractar la 
concessió com una empresa independent.  
 
SISTEMA DE DETERMINACIÓ DEL PREU41   

Preu global d’adjudicació i màxim del contracte: els indicats en l’apartat anterior. 
Segons consta en l’estudi econòmic. 
 
Sistema de preus unitaris: - 
Descripció42: - 
Moneda de pagament : €. 
 
DIVISIÓ EN LOTS 

Admissió43: no  
Justificació sobre la no divisió en lots:  Aquest contracte no es fraccionarà en lots, atès que 
consisteix en un servei unificat d’accions. 
Descripció i import44: - 
Possibilitat de presentar oferta a la totalitat dels lots45:  - 
Número màxim de lots pels que pot presentar oferta: - 
Número màxim de lots a adjudicar a cada licitador: - 
Normes o criteris a aplicar quan per aplicació dels criteris d’adjudicació un licitador pugui 
resultar adjudicatari d’un nombre de lots que excedeixi del màxim indicat: -- 
Oferta integradora: -- 
 Possibilitat: -- 
 Combinacions admissibles: -- 
 Solvència i capacitat en cada una d’elles: -- 
 Altres determinacions: -- 
 
REFERÈNCIA DE SORTIDA 

Classe de referència per a la formulació d’ofertes46: millora a l’alça del cànon anual fix i del 
percentatge de cànon variable mínim establert. 
 
Tipus de sortida47:  
 

                                                        

41 S’indica la fórmula de determinació del preu (p.e.: preus unitaris, preu global, ...). 
42 Es consignarà a  continuació o indicant “en relació unida com a annex”. 
43 S’indica “sí” o “no”. 
44 Es descriuen quins són i l’import de cadascun d’ells, desglossant l’IVA. 
45 S’indica “si” o “no” 
46 S’indica la classe de referència segons la qual els contractistes hauran d’oferir magnituds per determinar el preu (p.e.: baixa única 
respecte al pressupost de licitació, baixa singular per a cada preu unitari ...) 
47 S’indica, segons la classe de referència, aquella que serà màxima a efectes de determinar el preu. Quan sigui una baixa única respecte al 
pressupost de licitació, es remetrà a aquest. 
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- Cànon fix: 1.250,00 € 
- Cànon variable: 5% del beneficis declarats fiscalment. 
 
APLICACIÓ DE L’ARTICLE 102.6 LCSP 48 

Aplicació49: No 
Règim d’aplicació50: 
 
ANUALITATS ECONÒMIQUES 

La present licitació del contracte de concessió per la gestió integral del servei de les piscines 
no comporta cap obligació econòmica per a l’Ajuntament. 
 
FINANÇAMENT51 

Concepte: - 
- Aplicació pressupostària52:  
- Denominació:   
- Import:  

 
TARIFES A PERCEBRE PEL CONCESSIONARI53 

 
Les tarifes màximes que el concessionari percebrà, seran les següents d’acord amb l’article 
285.1, b) i 289 de la Llei 9/2017 i 20.6 del TRLHL. Aquestes tindran la consideració de 
prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari. 
 
Les tarifes que seran d’aplicació durant la temporada 2019 són les següents: 
 

ABONAMENTS DE TEMPORADA  

Individual de 26 a 64 anys (ambdós inclosos) 85,00 € 

Individual de 5 a 25 anys (ambdós inclosos) 53,00 € 

Menors de 5 anys Gratuït 

Majors de 64 anys 42,00 € 

Majors de 75 anys Gratuït 

  

Grups escolars , cada nen (per cada 15 nens podrà entrar 1 monitor 
gratis) 

2,00 € 

Grups d’estades esportives, campus... (per cada 15 nens podrà 
entrar 1 monitor gratis) Tarifa per nen/setmana complerta de 7 dies) 

1,50 € 

  

ENTRADES DIARI  

                                                        

48 Estableix clàusules de variació de preus en funció del compliment d’objectius de terminis i/o rendiment i penalitzacions pel seu 
incompliment. 
49 S’indica “sí” o “no”. 
50 Indica la forma concreta com s’aplica. 
51 Aplicable només en cas de finançament afectat. 
52 S’indica la partida pressupostària de l’estat d’ingressos. 
53 S’indicarà “pagament per certificacions periòdiques”, “pagament únic a la recepció”, “pagament per fases de recepció” o altra fórmula 
que s’apliqui. 
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Individual de 26 a 64 anys (ambdós inclosos) 3,90 € 

Individual de 5 a 25 anys i de 65 a 74 anys (ambdós inclosos) 2,60 € 

Menors de 5 anys Gratuït 

Majors de 75 anys Gratuït 

  

ENTRADES FESTIU  

Individual de 26 a 64 anys (ambdós inclosos) 5,80 € 

Individual de 5 a 25 anys i de 65 a 74 anys (ambdós inclosos) 3,65 € 

Menors de 5 anys Gratuït 

Majors de 75 anys Gratuït 

  

BONIFICACIONS ABONAMENTS TEMPORADA  

Inscrites al padró municipal de Sant Fruitós de Bages en el moment 
de treure´s l’abonament 

50% 

Tinença del carnet de família nombrosa o monoparental en el 
moment de treure’s l’abonament 

20% 

Pensionistes per incapacitació reconeguda per la Seguretat Socials 20% 

 
 

TARIFES REFERENTS A LA INSCRIPCIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE 
CURSETS DE NATACIÓ (JULIOL I AGOST) 

Nens sòcies de les piscines 30 €/mes 

Nens no socis 36 €/mes 

Adults socis de la piscina 20 €/mes 

Adults no socis 24 e/mes 

 
Les tarifes corresponents als diferents productes que es consumiran per la prestació del 
servei de restauració seran proposats pel concessionari en el sobre núm.2 i seran aprovats 
per l’Ajuntament mitjançant l’adjudicació de la concessió. 
 
El concessionari permetrà l’entrada lliure durant el mes de juliol als participants del Casal 
d’Estiu organitzat per l’Ajuntament. 
 
El concessionari, anualment, podrà proposar la modificació de les tarifes indicades, prèvia de 
l’autorització de l’Ajuntament i amb una antelació mínima de 3 mesos a l’inici de la temporada 
d’estiu d’aplicació. 
 
L’Ajuntament podrà modificar les tarifes, en els termes de l’article 290 de la LCSP. 
 
 
 
 
 
 
IV. ORGANITZACIÓ MUNICIPAL DE LA CONTRACTACIÓ 
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ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ 

Denominació de l’òrgan54: Ple de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages  
Atribució55: per norma. 
Delegació56: - 
 
MESA DE CONTRACTACIÓ 

Constitució57: Sí 
Composició:   
President: Alcalde. Sr. Joan Carles Batanés Subirana. 

-   Suplent.- Sr. Xavier Racero i Esquius, Regidor de serveis econòmics. 
 -  Suplent.- Sr. Cristian Marc Huerta Vergés, Regidor d’obres, espai públic i activitats. 

Vocals: 
o President de l’Àrea origen del contracte i/o regidor responsable del 

departament origen del contracte. Sr. Tomás Casero Garcia, Regidor de 
serveis i esports. 

o Funcionari/s Tècnic de l’Àrea origen del contracte o cap de Departament 
origen del contracte. Sra. Mireia Subirana Chaves, tècnica d’esports. 

▪ Suplent 1r: Sr. Jordi Planell Hernández, tècnic de cultura. 
o Secretaria General: 

▪ Titular: Sr. Josep González Ballesteros, Secretari municipal. 
▪ Suplent 1r: Sr. Santiago González Castellanos, Vicesecretari 

municipal. 
o Intervenció municipal: 

▪ Titular: Sra. Mercè Marmi Espelt, Interventora municipal. 
▪ Suplent 1r: Sra. M. José Fernández Trigo, Lletrada municipal. 

 
Secretària de la mesa:  

Titular.- Francina Rius Cruz, tècnica de l’àrea de contractació. 
Suplent.- David Pintó Sallés, administratiu de l’àrea de contractació. 
 

Justificació de la participació de funcionaris interins o personal laboral temporal:  

- Es designa a la Sra. Mireia Subirana Chávez, tècnica municipal d’esports en règim de 
funcionari interí, al ser la tècnica responsable d’equipaments esportius segons el 
Decret 2015-0480, de 18 de juny de 2015, de mesures organitzatives integrants del 
Cartipàs municipal del mandat 2015-2019 (modificació 32ª.Decret 2019-297 de 5 de 
març).  

 
 
 
 
COMITÈ TÈCNIC O ORGANISME TÈCNIC ESPECIALITZAT (Art. 146.2 a. LCSP) 

                                                        

54 S’indicarà el nom de l’òrgan de contractació (ple, junta de govern local, tinent d’alcalde o regidor delegat). En el cas dels tinents 
d’alcalde i regidors delegats es consignarà la denominació de la seva delegació.  
55 S’indicarà “per norma” o “per delegació. 
56 Aquest apartat només s’utilitza quan l’òrgan de contractació actua per delegació. 
57 S’indica “sí” o “no”. 
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Constitució58: No 
Definició59: - 
 
RESPONSABLES MUNICIPALS DEL CONTRACTE60 

Regidoria d’adscripció61:  Serveis públics, esports i seguretat ciutadana 
Responsable municipal/ representant de la promoció62: Sra. Mireia Subirana Chaves, tècnica 
d’esports 
Director de l’obra63: - 
Director de l’execució de l’obra64: - 
Coordinador de seguretat i salut65: - 

                                                        

58 S’indica “sí” o “no”. 
59 Es descriu la composició de l’òrgan tècnic o se cita l’organisme tècnic especialitzat. 
60 En el cas dels contractes d’obra, el responsable del contracte és el director l’obra i en aquest apartat el què es nomena és un 

representant de la promoció. 
61 S’indica la identitat personal i el nom de la tinença d’alcaldia o regidoria delegades. 
62 S’indica la identitat personal i el lloc de treball del tècnic municipal responsable del seguiment del contracte. 
63 Només per als contractes d’obra: s’indica la identitat personal, el lloc de treball, quan es tracti de personal al servei de l’Ajuntament o el 
número de col·legiat i el col·legi oficial al qual pertany, cas que es tracti d’un professional liberal amb contracte de servei.  
64 Només per als contractes d’obra: s’indica la identitat personal, el lloc de treball, quan es tracti de personal al servei de l’Ajuntament o el 
número de col·legiat i el col·legi oficial al qual pertany, cas que es tracti d’un professional liberal amb contracte de servei.  
65 Només per als contractes d’obra: s’indica la identitat personal, el lloc de treball, quan es tracti de personal al servei de l’Ajuntament o el 
número de col·legiat i el col·legi oficial al qual pertany, cas que es tracti d’un professional liberal amb contracte de servei.  
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V. EL CONTRACTISTA 

 
HABILITACIONS ESPECÍFIQUES PER CONTRACTAR66 

Exigència67:- 
Descripció68:  
 
SISTEMA DE DETERMINACIÓ DE LA SOLVÈNCIA 

 

☐ Només classificació  

☐ Classificació més condicions de solvència addicional 

☐ Classificació o condicions de solvència alternativament 

☒ Condicions de solvència sense classificació 

 
CLASSIFICACIÓ69 

Enumeració70: - 
Justificació:  
 
CONDICIONS DE SOLVÈNCIA  

 
Solvència econòmica: 

- Requisits: Quedarà acreditada aportant l’acreditació de disposar d’una assegurança 
d’indemnització per riscos professionals, per import de capital assegurat per sinistre 
de 600.000 €; i un capital assegurat per víctima de 300.000 € (Mitjà 5 dels especificats 
en la clàusula 25 del DCPCAP). 

- Justificació: el requisit de solvència s’estableix conforme l’establert en l’article 87.1 b) 
de la LCSP atès que es considera apropiat com a criteri referit a la solvència 
econòmica del contractista. 

 
Solvència tècnica:  
 

1. Adscripció a l’execució del contracte de persones que hagin gestionat instal·lacions 
esportives amb piscina dins els últims 3 anys o siguin titulats en Ciències de l’Activitat 
Física i l’Esport o equivalent. 

 
Mitjà d’acreditació: Declaració responsable segons model ANNEX 4 que inclogui els 
serveis executats indicant l’objecte, l’import, la data i destinatari públic o privat del 
personal que s’adscriu a l’execució del contracte. Quan li sigui requerit per l’àrea 
gestora de l’expedient els serveis o treballs efectuats s’acreditaran mitjançant 
certificats expedits o visats per l’òrgan competent quan el destinatari sigui una entitat 

                                                        

66 Aquest apartat s’aplica quan, a banda de les condicions general de capacitat per contractar, cal la concurrència d’alguna condició 
específica de capacitat. 
67 S’indica “sí” o “no”. 
68 S’indica quines són les habilitacions específiques addicionals. 
69 Aquest apartat s’aplica quan la classificació és preceptiva. 
70 S’indiquen els grups, subgrups i categories exigides. 
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del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant certificat 
expedit per aquest o a falta de certificat mitjançant una declaració de l’empresari 
acompanyada dels documents que acreditin la prestació del servei. 
 

- Justificació: el requisit de solvència s’estableix conforme l’establert en l’article 90.1 e) 
de la LCSP atès que es considera apropiat com a criteri referit a la solvència tècnica 
del contractista. 
 
 

EXIGÈNCIA D’EXECUCIÓ DIRECTA PER PART DEL CONTRACTISTA (75.4 de la LCSP) 

 
APLICACIÓ DE L’ARTICLE 76.1 LCSP71 

Exigència72: No 
Descripció73: 
 
APLICACIÓ DE L’ARTICLE 76.2 LCSP74 

Exigència75: No 
Descripció76: 
 
EXIGÈNCIA DEL COMPLIMENT DE NORMES DE GARANTIA DE QUALITAT (Art. 93 
LCSP)77 

Exigència78: No 
Descripció79: 
 
EXIGÈNCIA DEL COMPLIMENT DE NORMES DE GESTIÓ MEDI AMBIENTAL (Art. 94 
LCSP)80 

Exigència81: No 
Descripció82: 
 
  

                                                        

71 Indica les especificacions que han de realitzar les persones jurídiques dels noms i de la qualificació professional del personal 
responsable d’executar la prestació, quan així s’exigeix. 
72 S’indica “sí” o “no”. 
73 Detalla la forma de donar compliment a aquesta obligació. 
74 Delimita l’obligació d’adscriure a l’execució del contracte mitjans personals o materials suficients i la forma del seu compromís a l’oferta 
i la forma d’acreditar el compliment en el termini comprés entre les adjudicacions provisional i definitiva. 
75 S’indica “sí” o “no”. 
76 Detalla la forma de donar compliment a aquesta obligació. 
77 Només per als contractes subjectes a regulació harmonitzada. 
78 S’indica “sí” o “no”. 
79 Detalla la forma de donar compliment a aquesta obligació. 
80 Només per als contractes subjectes a regulació harmonitzada. 
81 S’indica “sí” o “no”. 
82 Detalla la forma de donar compliment a aquesta obligació. 
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VI. OFERTES 

 
SOBRE EN QUÈ HA DE CONSISTIR L’OFERTA 

Sobre 1:Sí  
Sobre 283: Sí 
Sobre 3: 84: Sí  
 
 
DOCUMENTACIÓ DEL SOBRE 1 

Inclourà:  

- Declaració responsable conforme el model Document Europeu Únic de 
Contractació, signada pel representant legal.  

- Declaració responsable conforme el model ANNEX 4 
 
DOCUMENTACIÓ DEL SOBRE 2  

 

- Memòria explicativa, amb un màxim de 20 pàgines sobre: 
 

- Proposta de dinamització de l’equipament referit al període d’estiu en que el recinte 
està íntegrament obert al públic. Aquest apartat haurà de contemplar com a mínim els 
següents punts: Programa d’activitats físico-esportives, lúdiques i culturals; Proposta 
del servei de restauració, que inclogui la corresponent tarifa de preus. 
 

- Proposta de dinamització de l’equipament referit a la resta de l’any: Aquest apartat 
haurà de contemplar com a mínim els següents punts: Programa d’activitats físico-
esportives, lúdiques i culturals; Proposta del servei de restauració, que inclogui la 
corresponent tarifa de preus. 
 

DOCUMENTACIÓ DEL SOBRE 3 

 

- Proposta econòmica d’acord amb el model que s’adjunta com ANNEX 5.  
Obligació de presentar estudi justificatiu de l’oferta econòmica: Sí. Juntament amb la 
proposta econòmica es presentarà: 
 

o Estudi econòmic desglossat per partides amb el nivell suficient que acrediti 
la serietat 
i possibilitat de compliment de l’oferta econòmica. 
 

La no presentació de la documentació justificativa de l’oferta (estudi econòmic 
desglossat per partides) podrà ser motiu d’exclusió del procediment. 
 
 
 

                                                        

83 S’indica “sí” o “no”. 
84 S’indica “sí” o “no”. 
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RÈGIM DE PUBLICACIÓ DE LA LICITACIÓ85 

Perfil del contractant. 
 
CIRCUMSTÀNCIES DE PRESENTACIÓ DE LES OFERTES 

Lloc: L’indicat en la clàusula 31 del DCPCAP: Per a la presentació de proposicions caldrà 
dirigir-se a l’apartat corresponent que es troba a la seu electrònica que es pot trobar al 
següent enllaç: https://www.santfruitos.cat/Ajuntament-seu-electronica/informacio-
oficial/perfil-de-contractant/ 
 
Les proposicions es presentaran exclusivament mitjançant l’eina Sobre Digital, integrada en 
la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de Catalunya 
 
Termini: L’indicat en l’apartat C) punt 2.1 de règim de publicació 2 de la clàusula 32 del 
DCPCAP. 
Les proposicions per optar a aquest procediment es presentaran, única i exclusivament,  en 
el termini màxim de 13 dies naturals des de l’endemà de la publicació de l'anunci de licitació 
en el perfil de contractant.  
 
Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l'eina requerirà a les empreses licitadores 
que introdueixin una PARAULA CLAU per a cada sobre amb documentació xifrada que formi 
part de la licitació (pel sobre A no es requereix paraula clau, atès que la documentació no 
està xifrada). amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el moment de l'enviament de les ofertes, 
la documentació. així mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es realitza mitjançant 
la mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en compte 
la importància de custodiar correctament aquesta o aquestes claus (poden ser la mateixa per 
tots els sobres o diferents per cadascun d'ells), ja que només les empreses licitadores la/les 
tenen (l'eina de sobre digital no guarda, ni recorda, les contrasenyes introduïdes) i són 
imprescindibles per al desxifrat de les ofertes i, per tant, per l'accés al seu contingut. 
 
Es demanarà a les empreses licitadores que introdueixin la paraula clau 24 hores després de 
finalitzat el termini de presentació d'ofertes i, en tot cas, l'han d'introduir dins del termini 
establert abans de l'obertura del primer sobre xifrat. 
 
En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà accedir al 
contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d'ofertes a través de l'eina de Sobre 
digital es basa en el xifratge de la documentació i requereix necessàriament la introducció 
per part de les empreses licitadores de la/les paraula/es clau, que només elles custodien 
durant tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels sobres, no es podrà efectuar la 
valoració de la documentació de l’oferta que no es pugui desxifrar per no haver introduït 
l'empresa la paraula clau. 
 

                                                        

85 S’indica el règim de publicitat que s’aplica: 
- Procediments harmonitzats: perfil del contractant i DOUE 
- Procediments oberts ordinaris, simplificats i supersimplificat (article 159.6 LCSP): perfil del contractant. 

 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat
https://www.santfruitos.cat/ajuntament-seu-electronica/informacio-oficial/perfil-de-contractant/
https://www.santfruitos.cat/ajuntament-seu-electronica/informacio-oficial/perfil-de-contractant/
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En aquest sentit, a partir de les 24 hores posteriors a la finalització del termini de presentació 
de les proposicions, els licitadors rebran per correu electrònic una comunicació de petició de 
paraula clau, per tal que introduïu la paraula clau per a què s'iniciï el procés de desxifrat del/s 
sobre/s digital/s corresponent a l'expedient de contractació de referència. Els licitadors podran 
introduir les paraules claus dels sobres en l'enllaç indicat en dita comunicació. La introducció 
d'aquesta paraula clau només implica el desxifrat del contingut del sobre esmentat, però no 
es realitzarà la seva obertura fins al moment de l'obertura de pliques  especificat a l'anunci 
de licitació. 
 
TERMINI DURANT EL QUAL HA DE SER MANTINGUDA L’OFERTA DES DE LA 
FINALITZACIÓ DEL TERMINI HÀBIL PER A LA SEVA PRESENTACIÓ 

3 mesos 
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VII. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

 
Puntuació màxima amb criteris consistents en judicis de valor: 49 punts  
Puntuació màxima amb criteris consistents en fórmules matemàtiques: 51 punts 
Puntuació màxima: 100 punts 
 
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ CONSISTENTS EN JUDICIS DE VALOR: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CRITERIS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ordre Descripció Puntuació 
màxima: 

1. Proposta de dinamització de 
l’equipament referit al període d’estiu en 
que el recinte està íntegrament obert al 
públic.  
Es tindran en compte els següents 
subcriteris: 
 

• Programa d’activitats físico-
esportives, lúdiques i culturals: 
14,50 punts 

 

• Proposta del servei de restauració, 
que inclogui la corresponent tarifa 
de preus: 10 punts 

 

24,50 
punts 

2. Proposta de dinamització de 
l’equipament referit a la resta de l’any. 
 
Es tindran en compte els següents 
subcriteris: 
 

• Programa d’activitats físico-
esportives  lúdiques i culturals: 
14,50 punts 

 

• Proposta del servei de restauració, 
que inclogui la corresponent tarifa 
de preus: 10 punts 

 

24,50 
punts 
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D’ADJUDICACIÓ CONSISTENTS EN FÓRMULES MATEMÀTIQUES 

 
 
 
 
JUSTIFICACIÓ DELS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

 
La licitació es tramita mitjançant procediment obert ordinari, amb diversos criteris de valoració 
entre els quals un d’avaluable segons judici de valor.     
 

- En aquest sentit es creu convenient poder valorar les propostes de dinamització de 
l’equipament referit tant al període d’estiu en que el recinte està íntegrament obert al 
públic, com en la resta de l’any, atès que aquesta proposta serà la que permetrà donar 
l’impuls en quant a dinamització de l’espai que es pretén mitjançant la present licitació. 
A aquest criteri se li ha assignat una puntuació màxima de 49 punts (sobre els 100 
punts totals). 

 

- En relació a la millora econòmica del cànon anual (tant en la part fixe com en la 
variable) , es puntua la millora de preu en benefici per a l’Ajuntament: 51 punts (sobre 
els 100 punts totals). 

 
 
  

Ordre Descripció Puntuació 
màxima: 

Fórmula 

1. Millora del cànon anual fix 25,50 
punts 

Tipus 2 de la clàusula 34 
DCPAP 

2. Millora del percentatge anual de cànon 25,50 
punts 

Tipus 2 de la clàusula 34 
DCPAP 
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VIII. GARANTIES 

 
PROVISIONAL 

Exigència86: no 
Quantia (€): - 
Possibilitat d’acreditar la seva constitució per mitjans electrònics87: - 
Justificació de la seva exigència: - 
 
DEFINITIVA 

Exigència88: sí 
Quantia: 5.133,83 €   (5% del valor estimat del contracte). 
 
Possibilitat d’acreditar la seva constitució per mitjans electrònics89: - 
Possibilitat de prestació per retenció del preu: - 

- Admissibilitat: - 
- Forma: - 
- Condicions: -  

Possibilitat de sol·licitar la cancel·lació parcial proporcional de la garantia en cas de recepció 
parcial: - 
Justificació en cas de no exigència: - 
 
TERMINI DE GARANTIA 

1 any 
 
 

  

                                                        

86 S’indica “sí” o “no”. 
87 S’indica “sí” o “no”. 
88 S’indica “sí” o “no”. 
89 S’indica “sí” o “no”. 
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IX. INCOMPLIMENTS I PENALITATS 

 
INCOMPLIMENTS QUE DONEN LLOC A LA RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 

 
Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 211 i concordants 
de la 
LCSP i les dels articles 291 a 295 de la LCSP les previstes a l’article 260 del ROAS i també 
les següents: 
 

- El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per a 
contractar amb l’Administració Pública estipulades a l’article 71 LCSP. 

- L’incompliment de la prestació dels diferents serveis amb les condicions que consten 
en el PPTP, i si s’escau amb subjecció a les millores proposades pel propi adjudicatari. 

- L’incompliment de les obligacions essencials del contracte establertes en el present 
plec. 

- L’incompliment de l’obligació essencial de contractar i mantenir vigent durant 
l’execució d’aquest contracte una pòlissa d’assegurança d’acord amb allò que preveu 
aquest PCAP. 

- L’incompliment de les condicions especials d’execució del contracte. 
- L’incompliment de les mesures de prevenció de riscos laborals establerts per la 

normativa vigent, incloses les obligacions en matèria de formació, vigilància de la salut 
i coordinació d’activitats empresarials. 

- Gestionar de forma no veraç la venda d’entrades i abonaments. 
 
Altrament, l’extinció anormal del contracte de concessió es produirà per alguna de les 
següents 
causes : 

a) Caducitat (resolució) 
b) Rescat 
c) abandonament o renúncia 
d) denúncia 
e) supressió del servei 

 
ALTRES INCOMPLIMENTS: EXECUCIÓ DEFECTUOSA I RETARDS EN L’EXECUCIÓ 

 
Els incompliments de les condicions per a la prestació del servei fixades en aquest plec o en 
el règim normatiu que regula la concessió, que pugui cometre el concessionari en l’explotació 
de la concessió del servei, es classifiquen en molt greus, greus i lleus. 
 
Es consideren INCOMPLIMENTS MOLT GREUS qualsevol acció o omissió que dugui a 
terme el concessionari intervenint mala fe o dolo que pugui influir negativament en la prestació 
dels diferents serveis objecte de la concessió. 
 
Es consideraran en tot cas incompliments molt greus : 
 

a) La que provoqui pertorbació reiterada o reincident en qualsevol dels serveis objecte 
de la concessió. 
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b) El cobrament de diferents tarifes a les proposades pel concessionari i aprovades per 
l’Ajuntament. 

c) La no prestació d’algun dels serveis que integren la concessió en el termini de més 
de cinc dies consecutius en qualsevol de les anualitats. 

d) La falta de respecte o el tractament degradant als usuaris dels diferents serveis 
objecte de la concessió. 

e) El deteriorament maliciós dels bens, instal·lacions i material afecte als serveis objecte 
de concessió. 

f) L’incompliment reiterat de les ordres de gestió del servei que provenen de l’Autoritat 
municipal. 

g) La prestació dels serveis objecte de la concessió sota els efectes de l’alcohol o de 
substàncies psicotròpiques, atent per l’adjudicatari com de les persones que d’ell 
depenen. 

h) L’incompliment de l’abonament del cànon establert i en el termini fixat. 
i) L’impediment reiterat del concessionari de les actuacions que es duguin a terme per 

part de l’autoritat municipal a fi i efecte de garantir una adequada prestació del servei. 
j) La falsificació de qualsevol document que sigui necessari per participar en el procés 

de licitació o per a l’adjudicació del contracte de concessió. 
k) La falta de puntualitat en la prestació de qualsevol dels serveis que integren la 

concessió durant el termini de set o més dies consecutius o be set dies alternatius 
durant qualsevol de les anualitats. 

l) La comissió de dos o més faltes greus en la prestació dels serveis objecte de la 
concessió. 

m) L’incompliment de les obligacions de l’apartat 32) i 34) de l’apartat “Obligacions 
específiques del concessionari”. 

n) L’incompliment de les obligacions qualificades com a essencials sempre que per la 
seva entitat no hagin de rebre la qualificació de greus. 

 
Es consideraran INCOMPLIMENTS GREUS qualsevol acció o omissió que dugui a terme el 
concessionari intervenint culpa o negligència que pugui influir negativament en la prestació 
dels diferents serveis objecte de la concessió. 
 
Es consideraran en tot cas infraccions greus : 

a) La no prestació de qualsevol dels serveis que integren la concessió durant tres o més 
dies consecutius en qualsevol de les temporades. 

b) El cobrament de preus pels diferents productes en el servei de bar-restauració 
diferents als proposats per l’adjudicatari i aprovats per l’Ajuntament. 

c) El deteriorament per actuacions o omissions negligents del concessionari dels bens, 
les instal·lacions i demés materials afectes a la prestació de qualsevol dels serveis 
objecte de la concessió. 

d) L’incompliment de les ordres de gestió del servei que provenen de l’Autoritat 
municipal. 

e) L’impediment del concessionari de les actuacions que es duguin a terme per part de 
l’autoritat municipal a fi i efecte de garantir una adequada prestació del servei. 

f) La falta de puntualitat en l’inici de la prestació dels serveis objecte de la concessió 
durant 
quatre o més dies consecutius, o bé quatre alternatius en qualsevol de les 
anualitats. 
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La comissió de dos o més faltes lleus en la prestació dels serveis objecte de la 
concessió. 

g) L’incompliment de les condicions especials d’execució del contracte previstes en 
aquest plec. 

 
Es consideraran INCOMPLIMENTS LLEUS la resta d’accions o omissions que pugui dur a 
terme el concessionari i que no estiguin classificades com a incompliments molt greus o greus 
i que puguin influir negativament en la prestació dels diferents serveis objecte de la concessió. 
 
Es consideraran en tot cas infraccions lleus, les següents: 
 

a) la no prestació de qualsevol dels serveis que integren la concessió durant un o més 
dies sense causa que justifiqui la no prestació del servei. 

b) La falta de puntualitat en la prestació dels diferents serveis durant el termini de dos o 
més dies consecutius, o bé tres alternatius en qualsevol de les anualitats. 

 
Pel que fa a la QUANTIA DE LES PENALITATS,  els incompliments lleus seran penalitzats 
amb una multa de fins a 600 euros, els incompliments greus amb una multa de 601 euros fins 
a 1.800 euros, sens perjudici de poder declarar la intervenció del servei si s’escau, i els 
incompliments molt greus amb una multa de 1.801 euros fins a 3.000 euros, sens perjudici 
de poder acordar la resolució del contracte. 
 
RESPONSABILITATS DE L’ART. 315 DEL LCSP90  

                                                        

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

 
MODIFICACIÓ 

Causa:  El contracte podrà ser objecte de modificació per raons d’interès públic en els 
supòsits i en la forma prevista en els articles 203 a 207 LCSP. 
 
El contracte podrà ser també objecte de modificació d’acord amb allò estipulat en l’article 
290.4 de la LCSP  per el manteniment de l’equilibri econòmic financer de la concessió. 
 
En cap cas es considerarà causa de trencament de l’equilibri econòmic financer les 
circumstàncies referides a la meteorologia. 
 
 
CESSIÓ 

Admissió: El contracte podrà ser objecte de cessió amb els límits  i requisits establerts en 
l’article 214 de la LCSP. 
 
Condicions:  
 
a) Que l'òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió. 
b) Que el cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de l'import del contracte 
c) Que el cessionari tingui capacitat per contractar amb l'Administració i la solvència que 
resulti exigible en funció de la fase d'execució del contracte, havent d'estar degudament 
classificat 
si tal requisit ha estat exigit al cedent, i no estar incurs en una causa de prohibició de 
contractar. 
d) Que la cessió es formalitzi, entre l'adjudicatari i el cessionari, en escriptura pública. 
 
SUBCONTRACTACIÓ     

Es permet l’execució parcial per tercers91:  Sí. 
 
La subcontractació haurà de realitzar-se complint els requisits bàsics següents: 

a) Comunicació prèvia i per escrit a l'Ajuntament de l'adjudicatari de les dades 
següents enrelació amb cada subcontracte que pretengui realitzar: 

-Identificació del subcontractista, amb les seves dades de personalitat, capacitat i 
solvència. 

-Identificació de les parts del contracte a realitzar pel subcontractista. 
-Import de les prestacions a subcontractar. 
b) No podrà subcontractar-se amb persones o empreses inhabilitades per contractar 

amb l'Administració ni freturoses de la capacitat, solvència i habilitació professional precisa 
per executar les prestacions concretes que se subcontracten. 

c) El contractista que subcontracti haurà de comprovar amb caràcter previ a l'inici 
delstreballs que subcontracti, la afiliació i alta en la Seguretat Social dels treballadors que 
realitzin els treballs en qüestió en compliment de l'establert en el Reial decret llei 5/2011, de 

                                                        

91 S’indica “si “o “no”. 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 

 

 
Pàgina 70 de 138 

 
 

Plaça de la Vila, 1  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 

 

29 d'abril, de mesures per a la regularització i control de l'ocupació submergida i foment de 
la rehabilitació d'habitatges. 

 
d) El contractista haurà d'informar als representants dels treballadors de la 
subcontractació,d'acord amb la legislació laboral. 
e) Els subcontractistes quedaran obligats només davant el contractista principal que 
assumiràla total responsabilitat de l'execució del contracte enfront de l'Ajuntament, 
amb arranjament estricte als plecs de clàusules administratives particulars i als termes 
del contracte, sense que el coneixement per part de l'Ajuntament de l'existència de 
subcontractacions alteri la responsabilitat exclusiva del contractista principal. 
f) El contractista haurà d'abonar als subcontractistes el preu pactat per les prestacions 
que realitzin com a mínim en els terminis previstos en la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials. Per garantir tal compliment, amb cada facturació a 
l'Ajuntament deurà el contractista aportar el justificant delpagament dels treballs 
realitzats en el mes anterior 

 
Obligació d’indicar en l’oferta la part que tinguin previst subcontractar92: Sí (conforme 
apartat del model Annex 5) 
 
Tasques crítiques que no poden ser objecte de subcontractació93: No 
 
Pagament directe a subcontractistes94: No 
 
Prestacions per a les quals es prohibeix la subcontractació: - 
 
Forma i contingut de les comunicacions de la subcontractació:  
El contractista haurà de comunicar per escrit, una vegada adjudicat el contracte, i com a molt 
tard, quan s’iniciï la seva execució, la intenció de celebrar subcontractes, assenyalant la part 
de la prestació que es pretén subcontractar i la identitat, dades de contacte i representant/s 
legals del subcontractista, i justificant suficientment l’aptitud d’aquest per executar-la per 
referència als elements tècnics i humans de que disposa i de la seva experiència, i acreditant 
que el mateix no es troba incurs en prohibició de contractar.  

                                                        

92 Indicar “si” o “no”; indicar import, nom o perfil empresarial, definit per referència a les condicions de solvència professional o tècnica, 

dels subcontractistes als que se’ls encomanarà la seva realització. 
93 S’indica “si “o “no”. En contractes d’obres, contractes de serveis o els serveis o treballs de col·locació o instal·lació en el context 

d’un contracte de subministrament) 

94 S’indica “si “o “no”. 
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EXTINCIÓ  

Causes95:   
En extingir-se la concessió, per qualsevol dels motius previstos a la normativa aplicable, el 
concessionari deixarà lliures i vacus, a disposició de l'Ajuntament, en un termini màxim de 
quinze dies, els béns objecte de concessió. 
 
Especialitats de la recepció i de la liquidació:  
 
Extingida la concessió per qualsevol causa, revertiran a l´ens contractant, lliures de 
càrregues, gravàmens i ocupants i en bon estat de conservació i ús, la totalitat de les obres i 
instal·lacions de caràcter fix realitzades pel concessionari, incorporades de manera 
permanent a d’immoble, sense dret a indemnització o compensació de cap mena, llevat del 
casos previstos a la llei, o de l’amortització pendent corresponent al finançament de les 
inversions, en el seu cas. 
 
RESCAT 

De conformitat amb l’establer a l’article 263 del ROAS, l´ens local pot extingir la concessió 
abans del venciment del termini estipulat, de manera unilateral, atès d’interès públic, 
mitjançant la indemnització corresponent, tot i assumint la gestió directa del servei per si 
mateix o per mitjà d’un ens dependent. 
En aquest supòsit, el concessionari haurà d’abandonar els bens, deixant lliures i expedites 
les instal·lacions a disposició de l’Ajuntament dins el termini de 20 dies naturals, comptats a 
partir de la data de notificació de l’acord de rescat del servei. 
Els efectes del rescat són els que venen determinats a l’art.264 del ROAS. 
 
REVERSIÓ 

L’endemà d’haver finalitzat el termini establert per a la concessió, o de la seva finalització per 
qualsevol altra causa, revertiran, passant a ple domini de l’Ajuntament, tots els béns, 
instal·lacions i elements afectes a la prestació dels serveis objecte d’aquesta concessió, en 
perfecte estat de conservació i lliures de càrregues i gravàmens, de conformitat amb el que 
estableix la legislació 
reguladora. 
En tot cas hauran de revertir a l’Ajuntament el conjunt de béns i drets afectes al servei i que 
figuren a l’annex núm.3 del present plec de clàusules, sens perjudici que també revertiran a 
l’Ajuntament aquell conjunt de béns i materials que el concessionari incorpori com a millora 
en la seva proposta. 
A tal efecte l’òrgan de contractació comptarà amb les facultats d’inspecció d’acord amb allò 
estipulat a l’article 190.2 LCSP, facultats que seran exercides pel responsable del contracte, 
sens perjudici d’altra personal que pugui designar la pròpia corporació. 
 
 
 
 

                                                        

95 Només es fan constar aquelles que, per ser aplicables, han d’estar previstes al PCAP. A més, seran causes d’extinció aquelles previstes a 
la llei sense necessitat de previsió al PCAP. 
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TRACTAMENT I UTILITZACIÓ DE DADES: 

 
1. Les dades personals que s’obtinguin del contractista seran tractades per l’Ajuntament de 
Sant Fruitós del Bages com a Responsable del Tractament en els termes del Reglament 
General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu y del 
Consell, de 27 d’abril de 2016). La finalitat del tractament serà gestionar el procediment de 
contractació i les actuacions que se’n deriven. La legitimació del tractament es fonamentarà 
en el compliment de les relacions contractuals. Es publicaran dades del contractista d’acord 
amb la normativa de transparència i de contractes del sector públic. Per a l’exercici dels drets 
reconeguts al Reglament General de Protecció de Dades (accés a les dades, rectificació, 
supressió, sol·licitar-ne la limitació del tractament i oposició) el contractista es podrà adreçar 
en qualsevol moment a l’Ajuntament de Sant Fruitós del Bages.  
 
2. El contractista haurà de respectar el caràcter confidencial de la informació a la qual tingui 
accés amb ocasió de l’execució del contracte que, per la seva pròpia naturalesa, hagi de 
tractar-se com a tal. Aquest deure es mantindrà també amb posterioritat a la resolució de la 
relació contractual. En concret la informació que se li faciliti pel desenvolupament de la gestió 
de la consergeria i venda d’entrades s’utilitzarà única i exclusivament per aquesta finalitat. 
Qualsevol altra utilització serà causa de resolució contractual i/o imposició de penalitats. 
 
3. El contractista complirà el Reglament General de Protecció de Dades i la normativa estatal 
sobre aquesta matèria, en relació a les dades personals a les quals tingui accés en l’execució 
del contracte.  
 
4. Als efectes de l’esmentada normativa el contractista tindrà la consideració d’encarregat del 
tractament en el sentit i amb les obligacions establertes a l’article 28 del Reglament General 
de Protecció de Dades. Seguirà les instruccions de l’Ajuntament de Sant Fruitós del Bages 
en relació al tractament de les dades i, prèviament t a l’inici dels treballs, signarà el document 
sobre el compliment d’aquesta normativa que l’Ajuntament de Sant Fruitós del Bages li 
facilitarà.  
 
 
PARTICIPACIÓ DE QUI SIGNA 
 
SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS96: 

 
Francina Rius Cruz, tècnica de contractació i instructora 
 
Mireia Subirana Chávez, tècnica municipal d’Esports  
       
Tomás Casero Garcia, regidor d’Esports97 
 
 
 

                                                        

96 Es signarà consignaran el nom i els cognoms i càrrec de qui signa. 
97 Es consignaran el nom i els cognoms i càrrec de qui signa. 
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INFORME PRECEPTIU DE SECRETARIA98 

☐ S’emet informe favorable sobre l’expedient de contractació.  

 

☒ S’emet informe en relació al present expedient i s’incorpora a l’expedient. Sr. Josep 

González Ballesteros, secretari municipal. 
 
 
 
 
 
 
INFORME PRECEPTIU D’INTERVENCIÓ99 

☐ S’emet informe favorable sobre l’expedient de contractació i en relació amb la seva 

fiscalització. 
 

☒S’emet informe en relació al present expedient de contractació i en la seva fiscalització 

s’incorpora a l’expedient. Sra. Mercè Marmi Espelt, interventora municipal. 
 
 
 
 
  

                                                        

98 Es signarà el PCAP o emetre informe que s’incorporarà a l’expedient 
99 Es signarà el PCAP o emetre informe que s’incorporarà a l’expedient 
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ANNEX 1. PLÀNOL DE DELIMITACIÓ ÀMBIT DE LA CONCESSIÓ 
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ANNEX 2- DADES CADASTRALS 
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ANNEX 3. INVENTARI DE BÉNS MUNICIPALS ADSCRITS AL BAR I A LA 
CONSERGERIA DE LES PISCINES MUNICIPALS 
 

INVENTARI DE BÉNS MUNICIPALS ADSCRITS AL SERVEI DEL BAR DE LES PISCINES 
MUNICIPALS 

 
INVENTARI DE BÉNS MUNICIPALS ADSCRITS AL SERVEI DEL BAR DE L’EDIFICI DELS 
VESTIDORS DE LES PISCINES MUNICIPALS (10/03/19) 
 

UNITATS MATERIAL IMATGE 

100 Cadira terrassa 
d’alumini 
dimensions 
800x800x740mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

25 Taula terrassa acer 
inoxidable / alumini 
dimensions 
1200x800x740mm 
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1 Boteller refrigerat 
d’acer inoxidable 
de dimensions 
2545x600x850mm  
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1 Campana 
extractora industrial 
de cuina, de 
dimensions 
2000x750x650mm, 
inclòs conducte 
d’extracció, 
xemeneia, filtres i 
sistema de 
regulació. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 Acumulador elèctric 
i instal·lació d’aigua 
freda i ACS 
(tuberia, preses, 
canalitzacions) 
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1 Pica renta mans 
d’acer inoxidable 
amb aixeta 
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1 Dispensador de 
sabó 
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1 Dispensador 
d’eixugamans  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 Prestatge d’acer 
inoxidable de 
1200mm de 
llargada 
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1 Instal·lació elèctrica 
formada per quadre 
general de 
distribució i 
protecció (amb les 
proteccions 
magneto tèrmiques 
i diferencials 
corresponents), 
subquadre, preses 
d’endolls, 
lluminàries 
(downlights, 
fluorescents i 
focus), lluminàries 
d’emergència, 
canalitzacions i 
cablejat. 
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1 Taulell amb porta 
incorporada 
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2 Persianes d’alumini 
motoritzades 
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INVENTARI DE BÉNS MUNICIPALS ADSCRITS A LA CONSERGERIA DE LES PISCINES 
MUNICIPALS 

 
INVENTARI DE BÉNS MUNICIPALS ADSCRITS A LA CONSERGERIA DE L’EDIFICI 
DELS VESTIDORS DE LES PISCINES MUNICIPALS (10/03/19) 
 
SISTEMES INFORMACIÓ: 
 

- PC amb Windows 10Pro 
- Pantalla, teclat i ratolí. 
- Lector d’empremtes USB Suprema Biomini 
- Telèfon inalàmbric (número de capçalera 938580625) 
- Connexió a internet 

 
ALTRES: 
 

- 2 torns d’entrada/sortida i 1 porta d’accés d’obertura elèctrica. 
- 4 lectors d’empremta Suprema BioENTRY w2 
- Sistema àudio/megafonia 
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ANNEX 4. Declaració responsable del licitador que signa l’oferta  (incloure en SOBRE 
1) 100 

 
A L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES 

Plaça de la Vila número 1, 08272SANT FRUITÓS DE BAGES 

 
DECLARACIÓ RESPONSABLE DELS LICITADORS SOBRE ADSCRIPCIÓ DE 

PERSONAL A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE  

 
EXPEDIENT 

Número: 1726/18 
Objecte: Contracte de concessió de serveis per a la  gestió integral i dinamització de la piscina 
municipal. 
 
 
RÈGIM 

Classe101: administratiu 
Modalitat102:  concessió de serveis 
 
EMPRESARI 

Nom: 
DNI/CIF: 
 
EMPRESA 

Nom: 
DNI/CIF: 
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE 

El sotasignat que subscriu aquesta proposició, si s’escau, per mitjà del representant que la 
firma, DECLARA RESPONSABLEMENT que: 
 

I. Disposa de l’assegurança d’indemnització per riscos professionals, per import de 
capital assegurat per sinistre de 600.000 €; i un capital assegurat per víctima de 
300.000 €. 
 

II. En relació a l’adscripció de mitjans a l’execució del contracte (marcar i omplenar una 
de les dues opcions o ambdues opcions: 
 

                                                        

100 Aquest model s’inclourà dins del sobre únic, en els procediments simplificats en els supòsits en què en el procediment no es 
contemplin criteris d’adjudicació, la quantificació dels quals no depengui de judici de valor. En cas que la valoració inclogui criteris 
avaluables per judici de valor, aquest model s’inclourà e 
101 S’indicarà si el contracte és administratiu o privat. 
102 Si és administratiu, s’indicarà la modalitat (obres, subministraments, serveis, concessió d’obra pública) o si és administratiu especial. En 
aquest darrer cas, es podrà indicar també la modalitat (p.e.: sobre béns del patrimoni municipal de sòl i d’habitatge). Si és privat, es podrà 
indicar la modalitat (p.e.: patrimonial). 
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☐ Nom i cognoms de les persones que s’adscriuen a l’execució del contracte amb 

indicació  de les instal·lacions esportives amb piscina gestionades dins els últims 3 
anys: 

 
 

☐Nom i cognoms de les persones que s’adscriuen a l’execució del contracte titulats en 

Ciències de l’Activitat Física i l’esport o equivalent (*): 
 
 

 
 

(*) Cal adjuntar a aquest model Annex 4: 

- Pòlissa d’assegurança i últim rebut pagat 

- Document acreditatiu de la titulació de la persona que s’adscriu a l’execució del 
contracte 

 
LLOC I DATA 
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ANNEX 5. Oferta econòmica Millora del cànon103 
 

A L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES 
Plaça de la Vila, 1, 08272 SANT FRUITÓS DE BAGES 

 
OFERTA ECONÒMICA: REDUCCIÓ DEL PREU  

RESPECTE AL PRESSUPOST DE CONTRACTACIÓ 

 
EXPEDIENT 

Número: 1726/18 
Objecte: Contracte de concessió de serveis per a la  gestió integral i dinamització de la piscina 
municipal 
 
RÈGIM 

Classe: administratiu     
Modalitat: Concessió de serveis 
 
EMPRESARI 

Nom: 
DNI/CIF: 
 
PREU OFERTAT 

 
 

Increment del cànon anual fix: 
S’ofereix el següent cànon anual fix (mínim 1.250,00 €): 
 

 
.................. € 

 

 
 

Increment del percentatge de la part de cànon anual variable: 
S’ofereix el següent diferencial d’increment al percentatge 
mínim de cànon (aquest diferencial incrementa el percentatge 
mínim del 5%): 
 

 
..................    % 

 

 
 
 

                                                        

103 Aquest model s’inclourà dins del sobre 3, o en el sobre únic en els procediments simplificats, quan la reducció del preu 
respecte al pressupost de licitació sigui un criteri d’adjudicació 
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Cal adjuntar estudi econòmic desglossat per partides amb el nivell suficient que 
acrediti la serietat 
i possibilitat de compliment de l’oferta econòmica. La no presentació de la 
documentació justificativa de l’oferta (estudi econòmic desglossat per partides) podrà 
ser motiu d’exclusió del procediment. 
 
 
SUBCONTRACTACIÓ 

 
S’indica a continuació relació de la part del servei que es preveu subcontractar: 
 

Tasca Import a 
subcontractar 

Nom o perfil empresarial del 
subcontractista 

   

   

 
 
 
 
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE 

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

 
 
SIGNATURA I SEGELL DE L’EMPRESARI O REPRESENTANT 
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ANNEX 2 Plec de prescripcions tècniques particulars 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DE LES PRESTACIONS DE LA 
GESTIÓ INTEGRAL I DINAMITZACIÓ DE LA PISCINA MUNICIPAL MITJANÇANT LA 
MODALITAT DE CONCESSIÓ DE SERVEIS. 
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DE LES PRESTACIONS DE LA 
GESTIÓ INTEGRAL I DINAMITZACIÓ DE LA PISCINA MUNICIPAL MITJANÇANT LA 
MODALITAT DE CONCESSIÓ DE SERVEIS. 
 
L’objecte concessional és la gestió integral i dinamització de la piscina municipal de Sant 
Fruitós de Bages. Amb aquest servei es pretén donar resposta a les següents necessitats a 
satisfer: 
 
1) La dinamització de  l’espai com a punt de trobada amb la promoció i realització d’activitats 
esportives, lúdiques i culturals. 
 
2) La gestió integral de la piscina municipal que compren la gestió i explotació del bar, el 
control, manteniment, vigilància i neteja de tot el recinte de la piscina publica durant l’època 
que estigui oberta al públic i durant l’època que resti tancada al públic és obligatori el 
manteniment de la gespa,  la recepció i la gestió de la sala interior. 
 

 
1. Característiques comunes a totes les prestacions 

 
a) Horaris d’obertura de la piscina 

El període mínim d’obertura al públic del recinte de la piscina serà el comprès entre el segon 
cap de setmana de juny i fins l’11 de setembre en horari de 11:00h. a 20:00h. de dilluns a 
diumenge ininterrompudament. Aquest període podrà ser ampliat segons ofereixi el 
contractista. 
 

b) Designació interlocutor 
L’empresa destinarà una persona a les funcions de coordinació general del servei. El 
coordinador serà el responsable de la supervisió del correcte desenvolupament de les 
tasques del personal al seu càrrec, en col·laboració directa amb  els responsables de les 
instal·lacions i assumirà la interlocució diària amb la Regidoria d’Esports,  així com la possible 
assistència a les reunions de coordinació que es convoquin de manera periòdica i/o 
extraordinària.  
 

c) Sistema de comunicació 
L’empresa haurà d’indicar els sistemes de comunicació tant amb l’Ajuntament com amb els 
usuaris, com a mínim telèfon i correu electrònic. 
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2. DESCRIPCIÓ I CARACTERÍSTIQUES PER CADA PRESTACIÓ::  
2.1 Servei de socorrisme i monitoratge dels cursets de natació i altres activitats 
físiques i esportives 

 
Tot el personal tècnic haurà de complir tot el previst en la Llei 3/2008, de 23 d’abril, de 
l’exercici de les professions de l’esport. 
 
Així com el Decret 58/2010, de 4 de maig de les entitats esportives de Catalunya, que en la 
seva disposició addicional segona, diu: “Tota activitat o competició esportiva, federada o no, 
que organitzin a Catalunya les entitats esportives regulades en aquest Decret, així com 
qualsevol persona física o jurídica, obliga a subscriure una assegurança de responsabilitat 
civil que cobreixi el risc de l’activitat o competició esportiva davant de tercers amb uns capitals 
mínims de 600.000,00 euros per sinistre i 150.000,00 euros per víctima. Als efectes 
d’aquesta disposició també es consideren tercers els propis esportistes participants i d’altres 
intervinents.” 
 
També el Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d'educació en el lleure en les quals 
participen menors de 18 anys. 
 

• Servei de socorrisme 
El servei de socorrisme serà realitzat per l’Ajuntament durant el període d’obertura de la 
temporada d’estiu, des del segon cap de setmana de juny i fins l’11 de setembre diàriament 
en horari de 11h a 20h, per dos socorristes titulats.  
 
També anirà a càrrec de l’Ajuntament, i en motiu dels actes de la Festa Major d’estiu, la 
piscina romandrà oberta un dia, en la data que s’especificarà amb antelació d’una setmana, 
pels responsables municipals, en horari nocturn de 22.30h a 01.00h (2,5 hores del servei de 
socorrisme (4 socorristes)). 
 
Així mateix, també es portaran a terme 2 dies de bany nocturn (entre el 24/25 de juny i 30 de 
juliol) que, igualment, s’especificarà amb antelació d’una setmana pels responsables 
municipals,  2 socorristes en horari de 21.00h a 23.00h. 
 
No obstant, en la resta d’horari i activitats, i pel que fa al número de socorristes, en tot cas 
s’haurà de complir per l’adjudicatari el què estableix l’article 17 del Decret 95/2000, en la seva 
redacció donada pel Decret 165/2001, de 12 de juny, la qual cosa, en tot cas s’haurà de 
garantir per l’empresa adjudicatària.  
 
Sempre que el públic tingui accés a la zona dels vasos serà obligatòria la presència de 
personal socorrista. 
 
A mode informatiu traslladem la informació dels esmentats articles: 
 
“Article 1 
 
Es modifica l’article 17 del Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s’estableixen les normes 
sanitàries aplicables a les piscines d’ús públic, el qual queda redactat de la manera següent: 
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    "Article 17 
 
        "17.1  Les piscines que disposin d’un o més vasos amb una superfície total de làmina 
d’aigua superior als 200 metres quadrats han de disposar, durant l’horari de bany establert, 
d’un servei de salvament i socorrisme d’acord amb el nombre de persones que es banyen o 
practiquen la natació, el nombre i la visibilitat dels vasos i les activitats que s’hi realitzin. La 
previsió del nombre de socorristes per a un determinat període de temps ha d’estar 
documentada, sota la responsabilitat del titular de les instal·lacions, amb indicació de la 
identitat del personal, degudament format, encarregat d’aquest servei i l’horari de 
desenvolupament de la seva funció. En aquest mateix document ha de constar també la 
previsió de banyistes, per períodes de cada temporada d’obertura. Els socorristes han de 
poder ser identificats de manera fàcil pels usuaris de la piscina. El personal d’aquest servei 
ha d’enregistrar les assistències prestades als usuaris de la piscina. 
 
        "Als efectes de la determinació del nombre de socorristes es tindrà en compte, com a 
mínim, la relació d’un socorrista per a cada grup de dos-cents banyistes o fracció. El nombre 
de banyistes es calcularà a raó de dos per cada cinc metres quadrats de làmina d’aigua.” 
 
Funcions, organització i tasques: 
 
a) El personal de socorrisme que presti l'empresa adjudicatària tindrà, com a funcions 

principals, l’obligació d’advertir als usuaris i informar de la normativa d’ús de les 
instal·lacions amb l’objectiu d’evitar o impedir qualsevol accident, el control i la seguretat 
a la superfície de la làmina d'aigua així com la prestació dels primers auxilis i el control 
de les piscines, zona d'estada i la farmaciola sense perjudici del suport que els puguin 
prestar els responsables de les instal·lacions municipals. 
 

b) El personal que realitzi les tasques de socorrisme i salvament haurà d’estar en possessió 
de la titulació de nivell 1 de Tècnic Esportiu en Salvament i Socorrisme. Igualment hauran 
d’estar en disposició del títol o formació acreditativa que els faculti per a utilitzar equips 
desfibril·ladors de reanimació cardíaca (DEA), la qual s'acreditarà mitjançant la 
presentació de la documentació pertinent. I inscrit al Registre Oficial de Professionals de 
l’Esport de Catalunya (ROPEC). 
 

c) L’empresa adjudicatària haurà de notificar l’organització del personal que proposi per a 
la l’execució del contracte i d’acord amb les necessitats fixades. Aquesta proposta 
d’organització haurà de ser acceptada per l’Ajuntament. Qualsevol modificació en 
aquesta organització haurà de ser prèviament informada i tenir el vistiplau de 
l’Ajuntament. 

 
 
 
 

d) Tasques que hauran de realitzar: 
Realitzaran les tasques pròpies del seu càrrec, atenent especialment els següents 
aspectes: 
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1. Vetllar per la seguretat i higiene dels banyistes de la piscina. 
2. Informar als usuaris de les normes internes de la instal·lació, normes higiènic-

sanitàries de la piscina, activitats que es puguin desenvolupar,… 
3. Supervisar el compliment per part dels usuaris de les normes d’utilització de les 

instal·lacions. 
4. Prohibir qualsevol activitat que transgredeixi les normes de seguretat i higiene que 

es troben exposades a la normativa interna de la piscina municipal  
5. Hauran d’estar situats de forma estratègica, per tal de visualitzar correctament tota 

la làmina d’aigua de la piscina.  
6. Hauran de col·locar i treure diàriament els salvavides. 
7. Informar a l’àrea d’esports i/o al Regidor d’Esports, de l’incompliment reiterat de les 

normes per part dels usuaris. 
8. Realitzar  les primeres cures i, si la gravetat de les ferides ho requerís, avisar els 

serveis d’urgència corresponents. 
9. Omplir cada dia el registre d’incidències i tenir-lo a disposició de la persona 

responsable de la instal·lació.  (Annex 1-Full incidències)  
10. No abandonar el lloc de vigilància sota cap pretext, tret de les causes pròpies de la 

prestació del servei o per força major, informant sempre prèviament al responsable 
de la instal·lació. 

11. El compliment total de l’horari del servei. 
12. Impossibilitat de realitzar, durant les hores de treball, cap tasca que no sigui de les 

seves funcions. S’evitarà, al màxim possible, l’ús de telèfons durant la jornada 
laboral, tret de la utilització necessària en situacions d’urgència. 

13. Informar, vigilar, controlar i atendre a tot usuari que requereixi els seus serveis de 
manera cordial, amable i amb respecte. 

14. Comprovar diàriament, a l’inici de la jornada laboral, que els elements 
imprescindibles de primers auxilis i resta d’elements es trobin en bon estat d’ús, 
completant el full checklist (Annex 2-Full checklist diari comprovació elements). En 
cas de mancances o desperfectes d’aquest informar, d’immediat, al coordinador del 
servei, i aquest a, al mateix temps, a l’Ajuntament. 

15. Coneixement de la normativa vigent de les instal·lacions esportives del municipi. (en 
Annex 3 s’adjunta el Reglament d’ús d’instal·lacions esportives) 

16. Vigilar que els usuaris respectin les normes d’ús de les instal·lacions i informar-los 
de les mateixes, en cas que actuïn de forma contrària. 

17. Col·laborar amb els plans d’emergència i evacuació de la instal·lació, en cas de ser 
necessari. 

18. Atenció a l'usuari, orientació, trasllat de persones disminuïdes, ajuda a persones 
amb mobilitat reduïda, etc. 

19. Altres activitats que el responsable de l’ajuntament cregui convenient com a 
necessitats puntuals. 

 
e) El personal socorrista dins de la seva jornada laboral col·laborarà, dins del possible,  pel 

cas de succeir algun incident o circumstància (meteorològiques, vandalisme etc.) que 
afectin a la correcte i segura activitat de les instal·lacions de la piscina,  a la seva 
subsanació. 
 

f) S’establiran unes ubicacions de referència del personal del servei per tal de mantenir en 
tot moment la màxima visió i control del vas de les piscines i el seu entorn. Caldrà respectar 
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la situació d’aquestes posicions i en cas de modificació caldrà consultar-ho prèviament 
amb els responsables. En cas dels reforços establerts a les piscines, en algunes dates i 
horaris, el socorrista de reforç es situarà de manera que pugui aconseguir la màxima visió 
del vas i dels banyistes evitant, sempre que sigui possible, romandre al mateix punt que el 
socorrista habitual. 

 
g) L’adjudicatari haurà d’informar, de manera immediata, als responsables tècnics de 

l’Ajuntament i Regidoria d’Esports de qualsevol incidència derivada del servei (Annex 1-
model Full incidències), i haurà de presentar els informes escrits sobre aquells incidents 
que l’Ajuntament els reclami. 

 
h) L'empresa adjudicatària haurà de subscriure una pòlissa d’assegurança de 

responsabilitat civil per tal de cobrir els danys que, accidentalment, pugui ocasionar el 
seu personal amb motiu de les activitats pròpies, entre les quals destaca la vigilància, 
socorrisme i primers auxilis. 

 
i) L'empresa adjudicatària es responsabilitza de cobrir la totalitat de les possibles baixes i 

absències del seu personal,  garantint la prestació del servei amb personal plenament 
qualificat i informant d’aquestes situacions, el més aviat possible, als responsables de la 
Regidoria d’Esports de l’Ajuntament. 
 

• Activitats aquàtiques. 
El monitoratge dels cursets de natació organitzats durant el mes de juliol de 16:00h. a 16:45h. i 
de 17:00 a 17:45h. de dilluns a divendres (2 o 3 grups per franja horària), anirà a càrrec de 
l’Ajuntament. 
 
En el cas que el concessionari organitzi altres activitats aquàtiques, haurà de presentar proposta 
a l’Ajuntament i complir amb l’establert a la normativa vigent.  
 
Funcions, organització i tasques: 
 
a) El personal que realitzi tasques de tècnic d’activitats aquàtiques haurà d’estar en 

possessió de la titulació de nivell 1 de Tècnic Esportiu en Natació o qualsevol formació 
superior en la matèria de l’ensenyament d’activitats aquàtiques/natació. 
 

b) L'empresa adjudicatària haurà de subscriure una pòlissa d’assegurança de 
responsabilitat civil per tal de cobrir els danys que, accidentalment, pugui ocasionar el 
seu personal amb motiu de les activitats pròpies, entre les quals destaca la vigilància, 
socorrisme i primers auxilis. 
 

c) L'empresa adjudicatària es responsabilitza de cobrir la totalitat de les possibles baixes i 
absències del seu personal,  garantint la prestació del servei amb personal plenament 
qualificat i informant d’aquestes situacions, el més aviat possible, als responsables de la 
Regidoria d’Esports de l’Ajuntament. 

 
2.2: servei de consergeria 

 
Funcions, organització i tasques: 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 

 

 
Pàgina 99 de 138 

 
 

Plaça de la Vila, 1  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 

 

 
a) La venda d’abonaments de la temporada d’estiu s’iniciarà 10 dies abans de l’obertura de 

la instal·lació en horari de dilluns a divendres de 10:00h. a 13:00h. i de 16:00 a 19:00h. i 
caldrà anunciar-ho amb antelació. 
 

b) El personal de consergeria serà l’encarregat de l’obertura de la instal·lació, com a mínim, 
a les 11:00h. i del tancament a les 20:00h., durant el període d’estiu. 

 
c) El personal de consergeria serà el responsable del control d’accés a través dels sistemes 

facilitats per l’Ajuntament. Programa informàtic, confecció de carnets, control del torn 
d’accés, ...  

 
d) L’empresa concessionària haurà d’adquirir i disposar de les entrades físiques, en format 

paper, de les diferents modalitats. 
 

e) El personal de consergeria realitzarà els cobraments dels abonaments i de les entrades 
puntuals segons les tarifes aprovades. Aquest pagament es podrà fer en efectiu o amb 
tarja bancària (TPV). Caldrà guardar i presentar, en cas de requeriment per part de 
l’Ajuntament, les matrius corresponents a les entrades venudes. 
 

f) L’empresa adjudicatària haurà de notificar l’organització del personal que proposi per a la 
l’execució del contracte i d’acord amb les necessitats fixades. Aquesta proposta 
d’organització haurà de ser acceptada per l’Ajuntament. Qualsevol modificació en aquesta 
organització haurà de ser prèviament informada i tenir el vistiplau de l’Ajuntament. 
 

g) L'empresa adjudicatària es responsabilitza de cobrir la totalitat de les possibles baixes i 
absències del seu personal,  garantint la prestació del servei amb personal plenament 
qualificat i informant d’aquestes situacions, el més aviat possible, als responsables de la 
Regidoria d’Esports de l’Ajuntament. 

 
h) Tasques que hauran de realitzar: 

1. El compliment total de l’horari del servei. 
2. Informar als usuaris de les tarifes del servei (abonaments, entrades i activitats). 
3. Informar als usuaris de les normes internes de la instal·lació, en especial les que 

afectin a l’accés a la instal·lació. No podrà accedir cap persona a la zona exterior fins 
que no hi hagi servei de socorrisme. 

4. Supervisar el compliment per part dels usuaris de les normes d’accés a les 
instal·lacions. 

5. Confeccionar els carnets (o sistema d’accés existent) per tal que els usuaris puguin 
accedir a la instal·lació. 

6. Vendre les entrades puntuals que es requereixin. 
7. Tenir un control exhaustiu de la caixa i vetllar per disposar de canvi. 
8. Realitzar el tancament de caixa a la finalització del torn de treball. 
9. Informar a l’àrea d’esports i/o al Regidor d’Esports, de l’incompliment reiterat de les 

normes d’accés per part dels usuaris. 
10. Controlar l’aforament de la piscina. 
11. Impossibilitat de realitzar, durant les hores de treball, cap tasca que no sigui de les 

seves funcions. S’evitarà, al màxim possible, l’ús de telèfons durant la jornada laboral, 
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tret de la utilització necessària en situacions d’urgència. 
12. Informar, vigilar, controlar i atendre a tot usuari que requereixi els seus serveis de 

manera cordial, amable i amb respecte. 
13. Coneixement de la normativa vigent de les instal·lacions esportives del municipi. (en 

Annex 3 s’adjunta el Reglament d’ús d’instal·lacions esportives)  
14. Vigilar que els usuaris respectin les normes d’ús de les instal·lacions i informar-los de 

les mateixes, en cas que actuïn de forma contrària. 
15. Col·laborar amb els plans d’emergència i evacuació de la instal·lació, en cas de ser 

necessari. 
16. Atenció a l'usuari, orientació, informació de les activitats, espais, ... de la instal·lació. 
17. Altres activitats que el responsable de l’ajuntament cregui convenient com a 

necessitats puntuals. 
 
 
2.3: Servei de manteniment 

 
El servei de manteniment dels vasos de la piscina durant el període d’estiu anirà a càrrec de 
l’Ajuntament. Aquest compren des de 15 dies abans de l’obertura ordinària de la instal·lació 
(que és des el segon cap de setmana de juny) en horari de dilluns a dissabte de 9:00h. a 
13:00h, per tal d’efectuar les operacions de manteniment per a la posta a punt i obertura de 
les instal·lacions, segons el detall especificat posteriorment i durant el període de 
funcionament de les piscines municipals, l’horari per a realitzar el manteniment de la piscina 
serà de dilluns a diumenge 7:00h. a 11:00h i de 20:00 a 22:00h. Consta del servei de 
manteniment preventiu, correctiu i normatiu de les instal·lacions de tractament d’aigua de les 
piscines municipals. 
 
L’empresa adjudicatària es farà càrrec del manteniment de l’aigua sempre que s’organitzin 
activitats aquàtiques fora de la temporada d’obertura estival, així com de la posada a punt en 
cas de voler iniciar la temporada de bany abans de la fixada per l’Ajuntament. 
 
Funcions, organització i tasques: 
 
a) L’empresa adjudicatària serà l’encarregada de contractar el subministrament dels 

productes químics necessaris per al correcte tractament de l’aigua durant tot l’any. 
 

b) El personal de manteniment haurà de tenir formació i experiència en la gestió i 
manteniment de piscines, en compliment de l’article 8 del Reial Decret 742/2013, de 27 
de setembre, pel qual s’estableixen els criteris tecnicosanitaris de les piscines.  
 
En aquest sentit, com a mínim l’empresa o el professional haurà posseir l’acreditació com 
a instal·lador-mantenidor autoritzat, per l’òrgan competent de la Comunitat Autònoma on 
tingui la seva seu social, que l’autoritzi per l’exercici d’aquesta activitat. En concret, serà 
necessari disposar de la certificació  de la inscripció al Registre d’Agents de la Seguretat 
Industrial (RASIC) en l’àmbit d’activitat d’empresa instal·ladora-mantenidora 
d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió (mínim de categoria bàsica) o d’instal·lacions 
tèrmiques en edificis (REIMITE-REITE) emès per l’Oficina de Gestió Empresarial de la 
Generalitat de Catalunya. 
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c) L’empresa haurà de facilitar les dades de la persona amb la formació i experiència 
especificada anteriorment, que serà designada com a responsable del servei de 
manteniment, i a la vegada serà l’interlocutor directe amb els serveis municipals. 

 
d) El personal de manteniment serà l’encarregat de realitzar totes les tasques necessàries 

pel bon funcionament i higiene de les piscines. 
 
e) Les citades operacions de manteniment tindran com a objecte principal el compliment de 

les prescripcions tecnicosanitàries especificades al Reial Decret 742/2013, de 27 de 
setembre, pel qual s’estableixen els criteris tecnicosanitaris de les piscines, i el Decret 
95/2000, de 22 de febrer, pel qual s’estableixen les normes sanitàries aplicables a les 
piscines d’ús públic. 

 
f) Prèviament a iniciar l’execució de les operacions de manteniment, i tenint en compte les 

instal·lacions de tractament de l’aigua de les piscines, l’empresa adjudicatària haurà de 
presentar un Pla d’actuació i autocontrol respecte el tractament de l’aigua dels vasos, els 
productes que s’utilitzen, la forma d’aplicació, els controls que s’efectuen per tal 
d’assegurar les característiques de l’aigua especificades als articles 19 i 20 del Decret 
95/2000 i el Reial Decret 742/2013, el sistema d’autocontrol i registre documental 
d’execució de les operacions de manteniment, així com les operacions i treballs que siguin 
necessaris d’efectuar en compliment del Reial Decret 742/2013 i Decret 95/2000. 
 
A més, el Pla d’actuació lògicament haurà d’incorporar les operacions de manteniment 
mínimes especificades al present plec.  

 
El citat Pla d’actuació i autocontrol haurà de ser aprovat per part l’Ajuntament. 
 
La documentació corresponent al Pla d’actuació, així com el sistema d’autocontrol i 
registre, estarà a disposició dels serveis d’inspecció i s’haurà de custodiar, a disposició 
de l’autoritat competent, durant un termini no inferior a dos anys (art. 27.2 del Decret 
95/2000).  

 
g) L’empresa adjudicatària serà la responsable d’efectuar el control de la qualitat de l’aigua 

en cada vas de les piscines municipals, d’acord amb els controls i metodologia de presa 
de mostres especificats a l’article 11 del Reial Decret 742/2013.  
 
Quan s’organitzi alguna activitat aquàtica fora de la temporada d’obertura de la piscina 
municipal, caldrà portar a terme un control per cadascun dels dos vasos de les piscines, 
amb l’objecte de conèixer el compliment de l’aigua de cada vas segons el que disposen 
els annexos I i II del Reial Decret 742/213, i de conformitat amb el descrit a l’annex III del 
citat reial decret. El control dels citats paràmetres de l’aigua hauran de ser efectuat per 
part d’un laboratori acreditat per l’administració competent. 
 
Els darrers controls sobre la qualitat de l’aigua s’exposaran en un lloc visible i fàcilment 
accessible als usuaris. 

 
h) L’empresa adjudicatària haurà de notificar l’organització del personal que proposi per a la 

l’execució del contracte, i l’estipulat al Pla d’actuació. Aquesta proposta d’organització 
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haurà de ser acceptada per l’Ajuntament. Qualsevol modificació en aquesta organització 
haurà de ser prèviament informada i tenir el vistiplau de l’Ajuntament.  

 
i) L'empresa adjudicatària es responsabilitza de cobrir la totalitat de les possibles baixes i 

absències del seu personal,  garantint la prestació del servei amb personal plenament 
qualificat i informant d’aquestes situacions, el més aviat possible, als responsables de la 
Regidoria d’Esports de l’Ajuntament. 

 
j) El contractista garantirà en tot moment el compliment de la normativa vigent de riscos 

laborals i de seguretat i salut. 
 

k) El contractista haurà de mantenir un contacte continu amb el responsable d’edificis de 
l’ajuntament per tal d’efectuar la correcta gestió d’incidències, avaries, desperfectes, .... 
També haurà de supervisar el correcte emmagatzematge dels productes químics. 

 
l) Tasques mínimes que caldrà realitzar com operacions de manteniment: 

A. MANTENIMENT NORMATIU (fora de la temporada d’obertura, sempre i quan hi hagi 
activitats o obertura al públic) 
 

- Realització de 2 controls analítics diaris, de l’aigua de cadascun dels tres vasos 
existents a la instal·lació i, anotació dels resultats en els fulls de registre i al panell de 
l’entrada de la instal·lació. 

- Realització de control periòdic mensual per cadascun dels dos vasos de les piscines, 
amb l’objecte de conèixer el compliment de l’aigua de cada vas segons el que 
disposen els annexos I i II del Reial Decret 742/213, i de conformitat amb el descrit a 
l’annex III del citat reial decret. En aquest cas, el control dels citats paràmetres de 
l’aigua hauran de ser efectuat per part d’un laboratori acreditat per l’administració 
competent. 

- El contractista serà el responsable del compliment de tots els aspectes recollits al 
Reial Decret 742/2013, de 27 de setembre, pel qual s'estableixen els criteris tècnic-
sanitaris de les piscines i el Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s’estableixen 
les normes sanitàries aplicables a les piscines d’ús públic. 

- El contractista haurà de completar i mantenir actualitzat un dossier amb els fulls de 
seguiment de les operacions de manteniment (adjunt al Pla d’actuació), on hi 
registrarà les actuacions de manteniment preventiu, normatiu i correctiu realitzades, 
el qual entregarà una còpia cada mes als serveis municipals. Per a cada actuació o 
operació de manteniment es registrarà en una graella fent constar com a mínim la 
següent informació: 

 
 

▪ Data 
▪ Hora 
▪ Tipus de manteniment (correctiu, preventiu o normatiu) 
▪ Descripció breu d’actuació executada 
▪ Nom i signatura de la persona responsable del manteniment. 

 
- El contractista haurà de completar i mantenir actualitzat un dossier amb els fulls de 

seguiment de registre de paràmetres de l’aigua del vas (adjunt al Pla d’actuació), el 
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qual entregarà una còpia cada mes als serveis municipals, i on caldrà fer-hi constar 
com a mínim la següent informació: 
 

▪ Data. 
▪ Hora. 
▪ Clor total 
▪ pH 
▪ Transparència 
▪ Registre de control: aportació d’aigua nova (m3) i renovació d’aigua 

recirculada (m3). 
▪ Altres. 
▪ Nom i signatura de la persona responsable del manteniment. 

 
B. MANTENIMENT PREVENTIU I CORRECTIU (fora de la temporada d’obertura, 

sempre i quan hi hagi activitats o obertura al públic) 
 

- De forma prèvia a l’obertura de la temporada de les piscines, i amb una antelació 
mínima de 15 dies, caldrà efectuar les següents operacions: 

 
▪ Buidat de l’aigua continguda als vasos, i verificació del correcte estat del 

revestiment dels vasos  de les piscines amb l’objecte d’evitar possibles fuites 
d’aigua.  

▪ Neteja amb mànega a pressió i producte desincrustant (que respecti la 
correcta conservació del material de revestiment dels vasos). 

▪ Neteja general de la sala de màquines. 
▪ Neteja amb mànega a pressió de la zona perimetral pavimentada dels vasos 

de les piscines. 
▪ Neteja dels filtres de sorra amb aigua a contracorrent fins al correcte valor de 

pressió segons manòmetres. L’aigua de neteja serà evacuada cap al 
clavegueram.  

▪ Neteja dels filtres previs als grups de bombeig.  
▪ Revisió i control de l’estat de canonades, juntures de bombes, vàlvules i 

elements de seguretat. 
▪ Revisió i control dels nivells i estat de conservació del material filtrant, filtres 

de sorra, filtres previs dels grups de bombeig. 
▪ Verificar els correctes nivells dels productes químics de tractament de l’aigua 

(dipòsit hipoclorit sòdic, recipients del producte floculant, etc) en el 
programador instal·lat.  

▪ Omplerta dels vasos de les piscines i verificació de nivells de l’aigua. 
▪ Proves de funcionament dels equips de tractament de l’aigua (equips de 

bombeig, dosificadores dels productes desinfectants, correcte estat dels filtres 
previs a les bombes, etc). 

▪ Neteja de les boques injectores de reactius. 
▪ Pel que fa a les sondes de clor i pH, cal seguir les instruccions dels fabricants 

pel seu correcte desmuntatge, neteja amb aigua clara i calibratge. 
▪ Reposició de tot el material necessari. Revisió de la farmaciola. 

 
- Durant el període de funcionament de les piscines, i diàriament abans de l’obertura 
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de les piscines (7-11 hores), caldrà: 
 

▪ Netejar la superfície de la làmina de l’aigua dels vasos de les dues piscines 
(extracció de fulles i altres matèries visibles en suspensió a l’aigua de la 
piscina), mitjançant perxa amb reixa. També s’inclou la neteja de parets per 
mitjà de perxa amb raspall. 

▪ Netejar i aspiració del fons dels vasos de les dues piscines, mitjançant robot o 
de forma manual. 

▪ Netejar la zona pavimentada perimetral de les dues piscines, mitjançant 
mànega a pressió. 

▪ Neteja dels filtres previs dels grups de bombeig. Aquesta operació caldrà 
efectuar-la un mínim de dos cops al dia. 

▪ Verificar i controlar la correcta aplicació i nivells dels productes químics de 
tractament de l’aigua (dipòsit hipoclorit sòdic, recipients del producte floculant, 
etc) en base al programador instal·lat.  

▪ Verificar i anotar els paràmetres de clor i pH que s’indiquen en el programador 
instal·lat. 

▪ Verificar i anotar els cabals d’entrada d’aigua nova i de recirculació. 
▪ Verificar i equilibrar els correctes nivells de l’aigua dels vasos per restituir 

possibles pèrdues. 
▪ Altres anotacions generals al llibre de registre d’operacions i paràmetres. 
 

- Durant el període de funcionament de les piscines, i diàriament posteriorment al 
tancament de les piscines (20-22 hores), caldrà: 

 
▪ Verificar i controlar els correctes nivells dels productes químics de tractament 

de l’aigua (dipòsit hipoclorit sòdic, recipients del producte floculant, etc) en el 
programador instal·lat. 

▪ Verificar i anotar els paràmetres de clor i pH que s’indiquen en el programador 
instal·lat. 

▪ Verificar i equilibrar els correctes nivells de l’aigua dels vasos per restituir 
possibles pèrdues. 

▪ Verificar la correcta mesura en els manòmetres dels filtres de sorra. 
▪ Verificar, i netejar si és necessari, els filtres previs dels grups de bombeig. 

 
- Durant el període de funcionament de les piscines, i setmanalment caldrà: 
 

▪ Neteja i purga dels filtres de sorra, amb aigua a contracorrent fins al correcte 
valor de pressió correcte en els manòmetres (durada aproximada entre 15 i 30 
minuts). L’aigua de neteja serà evacuada cap al clavegueram. 

▪ Aplicar el producte subministrament per l’ajuntament per evitar la propagació 
d’algues, entre d’altres que siguin necessaris. 

▪ Control i advertiment (si és necessari) al personal municipal responsable 
d’edificis dels nivells i disponibilitat emmagatzemada dels productes químics 
de tractament de l’aigua (dipòsit hipoclorit sòdic, recipients del producte 
floculant, etc). 

▪ Neteja de les boques injectores de reactius  
▪ Neteja i calibratge dels equips de mesura de clor. 
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▪ Control i arxiu de les fitxes de seguretat dels productes químics. 
▪ Comprovar el correcte funcionament de les proteccions del quadre elèctric i 

annexes. Comprovació dels dispars de les proteccions automàtiques 
diferencials. 

▪ Revisió i control de l’estat de canonades, juntures de bombes, vàlvules i 
elements de seguretat. 

▪ Arranjament i neteja de la sala de màquines i zona d’emmagatzematge dels 
productes químics. 
 

Es recomana com a recurs tècnic per a l’execució del contracte, el manual tècnic de piscines 
elaborat  pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. El qual conté de forma 
orientativa les prescripcions tècniques necessàries per donar compliment a les normes 
sanitàries per a les instal·lacions de piscines; així com recursos, exemples i recomanacions 
per a la correcta gestió sanitària i del manteniment de les piscines. El citat manual es posarà 
a disposició dels licitadors a la plataforma de contractació (perfil del contractant), tot i que 
també es pot consultar al següent lloc web: 
http://salutweb.gencat.cat/ca/ambits_tematics/per_perfils/empreses_i_establiments/emprese
s_dinstalacio_i_manteniment_piscines/ 
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ANNEX 1: FULL D’INCIDÈNCIES 
 

DATA TOR
N 

SOCORRISTES HORA INCIDENT CURES MATERIAL UTILITZAT OBSERVACIONS 

 MATÍ        

TAR
DA 

 

 MATÍ        

TAR
DA 

 

 MATÍ        

TAR
DA 

 

 MATÍ        

TAR
DA 

 

 MATÍ        

TAR
DA 
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ANNEX 2: CHECKLIST 
 

DATA TOR
N 

SOCORRISTES HORA DEA FARMACIOLA SALVAVIDES OBSERVACIONS 

 MATÍ       

TARDA       

 MATÍ       

TARDA       

 MATÍ       

TARDA       

 MATÍ       

TARDA       

 MATÍ       

TARDA       
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ANNEX 3: REGLAMENT D’ÚS D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES (BOPB de 4 de juliol 
de 2016) 
 
Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 
 
ANUNCI 
 
Finalitzat el termini d'exposició pública de 30 dies hàbils, el dia 15 de juny de 2016, després 
de la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 28 d'abril de 2016, al 
DOGC de 10 de maig de 2016, al taulell d'edictes de 10 de maig de 2016 i al web municipal 
de 10 de maig de 2016, de l'acord del Ple de data 14 d'abril de 2016 d'aprovació inicial de 
la modificació del Reglament bàsic d'ús d'instal·lacions esportives municipals, així com del 
seu text refós, no s'han presentat reclamacions, al·legacions o suggeriments. 
 
L'acord d'aprovació inicial ha esdevingut definitiu de conformitat al que disposa, l'article 
178.1.c) del Decret legislatiu 1/2003, de 28 d'abril pel qual s'aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Contra el present acord es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala 
del contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de 
dos mesos comptats a partir del dia següent al de la publicació d'aquest anunci. 
 
Text del Reglament definitivament aprovat. 
 
Text refós del Reglament d'ús d'instal·lacions esportives municipals de Sant Fruitós de 
Bages. Índex. 
Capítol Preliminar (art. 1- 3). Concepte, objecte i àmbit d'aplicació. Capítol I. Sobre les 
Instal·lacions esportives municipals. 
Secció 1ª (art. 4- 10). Normes Generals. 
Secció 2ª (art. 11- 13). La gestió de les Instal·lacions Esportives Municipals. Secció 3ª (art. 
14- 22). Sobre els usuaris. Drets i obligacions. 
Secció 4ª (art. 23- 31). Sol·licitud i autorització d'ús de les Instal·lacions Esportives 
Municipals.  
Secció 5ª (art. 32- 35). Del material de les Instal·lacions esportives municipals i espais no 
esportius. Secció 6ª (art. 36). De les claus de les Instal·lacions Esportives Municipals. 
Secció 7ª (art. 37- 39). Aplicació de taxes i/o preus públics. Secció 8ª (art. 40). Sobre la 
publicitat. 
Secció 9ª (art. 41- 46). Limitacions específiques: tabac, begudes i menjar. Servei de Bar. 
Secció 10ª (art. 47). Del seguiment i control del Reglament. 
Secció 11ª (art. 48- 54). Règim sancionador. 
Secció 12ª (art. 55- 56). Del manteniment i conservació de les Instal·lacions Esportives 
Municipals. Capítol II (art. 57- 59). Del cens Municipal d'Instal·lacions Esportives de Sant 
Fruitós de Bages. 
Capítol III. Normes específiques d'ús dels diferents instal·lacions esportives. 
 
Secció 1ª (art. 60- 64). Camp municipal de futbol (gespa artificial). 
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Secció 2ª (art. 65- 69). Camp municipal de futbol Torroella de baix (camp terra). Secció 3ª 
(art. 70- 73). Zones esportives de lliure accés. 
Secció 4ª (art. 74- 83). Pavelló municipal d'esports de Sant Fruitós de Bages. Secció 5ª (art. 
84- 89). Piscina Municipal. 
Secció 6ª (art. 90- 94). Conveni amb escoles per cessió de les Instal·lacions Esportives. 
 
Disposició transitòria. 
Disposició addicional. 
Disposició derogatòria. 
Disposició final. 
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Annex 1.- Catàleg Instal·lacions. 
 
CAPÍTOL PRELIMINAR. Concepte, objecte i àmbit d'aplicació.  
 
Article 1. 
El present reglament té per objecte la regulació del correcte ús i funcionament de les 
Instal·lacions  Esportives Municipals (IEM). Serà d'aplicació exclusiva al conjunt 
d'instal·lacions esportives de titularitat municipal, ja siguin gestionades de forma 
directa, indirecta o per conveni de cessió amb centres d'ensenyament durant l'horari 
establert en cada cas. 
 
Article 2. 
 
Són Instal·lacions Esportives Municipals (IEM) les construccions, edificis, terrenys i 
recintes dedicats a la pràctica d'activitats físiques i esportives, tant si tenen un caire 
competitiu com si no. 
 
Tindran la mateixa consideració els serveis complementaris i espais reservats als 
espectadors, quan n'hi hagi. També ho seran els béns mobles incorporats, 
puntualment o permanent a les IEM. 
 
Article 3. 
 
Les IEM definides en aquest reglament són béns de domini públic, afectes al servei 
públic. CAPÍTOL I. Sobre les Instal·lacions esportives municipals. 
 
Secció 1ª. Normes generals. 
 
Article 4. 
 
Les IEM de Sant Fruitós de Bages, propietat de l'Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages, són les que s'assenyalen en el Catàleg d'Instal·lacions (veure annex 1). 
 
Article 5. 
 
Les IEM, sigui quina sigui la seva forma de gestió, són d'accés lliure per als ciutadans, 
sense cap altra limitació que el pagament del preu públic corresponent per utilitzar-
les i la de la pròpia naturalesa de la instal·lació. 
 
L'accés s'haurà de realitzar sempre a través dels punts específics d'entrada que 
s'estableixin per tal efecte a cada instal·lació, i seguint sempre les indicacions de 
l'organitzador, conserge o personal autoritzat, responsable de la IEM. 
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Article 6. 
 
Com a norma general no està permesa l'entrada d'animals a les IEM. Tan sols, 
excepcionalment, podran accedir-hi aquells animals que formin part de l'activitat i 
sempre que observin les mesures adients, tant de seguretat, higiene i altres, tant per 
les persones com pel propi animal, durant el temps estrictament necessari per la 
realització de l'activitat. En aquests casos serà necessari sol·licitar un permís exprés, 
que serà atorgat per la Regidoria de Sanitat de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. 
 
Els gossos pigall tindran accés a totes aquelles àrees on pugui accedir el seu 
responsable, segons normativa vigent al respecte. 
 
Article 7. 
 
Es podrà fer ús esportiu d'altres espais de la instal·lació, que no siguin terreny de joc, 
per activitats d'entrenament específic sempre que sigui autoritzat pel conserge o 
persona responsable de la instal·lació. 
 
Article 8. 
 
a) Les IEM es destinaran a les pràctiques següents: 
Esport d'iniciació. 
Esports de competició. 
Educació física escolar. 
Activitats organitzades per la Regidoria d'Esports de l'Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages. Activitat física i esportiva de lleure. 
 
b) També s'hi podran practicar altres activitats físiques i esportives, així com 
recreatives o culturals, sempre que sigui tècnicament possible i previ informe 
favorable de la Regidoria d'Esports de l'Ajuntament. 
 
En aquests casos caldrà també disposar dels permisos previstos legalment, per a la 
celebració d'aquests tipus d'actes o activitats, i complir amb tots els aspectes que es 
consideri necessaris recollits per escrit en unes clàusules específiques. 
 
Article 9. 
 
Les activitats a que es refereix l'article 8 poden ser classificades en principals o 
secundàries. Les activitats principals són aquelles que corresponen a l'entrenament i 
competició esportiva del equips que formen part dels clubs usuaris habituals de la 
instal·lació, i les organitzades pel propi Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, havent-
se de compaginar amb la resta d'activitats de la instal·lació. Tindran caràcter prioritari 
sobre la resta d'activitats. 
 
Seran activitats secundàries les altres activitats.  
Article 10. 
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L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages disposa d'una assegurança de responsabilitat 
civil pels danys que es puguin produir derivats de l'ús de les IEM. 
 
En cap cas respondrà dels riscs d'accidents derivats de la pròpia activitat autoritzada, 
assegurança que haurà d'anar a càrrec dels propis usuaris. 
 
Secció 2ª. La gestió de les Instal·lacions esportives municipals.  
 
Article 11. 
 
La gestió de les IEM podrà tenir les fórmules següents: 
 
a) És gestió directa de la instal·lació quan aquesta es du a terme per personal 
depenent de l'Ajuntament. El representant de l'Ajuntament i responsable de la 
instal·lació serà el conserge de la mateixa o el representant de l'Ajuntament amb 
aquesta funció. 
 
b) És gestió indirecta quan aquesta o els serveis que es duen a terme, sense deixar 
de ser públics, es porten a terme per persones físiques o jurídiques que desenvolupen 
una activitat substitutòria o concurrent pel que fa a les de l'Ajuntament en l'exercici de 
les seves competències en matèria esportiva. En aquest cas es regularà mitjançant 
concessió de llicència d'ús, o altra figura jurídica, que determinarà les condicions de 
la gestió, en favor d'un club o persona jurídica i en la que tindrà preferència la condició 
d'entitat esportiva sense ànim de lucre, legalment constituïda i inscrita en el Registre 
d'associacions Esportives de la Direcció General de l'Esport de la Generalitat de 
Catalunya i inscrita també en el Registre d'Entitats i Associacions de l'Ajuntament de 
Sant Fruitós de Bages. 
 
c) Gestió d'instal·lacions esportives escolars mitjançant conveni. L'Ajuntament de 
Sant Fruitós de Bages es farà càrrec de la gestió de les Instal·lacions esportives de 
determinats centres escolars (aquells amb els quals es tingui conveni que ho reguli) 
fora de l'horari escolar. 
 
Aquestes instal·lacions tindrien la consideració d'IEM durant aquest horari. 
L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages al  seu torn, podrà cedir la gestió d'aquests 
instal·lacions fora de l'horari escolar a terceres entitats, sempre i quan aquestes 
entitats ja portin la gestió indirecta d'alguna altra IEM. 
 
Article 12. 
 
En qualsevol cas l'usuari sempre disposarà del full de reclamació a cada instal·lació, 
per poder formular les seves queixes amb escrit adreçat al Regidor d'Esports de Sant 
Fruitós de Bages. 
 
Article 13. 
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Els conserges o persones responsables, en tots els sistemes de gestió, tenen la 
obligació d'omplir i signar el full d'incidències i control diàriament, en el qual 
s'especifica l'activitat de la instal·lació. 
 
Secció 3ª. Sobre els usuaris. Drets i obligacions.  
 
Article 14. 
 
Poden ser usuaris de les IEM, totes aquelles persones o grups de persones de Sant 
Fruitós de Bages que pertanyin a les següents categories: 
 
a) Els clubs i entitats esportives. 
b) Els centres escolars. 
c) Els usuaris dels serveis organitzats per l'Ajuntament pròpiament. 
d) Els usuaris individuals. 
e) Els grups i col·lectius, amb finalitats esportives o no, amb ànim de lucre o no. 
 
Poden ser també usuaris les persones o grups de persones d'altres poblacions, 
sempre segons disponibilitat horària i d'espai, i prèvia autorització de l'Ajuntament. 
 
Article 15. 
 
L'usuari sempre que pagui el preu públic, corresponent a cada instal·lació, té dret a 
utilitzar les IEM segons es preveu en aquest reglament bàsic d'ús i serà d'aplicació la 
normativa local que reguli la seva tramitació. L'usuari estarà obligat a acreditar aquest 
pagament sempre que sigui requerit per un responsable de les IEM. L'ús de les 
Instal·lacions no podrà ésser exclusiu dels socis ni dels abonats o esportistes de les 
entitats que gestionin de forma indirecta una IEM, però si que aquests usuaris 
gaudiran d'un ús preferent. 
 
Article 16. 
 
Cap usuari pot fer ús d'una IEM sense rebre prèviament l'autorització pertinent, tal 
com s'especifica en la secció quarta d'aquest reglament. 
 
Article 17. 
 
Tots els usuaris de les IEM de Sant Fruitós de Bages, queden subjectes a aquest 
Reglament Bàsic d'ús i a tots els reglaments de rang superior a aquest reglament que 
facin referència a la utilització de les Instal·lacions esportives i Instal·lacions 
esportives municipals; així com a les lleis que afectin la pràctica de l'activitat que s'hi 
porti a terme. 
 
 
Article 18. 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 

 

 

 

  

 

 

 
Pàgina 114 de 138 

 
 

Plaça de la Vila, 1  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 

 
L'accés al terreny de joc i vestidors està restringit única i exclusivament als esportistes 
i cos tècnic, al delegat de camp, als àrbitres i als seus assistents. Aquest es realitzarà 
pel túnel de vestidors en aquelles Instal·lacions que en disposin, a la resta aquest 
accés s'efectuarà de la forma que s'indiqui en cada cas. 
 
Article 19. 
 
Altres persones lligades als clubs usuaris, o a l'activitat que es desenvolupi, podran 
accedir a vestidors o terreny de joc, sempre que siguin autoritzades pels delegat de 
camp en competició o pel conserge o persona responsable en defecte de delegat de 
camp, i les circumstàncies ho aconsellin. 
 
Article 20. 
 
Els drets dels usuaris dels equipaments esportius són: 
 
a) Accedir als IEM assignats, dintre de l'horari autoritzat i per a la finalitat per a la qual 
acreditin estar autoritzats. 
 
b) Realitzar les activitats esportives per a les quals tinguin autorització. 
 
c) Utilitzar els serveis d'accés general dels IEM. 
d) Formular reclamacions, queixes i suggeriments en relació amb el servei. Això es 
farà a través d'una instància genèrica de l'Ajuntament. 
 
e) Rebre resposta de les queixes o reclamacions en el termini de quinze dies hàbils 
a comptar des de la data de la seva presentació, llevat que donin lloc a un procediment 
administratiu que tingui en norma de rang de llei altres terminis màxims de resolució. 
 
f) Sol·licitar informació sobre els equipaments i els serveis i activitats disponibles. 
 
g) Exercir els drets regulats per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal. 
 
Article 21. 
 
Les obligacions, de compliment general, dels usuaris dels equipaments esportius són: 
a) Fer-ne un bon ús, respectar i tenir cura dels equipaments, del material esportiu, del 
mobiliari i de qualsevol altre element que hi hagi instal·lat. 
 
b) Mostrar al personal al servei dels equipaments l'autorització per usar-los, en el 
moment d'accedir-hi i en qualsevol moment en què els la demanin. 
 
c) Col·laborar en el manteniment de la neteja de l'equipament i, amb aquesta finalitat, 
fer ús de les papereres i dels recipients higiènics disponibles. 
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d) Respectar l'horari de funcionament. Fora d'aquest horari no es podrà accedir a les 
instal·lacions. 
 
e) Seguir les instruccions i indicacions que faci el personal de servei. 
 
f) Comunicar al personal que hi presta servei les alteracions de funcionament, els 
desperfectes o les deficiències en el funcionament de l'equipament. 
 
g) Tractar amb respecte la resta d'usuaris i usuàries i el personal que hi treballa. 
 
h) Respectar i tenir cura dels jardins i l'arbrat. 
 
i) Abonar puntualment les taxes i/o preus públics establerts per a cada servei o espai 
esportiu i per a cada modalitat d'ús determinada. 
 
j) Efectuar la pràctica esportiva amb el material i la vestimenta adient per a cada tipus 
d'equipament. 
 
k) Abandonar l'equipament quan hagin estat advertits de l'incompliment de la 
normativa aplicable i es neguin a rectificar la seva conducta. A aquest efecte, el 
personal de l'equipament està facultat per expulsar qualsevol persona o entitat que 
no compleixi els mandats o les prohibicions contingudes en els preceptes d'aquest 
Reglament, tant si es tracta de normes generals aplicables a tots els equipaments o 
específiques d'un determinat equipament. 
 
l) Permetre la incorporació de les dades estrictament necessàries als fitxers 
informàtics creats per a la gestió del servei, amb les garanties previstes a la Llei 
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.8. 
 
m) No capturar imatges dels equipaments ni de les persones usuàries, per qualsevol 
mitjà o en qualsevol suport, sense la autorització expressa de la Regidoria d'Esports 
de Sant Fruitós de Bages i de les persones que hi puguin aparèixer. 
 
Article 22. 
 
Són obligacions específiques per als usuaris col·lectius, a més de les determinades 
anteriorment per a tots els usuaris, les següents: 
 
a) Designar, davant l'Ajuntament, la persona que representa l'entitat als efectes 
d'elaborar el pla d'usos de cada temporada. 
 
b) Designar una persona delegada dels equips, que ha de col·laborar en el control de 
les competicions i entrenaments. 
 
c) Subscriure i mantenir la vigència de les pòlisses d'assegurança de responsabilitat 
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civil que cobreixin les activitats que s'han de realitzar i les persones participants, tant 
practicants com públic assistent, si s'escau. 
 
d) Comunicar, amb la urgència necessària, qualsevol incidència derivada de les 
activitats que es produeixi durant la seva permanència en l'equipament. 
 
e) Utilitzar l'equipament per a la finalitat determinada en l'autorització i segons el 
calendari previst al pla d'usos, complint les condicions que es pugessin haver establert 
en la concessió de l'autorització. 
 
f) Respectar el nombre d'usuaris previst en l'autorització concedida. 
 
g) Sol·licitar expressament a la Regidoria d'Esports de Sant Fruitós de Bages permís 
per modificar qualsevol de les condicions d'ús previstes en l'autorització concedida. 
 
h) Adoptar les mesures necessàries per no interferir en els horaris i en les activitats 
de la resta d'usuaris i usuàries dels IEM. 
 
i) No dur a terme cursets particulars. 
 
Secció 4a. Sol·licitud i autorització d'ús de les Instal·lacions esportives municipals.  
 
Article 23. 
 
Totes les sol·licituds d'ús s'han de fer per escrit, a l'Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages mitjançant els fulls específics destinats per fer-ho. 
 
L'autorització de l'ús correspon al Regidor d'esports o persona en qui delegui, o al 
conserge o responsable de la instal·lació segons el tipus d'activitat. 
 
Article 24. 
 
Hi ha dues classes diferenciades de sol·licituds d'ús: 
 
1. Anuals: Per tota la temporada, per entrenaments i/o competició esportiva o altres 
activitats recollides en l'article 8 que durin tota la temporada esportiva o curs escolar. 
Les sol·licituds per la propera temporada esportiva es faran arribar a l'Ajuntament, o 
en el seu cas a les entitats que gestionin de forma indirecta una IEM, entre els dies 1 
i 15 de juliol de cada any i mitjançant escrit a l'efecte. 
 
En cas de no haver acord, els quadrants anuals d'utilització seran aprovats inicialment 
per la Regidoria d'Esports de l'Ajuntament, i es comunicaran als usuaris, que tindran 
un termini de temps per tal de presentar-hi les esmenes. 
 
Els clubs que no facin les sol·licituds dins del termini previst hauran d'acomodar-se, 
posteriorment, als horaris lliures. 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 

 

 

 

  

 

 

 
Pàgina 117 de 138 

 
 

Plaça de la Vila, 1  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 

 
Els horaris d'ús de les IEM que restin lliures quedaran a disposició de l'Ajuntament o 
entitat de gestió indirecta de la IEM. Tindran preferència en l'ús de les Instal·lacions 
els clubs que les utilitzin habitualment. 
 
2. Puntuals. 
 
2.1. Que es poden sol·licitar al conserge o al responsable de la IEM: 
 
Usuaris habituals de la IEM dins de l'horari que té concedit per entrenaments o 
competició, per una activitat esportiva i diferent de les esmentades. En aquests casos, 
el conserge o el responsable de la instal·lació la pot aprovar automàticament, si no hi 
ha cap coincidència amb altres entitats o equips. 
 
Usuaris habituals de la IEM que sol·liciten ús fora del seu horari habitual i dins de 
l'horari de la instal·lació, per activitats esportives o no esportives. En aquests casos, 
el conserge o el responsable de la instal·lació la pot aprovar automàticament, si no hi 
ha cap coincidència amb altres entitats o equips. 
 
Usuaris habituals de la IEM que sol·liciten ús fora de l'horari de la instal·lació, per 
activitats esportives o no esportives. En aquests casos el conserge o responsable de 
la instal·lació farà arribar la sol·licitud a Regidoria d'Esports de l'Ajuntament, qui 
decidirà. 
 
2.2. Que s'ha de fer directament a la Regidoria d'Esports de l'Ajuntament. 
 
Usuaris no habituals, per activitats esportives o no esportives.  
 
Article 25. 
 
Una vegada autoritzada una sol·licitud puntual, en el cas que sigui preceptiu, s'haurà 
d'abonar el preu públic o taxa corresponent abans de realitzar l'activitat de la manera 
que s'indiqui. 
 
Article 26. 
 
L'autorització haurà de ser presentada, en tots els casos, al conserge o al responsable 
de la IEM. Si aquesta no es presentés o no anés degudament conformada, amb el 
segell d'autorització de l'Ajuntament o l'autorització pertinent, el conserge o 
responsable de la instal·lació no posarà a disposició de l'usuari cap element de la 
instal·lació, ja que l'activitat no constaria com a autoritzada. 
 
Article 27. 
 
Validesa de les sol·licituds: 
 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 

 

 

 

  

 

 

 
Pàgina 118 de 138 

 
 

Plaça de la Vila, 1  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 

a) En el cas de les sol·licituds anuals, aquestes tenen validesa fins el termini de la 
temporada esportiva per la qual ha estat autoritzat l'ús. 
 
b) En el cas de les sol·licituds puntuals, la seva validesa vindrà marcada per les 
dates i hores que constin al full d'autorització, i la seva utilització no pot anar més enllà 
del que en un principi s'ha aprovat. 
 
c) Tindran caràcter personal i intransferible. 
 
d) No es podran introduir variacions en cap dels paràmetres de l'autorització. Si es 
vol introduir alguna modificació, aquesta s'haurà de comunicar per escrit amb un 
mínim de 15 dies d'antelació a l'Ajuntament que decidirà sobre l'oportunitat o no de la 
modificació. 
 
e) L'Ajuntament es reserva la facultat de deixar sense efecte l'autorització abans que 
venci el termini establert, total o parcialment, per causa d'interès públic. En aquest cas 
ho haurà de comunicar a l'afectat en la major brevetat possible. 
 
f) L'Ajuntament podrà deixar, també, sense efecte l'autorització d'ús donada a 
qualsevol usuari, per incompliment de les obligacions que estableix l'acord o conveni 
corresponent o aquest reglament, i sense dret a cap indemnització, havent  de pagar 
l'usuari el preu públic corresponent a la utilització. En aquest cas s'aplicaran les 
amonestacions i/o sancions corresponents, tal com s'especifica a la secció onzena. 
 
g) El personal responsable de les IEM podrà procedir al tancament d'algun espai o 
de tota la instal·lació quan per raons climatològiques, de manteniment o de seguretat, 
consideri que existeix algun risc per a les persones o per a les Instal·lacions. 
 
Article 28. 
 
Quant l'horari i les dates d'utilització de les IEM, es podran autoritzar les sol·licituds 
que compleixin amb els següents requisits: 
 
Estar dins l'horari d'instal·lació, que ve establert pels quadrants anuals d'utilització, 
aprovats a l'inici de temporada per la Regidoria d'Esports. 
 
No estar compresa en dia festiu. 
 
Estar dins la temporada esportiva que serà considerada de setembre a juny, com a 
norma general. Les sol·licituds que no tinguin en compte algun d'aquests punts seran 
estudiades per la Regidoria d'Esports, qui decidirà. 
 
Al respecte, es farà públic cada any un calendari anual de tancament de les IEM, per 
a dies festius o períodes vacacionals. 
 
Article 29. 
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En totes les autoritzacions d'ús, a excepció dels usuaris individuals, hauran d'estar 
presents tot al llarg de l'activitat les persones responsables - directiu, delegat de camp, 
mestre, entrenador... del grup, en nombre suficient, els quals s'hauran d'acreditar 
davant del responsable de la instal·lació. 
 
Article 30. 
 
En cas d'assistència de públic, espectadors o acompanyants, l'usuari haurà de 
garantir l'ordre i el comportament cívic dels mateixos. 
 
Article 31. 
 
Els usuaris d'una instal·lació, que participin en competició, hauran d'entregar, 
obligatòriament, els calendaris de competició de tots els seus equips i esportistes, 
abans de començar la mateixa, per tal de que la Regidoria d'Esports o l'entitat de 
gestió de la IEM tingui ple coneixement de la competició. 
 
Totes les modificacions s'hauran de comunicar amb 15 dies d'antelació. 
 
Secció 5a. Del material de les Instal·lacions esportives municipals i espais no 
esportius.  
 
Article 32. 
 
Tots els usuaris tenen dret, prèvia autorització de la Regidoria d'Esports, a fer servir 
el material disponible a cada instal·lació, sempre que aquest sigui inherent a la seva 
activitat. 
 
La Regidoria d'Esports es farà càrrec d'aquells desperfectes ocasionats a 
conseqüència del desgast que produeix la utilització del mateix. 
 
Tots aquells que utilitzin el material incorrectament, no el facin servir per allò que està 
destinat, el malmetin expressament o no actuïn de bona fe, així com amb la resta 
d'elements de la IEM, es faran responsables de la reposició dels mateixos, no sense 
que quedin exempts de les responsabilitats derivades de les seves actuacions davant 
l'Administració Pública o particulars. 
 
Article 33. 
 
Els usuaris de les IEM podran dipositar-hi material esportiu, sempre i quan l'espai ho 
permeti i l'activitat a desenvolupar així ho requereixi. 
La Regidoria d'Esports no es farà responsable dels desperfectes o robatoris que es 
produeixin, en el material dipositat.  
 
Article 34. 
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Els usuaris de les IEM, i en especial aquells que les utilitzen de manera compartida 
amb altres usuaris de diferents disciplines esportives, seran els responsables de 
posar i treure el material esportiu i de funcionament de la seva  activitat, ja sigui propi 
o municipal. Es comptarà, sempre que sigui possible, amb la col·laboració del 
conserge o persona responsable de la IEM. 
 
Article 35. 
 
Els clubs usuaris de les Instal·lacions podran fer ús de magatzems, com a oficines o 
altres, i taquilla de venda  d'entrades quan ho autoritzi la Regidoria d'Esports. En els 
casos de gestió indirecta (o altres formes de gestió) aquesta autorització anirà 
precedida pel vist i plau del club beneficiari de la llicència d'ús. 
 
Secció 6a. De les claus de les Instal·lacions Esportives Municipals.  
 
Article 36. 
 
a) En totes aquelles Instal·lacions de gestió directa, La Regidoria d'Esports no 
prestarà, per norma, les claus a cap usuari. En cas de que l'activitat ho requereixi 
s'haurà de demanar per escrit a la Regidoria d'Esports. 
 
b) A les Instal·lacions amb gestió indirecta, tan sols el responsable de la mateixa 
comptarà amb un joc de claus, les quals no es poden prestar a terceres persones 
sense la conformitat expressa de la Regidoria d'Esports. 
 
c) Els usuaris als quals se'ls cedeixi la utilització de les claus d'una instal·lació 
determinada, tenen restringida la seva activitat a aquella per la qual han estat cedides 
les claus. L'usuari haurà de respondre de qualsevol desperfecte que es produeixi a la 
instal·lació, per l'activitat o pel mal ús de les mateixes, incorrent-ne en responsabilitat 
civil. 
 
Secció 7a. Aplicació de taxes i/o preus públics.  
 
Article 37. 
 
Ple de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i/o la Junta de govern local si aquest ho 
ha delegat, aprova les taxes i/o preus públics per a cada servei i/o espai esportiu per 
a cada modalitat d'ús de les IEM. El pagament la taxa i/o preu públic corresponent a 
cada servei i/o activitat, que serà obligatori, s'efectuarà segons el tipus de sol·licitud 
autoritzada, esmentada a la secció quarta d'aquest reglament. 
 
Article 38. 
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Quan per causes no imputables a l'obligat al pagament de la taxa i/o del preu públic 
establerts per cada servei i/o espai esportiu, no es realitzi l'activitat, no es presti el 
servei o l'ús de la IEM, es podrà procedir a la compensació que correspongui. 
 
Article 39. 
 
Quan la taxa i/o preus públics no s'hagin satisfet en el venciment del període de 
pagament voluntari, s'iniciarà la via d'apremi seguint el procediment previst en la 
legislació reguladora de la matèria així com en les ordenances fiscals. 
 
Secció 8a. Sobre la publicitat. 
 
Article 40. 
 
a) L'autorització per instal·lar publicitat a les IEM és competència de la Regidoria 
d'Esports. 
 
b) Són de titularitat municipal els drets econòmics derivats de la col·locació de 
publicitat, Sigui quin sigui el seu suport físic, gràfic o pantalla d'imatge, estàtic o mòbil, 
permanent o no, que estigui ubicada a les IEM. 
 
c) L'Ajuntament podrà cedir i autoritzar discrecionalment l'existència de publicitat i els 
drets econòmics que generi, a les entitats que gestionin indirectament una IEM, o a 
l'usuari de la instal·lació o a l'organitzador d'una activitat, segons el  cas, que hauran 
de complir amb els condicionants legals que això representi. 
 
Secció 9a. Servei de bar, venta i consum de tabac, begudes i menjar.  
 
Article 41. 
 
L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages podrà cedir, sota contracte o atorgament de 
llicència, l'explotació dels establiments dedicats a la venda de consumibles que es 
trobin dins o annexes a les IEM. Aquest contracte o atorgament de llicència obligarà 
els establiments, que observaran la normativa vigent al respecte en tot moment. En 
cas de no complir amb la normativa legal vigent o incórrer en incompliment d'algun 
precepte legal, l'Ajuntament podrà retirar la concessió, sense perjudici d'altres accions 
legals, i sense tenir dret, el concessionari, al cobrament de cap indemnització. 
 
Article 42. 
 
A cap IEM està permesa la venda de tabac. Quant el consum de tabac s'observaran 
les següents especificitats: 
 
a) IEM cobertes: Com recintes tancats que són, està prohibit fumar a totes les 
dependències. Tan sols es permetrà fumar en aquelles zones estrictament 
assenyalades a l'efecte. 
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b) IEM descobertes: està expressament prohibit fumar en les dependències 
tancades de la instal·lació: vestidors, gimnàs, consergeria, magatzems, etc. 
 
Article 43. 
 
a) A les IEM, i en especial aquelles amb servei de bar, ja sigui permanent o 
provisional, no es podrà vendre ni consumir, sota cap concepte, begudes alcohòliques 
de més de 20º (segons estableix la Llei 8/1998, de segona modificació de la Llei 
20/1985, del 25 de juliol, de prevenció i assistència en matèria de substàncies que 
poden generar dependència). 
 
b) Durant la celebració de partits i competicions oficials no es podrà vendre ni 
consumir cap tipus de begudes alcohòliques a les IEM (En aplicació de la Llei 1/2000, 
de 31 de juliol, pel qual s'aprova el text únic de la Llei de l'esport). 
 
c) Accés a la instal·lació amb beguda: 
 
1) Només pot accedir amb begudes a totes aquelles zones indicades a tal efecte. 
 
2) Totes les begudes s'hauran de servir en gots de plàstic, i per tant no es podran 
introduir envasos de vidre, ni metàl·lics. 
 
3. En els annexos específics de cada instal·lació es preveurà expressament els 
espais on es podrà accedir amb begudes. 
 
Article 44. 
 
La persona que no compleixi amb el que disposen els articles precedents, art. 42 i art. 
43, serà convidada a consumir el tabac o la beguda en el lloc permès. En cas de 
negar-se podrà ser expulsada de la instal·lació en acolliment del dret d'admissió. 
 
 
Article 45. 
 
No és permès menjar cap producte amb closca (pipes, etc) o productes similars, a 
cap IEM, sinó és a les zones delimitades com a bar o vestíbul. 
 
Article 46. 
 
Aquestes limitacions, que constaran assenyalades en la retolació dels diferents 
espais, es marcaran en funció de la normativa legal vigent. 
 
Secció 10a. Del seguiment i control del Reglament.  
 
Article 47. 
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El seguiment i control de l'aplicació i compliment del present Reglament s'efectuarà: 
 
En primera instància pels conserges o persona responsable de les diferents IEM, que 
faran una aplicació concreta del present Reglament, amb la intenció de vetllar pel bon 
ús i funcionament de les mateixes. Farà arribar un informe a la Regidoria d'Esports 
quan ho cregui oportú o sempre que aquests ho sol·licitin. De forma permanent el 
seguiment de la instal·lació es farà mitjançant els fulls de control setmanal. 
 
En segona instància, per la Regidoria d'Esports, qui tindrà la facultat d'interpretar el 
Reglament, de fer-ne el seguiment i control, i proposar les resolucions i sancions que 
cregui oportunes. 
 
Secció 11a. Règim sancionador.  
 
Article 48. 
 
Tots els usuaris que no compleixin el que disposa el present Reglament i/o els 
annexos, facin mal ús de les IEM o del material dipositat, actuïn en contra dels 
conserges o la resta d'usuaris, i en general no actuïn de bona fe, hauran de respondre 
davant dels organismes competents dels seus actes, segons la normativa vigent que 
sigui d'aplicació. 
 
L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages no respondrà civil ni penalment dels danys 
que se'n derivin d'aquests actes. L'incompliment de les obligacions i prohibicions 
contingudes en aquest Reglament constitueix infracció administrativa. Les infraccions 
tipificades en aquest Reglament es qualifiquen de lleus, greus i molt greus. 
 
Article 49. 
 
Són infraccions lleus: 
 
a) L'incompliment de les obligacions regulades en aquest Reglament relatives al bon 
ús dels equipaments esportius, instal·lacions i mobiliari, quan no comporten danys a 
aquests. 
 
b) La negativa a sotmetre's al control dels accessos i/o a mostrar l'acreditació de la 
condició d'usuari. 
 
c) L'incompliment del pla d'usos i/o l'horari de funcionament dels equipaments. 
 
d) La negativa a seguir les instruccions i indicacions del personal del servei en 
relació amb l'ús correcte dels equipaments i el funcionament de les activitats. 
 
e) L'incompliment de la normativa relativa a la comunicació dels usuaris integrants 
d'un col·lectiu. 
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f) L'incompliment de les condicions establertes com a obligatòries en la normativa 
específica d'ús dels diferents espais esportius i elements dels equipaments. 
 
g) La resta de vulneracions, conculcacions o inobservances de les prohibicions o de 
les obligacions contingudes en el present Reglament i que no estiguin tipificades com 
a infraccions greus o molt greus. 
 
Article 50. 
 
Constitueixen infraccions greus les següents: 
 
a) Incomplir les obligacions regulades en aquest Reglament relatives al bon ús dels 
equipaments esportius, instal·lacions i mobiliari, quan comportin danys a aquests. 
 
b) Faltar al respecte a la resta d'usuaris i/o al personal que presta servei en els 
equipaments. 
 
c) Negar-se a abandonar l'equipament, quan ho requereixi el personal, per haver 
incomplert aquest Reglament o qualsevol altra normativa vigent d'aplicació. 
 
d) Utilitzar l'equipament, de manera individual, per a finalitats diferents d'aquelles per 
a les quals s'ha concedit l'autorització. 
 
e) Incomplir el pla d'usos i/o l'horari de funcionament dels equipaments quan 
comporti afectació a la resta d'usuaris o al servei. 
 
f) Utilitzar els equipaments d'un col·lectiu amb persones diferents de les que consten 
en la relació autoritzada. 
 
g) Accedir als equipaments sense autorització o amb l'acreditació d'una altra persona. 
 
h) Incomplir la normativa d'accés de menors d'edat als equipaments esportius. 
 
i) Realitzar actes, comportaments o conductes establerts com a no permesos en la 
normativa específica d'ús dels diferents espais esportius i elements dels equipaments. 
 
j) Les infraccions que, tipificades com a lleus, causin danys greus als equipaments, 
perjudicis greus a altres usuaris o pertorbin greument la marxa dels serveis i que no 
es trobin qualificades de molt greus. 
 
k) Reincidir en la comissió d'infraccions lleus. 
 
Article 51. 
 
Són infraccions molt greus les següents: 
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a) Proferir insults i/o amenaces a la resta d'usuaris i/o al personal que presta servei 
en els equipaments. 
 
b) Realitzar activitats o utilitzar l'equipament esportiu per a activitats col·lectives 
diferents d'aquelles per a les quals s'ha concedit l'autorització. 
 
c) Utilitzar els equipaments esportius per a finalitats distintes a les esportives, sense 
l'autorització corresponent. 
 
 
d) Dur a terme activitats prohibides en el Reglament quan aquestes siguin 
susceptibles de generar un rendiment econòmic. 
 
e) Les infraccions tipificades com a greus quan causin danys greus als equipaments, 
perjudicis greus a altres usuaris/àries o pertorbin greument la marxa dels serveis. 
 
f) Reincidir en la comissió d'infraccions greus. 
 
Article 52. 
 
Les sancions que s'imposaran a les persones responsables de les infraccions seran 
les següents: 
 
a) Les infraccions lleus se sancionaran amb multes de fins a un import màxim de 750 
EUR i poden portar aparellada la suspensió del dret d'ús dels IEM per un termini 
màxim d'1 mes. 
 
b) Les infraccions greus se sancionaran amb multes de 751 EUR fins a 1.500 EUR i 
poden portar aparellada la suspensió del dret d'ús dels IEM per un termini de 1 mes i 
1 dia fins a 1 any. 
 
c) Les infraccions molt greus se sancionaran amb multes de 1.501 EUR fins a 3.000 
EUR i poden portar aparellada la suspensió del dret d'ús dels IEM per un termini d'1 
any i 1 dia fins a 5 anys. 
 
La sanció accessòria de suspensió del dret d'ús dels equipaments esportius comporta 
la impossibilitat de gaudir de la condició d'usuari dels equipaments esportius en la 
condició i extensió que motivadament es reculli en la resolució sancionadora. 
Tanmateix, l'autoritat que incoa l'expedient sancionador, motivadament, pot acordar 
com a mesura cautelar la suspensió del dret d'ús dels equipaments esportius. 
 
Article 53. 
 
Per a la graduació de les sancions es tindran en compte els criteris següents: 
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a) L'existència d'intencionalitat o reiteració. 
 
b) La transcendència social dels fets. 
 
c) La naturalesa dels perjudicis causats. 
 
d) La reincidència, per comissió en el termini d'un any de més d'una infracció de la 
mateixa naturalesa quan així hagi estat declarat per resolució ferma. 
 
e) la bona o mala fe dels infractors. 
 
f) el benefici il·lícit obtingut amb la comissió de la infracció. 
 
Article 54. 
 
Són responsables directes de les infraccions a aquest Reglament: 
 
a) Les persones autores materials de les infraccions, sigui per acció o omissió, tret 
dels supòsits que siguin menors d'edat o que concorri en ells alguna causa legal 
d'inimputabilitat. En aquest darrer cas, en responen els pares, les mares, els tutors, 
les tutores o aquelles persones que posseeixin la custòdia o guarda legal. 
 
b) Les entitats o les persones responsables de l'usuari, quan l'infractor realitza 
l'activitat formant part d'un col·lectiu, són també responsables de les infraccions que 
aquella persona realitzi. 
 
c) Les persones titulars o propietàries dels vehicles amb els quals s'hagi comès la 
infracció, d'acord amb allò que s'estableix a la legislació vigent, són també 
responsables, juntament amb la persona infractora. 
 
d) Les persones titulars d'autoritzacions o llicències, quan, amb motiu de l'exercici 
d'un dret que se'ls ha concedit, cometen una de les infraccions especificades en 
aquest Reglament. 
 
La declaració de responsabilitat per infracció i la imposició de la sanció corresponent 
no eviten, en cap cas, l'obligació d'indemnitzar els danys i perjudicis causats als IEM. 
 
Secció 12. Del manteniment i conservació de les Instal·lacions esportives 
municipals.  
 
Article 55. 
 
Els usuaris tenen dret a rebre les Instal·lacions en bon estat de manteniment i neteja, 
i l'obligació de conservar-lo.  
 
Article 56. 
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La Regidoria d'Esports estudiarà i proposarà un pla de manteniment ordinari anual i 
els plans específics d'estiu, per la conservació i millora de les IEM. El manteniment i 
cura diari de la instal·lació correspondrà al conserge o persona a qui correspongui 
segons el tipus de gestió de la mateixa. 
 
CAPÍTOL II. Del Cens d'Instal·lacions Esportives Municipals de Sant Fruitós de 
Bages.  
 
Article 57. 
 
Es formarà el Cens d'Instal·lacions Esportives Municipals a l'Ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages com a competència obligatòria, d'acord amb l'article 39 del Decret 
Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol pel que s'aprova el Text únic de la Llei de l'esport. 
 
Article 58. 
 
S'hauran d'inscriure en el Cens Municipal totes les Instal·lacions esportives, públiques 
o privades, que estiguin situades dins del terme municipal de la població de Sant 
Fruitós de Bages, llevat d'aquelles que formen part de residències privades 
col·lectives o individuals. 
 
Article 59. 
 
Cada quatre anys s'actualitzarà el Cens d'Instal·lacions Esportives i la Regidoria 
d'Esports enviarà un imprès al domicili social o a la seu dels gestors per tal que 
n'actualitzin les dades. 
 
El Cens actualitzat a data de 2015 d'instal·lacions esportives és el que figura a 
l'Annex. 
 
CAPÍTOL III. Normes específiques d'ús de les diferents instal·lacions 
esportives.  
 
Secció 1ª Camp municipal de futbol (gespa artificial). 
 
Article 60. 
 
1. El Camp Municipal de Futbol és una IEM dedicada a la pràctica esportiva, 
especialment de futbol, tant de caire competitiu com no, amb inclusió dels serveis i 
complements i espai reservat al públic. 
 
Article 61. 
 
2. Seran usuaris preferents els clubs de futbol de la població de Sant Fruitós de 
Bages i els seus esportistes. En els supòsits de cessió de llicència d'ús tindran 
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preferència en els horaris els clubs beneficiaris de la mateixa, i a continuació els de 
la resta de clubs de futbol de la població. 
 
Article 62. 
 
El Camp Municipals de Futbol consta de 2 espais esportius o terrenys de joc, un camp 
gran (que inclou 2 camps de futbol-7 transversals) i un camp annex de Futbol-7, 
ambdós són de gespa artificial, i en cada cas es pot practicar futbol 11 i futbol 7. 
 
Article 63. 
 
El calçat de les persones que tenen accés al terreny de joc haurà de ser amb sola de 
goma, i està expressament  prohibit accedir amb botes amb tacs d'alumini. 
 
En aquestes Instal·lacions està expressament prohibit fumar, menjar aliments amb 
closca (pipes, cacauets...) i menjar xiclets a totes les zones de proximitat a la gespa, 
ni utilitzar substàncies abrasives, com alcohols, dissolvents, etc. La utilització de 
qualsevol d'aquestes substàncies seran considerades com a falta, i per tant serà 
sancionable. 
 
El club usuari de la instal·lació vetllarà per que les actuacions del públic assistent a 
les seves competicions o entrenaments, així com la dels seus esportistes segueixin 
el present reglament, impedint que es pugui produir qualsevol desperfecte a la gespa 
artificial. 
 
Article 64. 
 
El Camp Municipal de Futbol disposa d'un espai destinat a Farmaciola. La Regidoria 
d'Esports serà responsable de  dotar aquesta farmaciola del mobiliari i equips tècnics 
adequats, mentre que les entitats usuàries del Camp de Futbol seran directament 
responsables de la dotació de material fungible necessari per atendre les cures 
pròpies de la instal·lació. 
 
Secció 2ª Camp municipal de futbol Torroella de baix (camp terra).  
Article 65. 
El Camp Municipals de Futbol de Torroella de Baix és una IEM dedicada a la pràctica 
esportiva, especialment de futbol, tant de caire competitiu com no, amb inclusió dels 
serveis i complements. 
 
Article 66. 
 
La gestió d'aquestes instal·lacions es realitzarà de forma directa per l'Ajuntament, o 
indirecta per part de clubs de futbol de la població de Sant Fruitós de Bages que 
tinguin concedida la llicència d'ús d'una instal·lació concreta. 
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La modificació del que es detalla a continuació en el present article, en referència al 
tipus de gestió, no farà modificar el present Reglament, ja que es considerarà en els 
annexos corresponents a les llicències d'ús. 
 
Article 67. 
 
Seran usuaris preferents els clubs de futbol de la població de Sant Fruitós de Bages 
i els seus esportistes. En els supòsits de cessió de llicència d'ús tindran preferència 
en els horaris el club beneficiari de la mateixa, i a continuació els de la resta de clubs 
de futbol de la població. 
 
Article68. 
 
El Camp Municipal de Futbol de Torroella de Baix consta de 1 terreny de joc de terra.  
 
Article 69. 
 
El club usuari de la instal·lació vetllarà per que les actuacions del públic assistent a 
les seves competicions o entrenaments, així com la dels seus esportistes segueixin 
el present reglament, impedint que es pugui produir qualsevol desperfecte a la 
instal·lació. 
 
Secció 3ª. Zones esportives de lliure accés.  
 
Article 70. 
 
El municipi de Sant Fruitós de Bages disposa d'una sèrie de petites zones esportives 
ubicades en indrets de públic  accés i sense cap tipus de control d'accés ni vigilància, 
i que estan pensades per a l'accés lliure dels veïns i veïnes del municipi. 
Aquestes zones són les següents:  

Circuit Esportiu Av. Sant Joan. 
Pista Poliesportiva C. Verge de Fàtima. Tennis taula Pl. La Rosaleda. 
Zona exterior Pavelló d'Esports. Àrea d'Activitat Física El Bosquet. Parc de La 
Rosaleda. 
Parc a Pineda de Bages. Parc a Torroella de Baix. 
Zona esportiva Les Brucardes. Zona exterior Camp de Futbol. Àrea Esportiva 
Font de la Tolega. 

 
Aquestes zones esportives són de lliure utilització per part de tots els veïns i veïnes 
de Sant Fruitós de Bages, que  seran també responsables de fer-ne un bon ús, 
conforme al que recull el rètol informatiu de cada instal·lació. 
 
Article 71. 
 
L'Ajuntament no és fa responsable dels danys personals que es puguin derivar de fer 
un mal ús d'aquestes instal·lacions. 
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Article 72. 
 
Queda totalment prohibit utilitzar aquestes zones esportives per la celebració de cap 
tipus d'activitat competitiva.  
 
Article 73. 
 
Els menors de 14 anys sempre hauran d'estar acompanyats o supervisats per un 
adult. Secció 4ª. Pavelló municipal d'esports de Sant Fruitós de Bages. 
 
Article 74. 
 
El Pavelló Municipal d'Esports de Sant Fruitós de Bages és una IEM, dedicada a la 
pràctica esportiva, especialment del bàsquet, voleibol, handbol, futbol sala i escalada, 
tant de caire competitiu com no, amb inclusió dels serveis complementaris i espai 
reservat al públic. 
 
Article 75. 
 
Seran usuaris preferents els clubs de bàsquet, voleibol, handbol i futbol-sala de Sant 
Fruitós de Bages i els seus esportistes, i els centres d'ensenyament de la població. 
 
Article 76. 
 
La instal·lació consta dels següents espais esportius: 
 
a) Pista Poliesportiva Central. 
 
En el mateix espai hi ha practicables: 
 
+ 3 Pistes de Bàsquet Transversals. 
+ 2 Pistes de Voleibol Transversals. 
 
b) Rocòdrom. 
 
Article 77. 
 
És obligatori l'ús de calçat esportiu a les instal·lacions, en cap cas es podrà utilitzar el 
mateix calçat que s'utilitza pel carrer, encara que sigui esportiu. Es procurarà molt 
especialment dur les soles netes de terra o pedres. 
 
Article 78. 
 
El Pavelló Municipal d'Esports disposa d'un espai destinat a Farmaciola. La Regidoria 
d'Esports serà responsable de dotar aquesta farmaciola del mobiliari i equips tècnics 
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adequats, mentre que les entitats usuàries del Camp de Futbol seran directament 
responsables de la dotació de material fungible necessari per atendre les cures 
pròpies de la instal·lació. 
 
Secció 4ª.1. Reglament per l'ús del rocòdrom "El Puig" (pavelló d'esports).  
 
Article 79. 
 
Horari de la instal·lació: 
 
L'horari de la instal·lació es fixarà de forma anual per l'entitat gestora del pavelló, de 
comú acord amb les entitats excursionistes locals. 
 
El rocòdrom seguirà el calendari escolar i estarà supeditat a les activitats organitzades 
dins el Pavelló. 
 
No està permès l'accés al rocòdrom fora de l'horari habitual del rocòdrom, sense 
autorització expressa de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages o del gestors de la 
instal·lació. Aquesta utilització, fora de l'horari habitual, haurà d'ésser aprovada pels 
gestors del Pavelló i sol·licitada a l'Àrea d'Esports de l'Ajuntament amb dies 
d'antelació. 
 
En l'horari d'utilització del rocòdrom és pot obtenir informació del seu ús, mitjançant 
els responsables de la instal·lació. 
 
Article 80. 
 
Requisits previs per utilitzar el rocòdrom: 
 
És obligatori la presencia d'una persona responsable del rocòdrom (entitats 
excursionistes locals) per el seu ús. 
 
S'ha de tenir una edat mínima de 18 anys. Els menors d'edat hauran d'anar 
acompanyats per un adult, responsable del menor, o portar una autorització signada. 
 
S'ha de posseir una tarja de federat o assegurança. 
 
Els grups organitzats aniran tutelats per un tècnic especialitzat i qualificat. 
 
S'haurà d'abonar una quota per l'ús del rocòdrom. Aquesta quota serà de 12 
EUR/anuals (quota que equival a la quota de soci Grup Excursionista Posa't en 
Marxa). També hi ha una quota de 3,00 EUR per utilitzar la instal·lació un únic dia. 
 
Article 81. 
 
Normes d'accés a la instal·lació: 
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Per canviar-se els escaladors s'ha d'utilitzar el vestuari situat sota les grades de 
Pavelló que ens facilitin els responsable del Pavelló. No es permet l'entrada de 
motxilles a peu del rocòdrom. 
 
Està prohibit el accés al rocòdrom amb calçat de carrer. És obligatori l'ús de calçat 
adequat (peus de gat) per escalar, tant en la zona de vies com en la de boulder. 
 
No es permet fumar, menjar o introduir envasos de vidre. 
 
Per motius higiènics i de seguretat no es permet escalar descalç o sense samarreta. 
 
S'han de respectar les normes pròpies d'utilització del Pavelló d'Esports de Sant 
Fruitós de Bages, com també totes les indicacions del seus responsables. 
 
Article 82. 
 
Normes d'ús de la instal·lació: 
 
Existeix un servei de préstec de material d'escalada. 
 
És obligatori que tot el material de seguretat estigui homologat segons la normativa 
UIAA. No es pot superar la primera línia de "seguros" sense l'ús de material de 
seguretat específic (cintes, corda, arnes, grigri). Tots els "seguros" s'han de chapar. 
 
Esta prohibit escalar amb una via quan estigui sent utilitzada per un altre escalador. 
Per el mateix motiu, no es pot fer boulder si un escalador està situat per sobre d'un. 
 
No es permet modificar la posició i nombre de presses col·locades. Aquesta tasca 
només pot ser realitzades per les persones autoritzades. 
 
S'ha de comunicar qualsevol anomalia de la instal·lació als gestors del rocòdrom.  
 
Article 83. 
 
Responsabilitats: 
 
El rocòdrom posseeix una assegurança de responsabilitat civil dins la instal·lació 
global del Pavelló d'Esports. 
 
El titular i els gestors del rocòdrom no es fan responsables de les conseqüències de 
la utilització incorrecta d'aquesta instal·lació. 
 
El rocòdrom és una instal·lació esportiva dissenyada per la pràctica de l'escalada. 
Només pot ser utilitzada per a aquesta activitat. L'escalada és un esport que pot 
comportar un risc per l'usuari i per practicar-lo cal estar convenientment equipat i 
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format, o tutelat per un tècnic. Tota persona ha d'assumir el risc que comporta aquest 
esport. 
 
Secció 6ª. Piscina municipal. 
 
Article 84. 
 
La Piscina Municipal és una IEM dedicada al lleure i la pràctica esportiva, 
especialment de la natació, amb inclusió dels serveis complementaris i espai reservat 
al públic. 
 
Article 85. 
 
Seran usuaris preferents de la Piscina Municipal els abonats i els cursetistes. També 
poden ser usuaris altres col·lectius esportius o associatius i altres persones 
individuals. 
 
Article 86. 
 
Accés a la instal·lació. 
 
a) En tots els casos: Els usuaris hauran de presentar el carnet d'abonat o cursetista 
al conserge o a qualsevol empleat que el requereixi. 
 
b) La compra d'una entrada o un abonament a la instal·lació suposa el coneixement 
i acceptació de les normes d'utilització de la instal·lació. 
 
Article 87. 
 
Els usuaris de les piscines hauran de complir amb les següents normes: 
 
a) Presentar el carnet d'abonat o cursetista, o el tiquet d'entrada a petició de 
qualsevol membre del personal de l'equipament. 
 
b) Els menors de 14 anys han d'anar acompanyats d'un adult. Cada adult només 
podrà acompanyar a 3 menors de 14 anys quan no hi hagi parentiu de fins a segon 
grau. 
 
c) Resta prohibit l'accés de persones que pateixin malalties contagioses. La Direcció 
pot exigir la presentació d'un certificat mèdic en el cas que es detecti qualsevol 
possibilitat de risc per a la resta d'usuaris. 
 
d) Està prohibida l'entrada a la piscina abans de l'hora d'obertura d'aquesta, ni 
tampoc des de vint minuts abans de la fi de l'horari de bany públic. 
 
e) No està permès l'accés quan no hi ha personal socorrista de servei. 
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f) És responsabilitat dels banyistes vetllar per les seves pertinences. L'Ajuntament 
no es fa responsable dels objectes dipositats a les taquilles o vestidors. 
 
g) Es podrà menjar tant sols a les zones indicades a tal efecte, zona de bar i de pic-
nic. 
 
h) No està permesa la introducció d'objectes de vidre o de qualsevol altre material 
esmicolable. 
 
i) No es permet l'entrada de cap tipus d'animal, a excepció dels gossos pigall. 
 
j) No està permès fumar en tot el recinte interior i exterior de la piscina. 
 
k) És obligatori atendre les indicacions del personal de la instal·lació, així com les 
indicacions existents sobre sortides d'emergència, permissibilitat d'accés a les 
diferents dependències, recomanacions... indicades en cadascuna de les 
instal·lacions. 
 
l) Per accedir a la zona de platja cal fer-ho amb calçat diferent del de carrer o 
descalços. 
 
m) No es permet l'ús de la piscina a qualsevol persona que presenti una ferida oberta. 
 
n) Tot banyista té l'obligació de dutxar-se abans d'accedir a la piscina. 
 
o) Resta prohibida la utilització de qualsevol tipus de gel o sabó a piscines i platges, 
així com l'entrada al vas de la piscina amb maquillatges, ni apòsits de qualsevol tipus. 
 
p) No es permet la pràctica de tot tipus d'activitat perillosa, com pot ser córrer, saltar, 
empènyer, enfonsar algú o practicar jocs que puguin comportar un risc físic. 
 
q) No està permès l'ús d'aparells de música que puguin molestar a la resta d'usuaris. 
 
r) És obligatori respectar els espais que es destinin a cursets de natació o activitats 
dirigides. 
 
Article 88. 
 
Quan l'aforament de la piscina estigui complert no es podrà accedir a la instal·lació.  
 
Article 89. 
 
Les persones que no respectin el present reglament o desobeeixin les indicacions 
fetes pels conserges, socorristes o monitors podran ser expulsats del recinte. En cas 
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de reiteració podran ser donats de baixa com abonats, no poden accedir a la 
instal·lació en cap cas. 
 
Secció 7ª. Conveni amb escoles per la cessió d'instal·lacions esportives.  
 
Article 90. 
 
La Regidoria d'Esports gestionarà d'aquesta manera les instal·lacions esportives de 
les escoles que les hagin cedit mitjançant conveni signat per l'Escola, i les Regidories 
d'Esports i d'Ensenyament de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. 
La gestió es limita a l'horari extraescolar detallat a continuació: Dilluns a divendres: 
de 18,30 a 23,00 h. 
Dissabtes: de 9,00 a 14,00 h. i de 16,00 a 21,00 h. Diumenge i Festius: de 9,00 a 
14,00 h. 
 
Article 91. 
 
La Regidoria d'Esports autoritzarà l'ús de les diferents Instal·lacions segons sol·licitud 
prèvia i per escrit dels usuaris. 
 
S'elaborarà un quadrant d'ús, per temporades, que s'enviarà a la Direcció de l'escola 
perquè tingui coneixement de l'horari i el nom dels usuaris. 
 
Article 92. 
 
L'usuari estarà sotmès, en tot, al que determinin els pactes del conveni signat i a 
l'articulat del Reglament Bàsic d'ús de les IEM. 
 
Article 93. 
 
Podran ser usuaris tots els clubs, equips o col·lectius que ho sol·licitin i rebin 
l'oportuna autorització.  
 
Article 94. 
 
Els usuaris podran fer ús, exclusivament, de les pistes esportives i els vestidors.  
 
Disposició transitòria. 
 
Primera. 
 
Aquest Reglament es complementa per altres documents com quadrants horaris d'ús, 
preus públics, llicències d'ús, convenis o d'altres, que aprovi l'Ajuntament. 
 
Disposició addicional. 
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El que es disposa en aquest Reglament serà d'aplicació supletòria quan existeixi 
regulació per legislació sectorial. 
 
Disposició derogatòria. 
 
Queda derogat el Reglament Bàsic d'ús d'instal·lacions esportives municipals de Sant 
Fruitós de Bages aprovat pel Ple en data 13 de maig de 2009 i publicat íntegrament 
al Butlletí Oficial de la Província número 201 de 22 d'agost de 2009. 
 
 
Disposició final. 
 
El present Reglament entrarà en vigor un cop sigui publicat el seu text al Butlletí Oficial 
de la Província i hagi transcorregut el termini de 15 dies previst a l'article 65.2 de la 
Llei 7/85 de 2 d'abril, reguladora de la Base de Regim Local. 
 

Annex 1. Catàleg d'instal·lacions esportives 
2015. 

 

Nom de la instal·lació Resum tipus d'instal·lació Tipus de 
Gestió CAMP DE FUTBOL DE TORROELLA DE BAIX 1 CAM 1 POL GD 

CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL 2 CAM GI 

CIRCUIT ESPORTIU AV. DE ST. JOAN 1 SIN GD 

PISTES DE PETANCA TORROELLA DE BAIX 2 PET GD 

ESCOLA MONSENYOR GIBERT 1 AAE 2 ALT 1 POL 2 SAL GCV 

ESCOLA PAIDOS 1 AAE 1 CAM 2 PAL 5 POL 2 SAL GCV 

INSTITUT GERBERT D'AURILLAC 1 AAE 1 ALT 2 POL 1 SAL GCV 

PAVELLÓ POLIESPORTIU MUNICIPAL 1 PAV 1 ROC GI 

PISCINA MUNICIPAL 1 ALT 1 PAL GD 

PARC A TORROELLA DE BAIX 1 AAE 1 POL GD 

TENNIS TAULA PL. LA ROSALEDA 1 AAE GD 

ZONA ESPORTIVA BRUCARDES 1 AAE 1 ALT 1 PAL 1 POL 1 SIN 1 TEN GD 

ZONA ESPORTIVA CAMP DE FUTBOL 3 PET 1 POL GD 

PARC DE LA ROSALEDA 2 ALT GD 

EXTERIOR PAVELLÓ D'ESPORTS 2 ALT 1 SIN GD 

ÀREA D'ACTIVITAT FÍSICA EL BOSQUET 2 AAE GD 

ÀREA ESPORTIVA FONT DE LA TOLEGA 1 AAE GD 

PARC PINEDA DE BAGES 1 POL GD 

 
5 instal·lacions esportives, 10 espais esportius i 3 instal·lacions escolars. 
 
AAE-Àrea d'activitat esportiva; ALT-Altres espais petits; CAM-Camp; PAL-Piscina a 
l'aire lliure; PAV-Pavelló; PET-Pista de petanca; POL-Pista poliesportiva; ROC-
Rocòdrom; SAL-Sala; SIN-Altres espais singulars; TEN-Pista de tennis. 
 
GD-Gestió directa de l'Ajuntament; GI-Gestió indirecta, concertada amb entitats 
usuàries; GCV-Gestió mitjançant conveni amb escoles. 
 
 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
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Sentit de l’acord: 

 
___ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
_X_ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
___ Respost/a oralment  
 

 
PRECS I PREGUNTES   
 
No consten 

 
Finalitzats els temes de l’ordre del dia, l’Alcalde-President declara finalitzada la sessió 
del Ple essent les 21:15 hores del dia 11 d’abril de 2019. 
 
 

 

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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ANNEX AL PUNT 6: 
 
 
Donar compte de l'Informe de les 
Resolucions contràries al 
reparaments efectuats per la 
intervenció l’any 2018  (exp. 
740/2018) 
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