
Pàgina 1 de 206 

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

E-mail: ajuntament@santfruitos.cat

CERTIFICAT 

JOSEP GONZALEZ BALLESTEROS, secretari de l’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages, CERTIFICO que el contingut de l’acta corresponent a la sessió ordinària de la 
Junta de Govern Local celebrada el dia 16 de juliol de 2018, és el següent :  

“JUNTA DE GOVERN LOCAL 

Núm.: ........................................ 16/2018 
Caràcter: ................................ Ordinària 
Data: ..................... 16 de juliol de 2018 
Hora: .................................... 9:15 hores 

Assistents: 

Alcalde-President: Sr. Joan Carles Batanés Subirana 

Regidors/es: Sr. Xavier Racero Esquius, Sr. Tomàs Casero García,  Sra. Mònica Cruz 
Franch i Sra. Cristina Murcia Caraballo.  

També hi assisteixen els regidors/es (art 38.2 del ROM) : Cristian Marc Huerta Vergés 

Excusa la seva assistència: Cap dels membres de l’òrgan col.legiat. 

Secretari:  Josep González Ballesteros, secretari de l’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages.  

Al Saló de Sessions de l’Ajuntament essent les 9:15 hores es va reunir la Junta de 
Govern Local el dia 16 de juliol de 2018, en sessió ordinària, amb la presidència del 
Sr. Joan Carles Batanés Subirana, concorrent els regidors/regidores que s’esmenten 
més amunt. 

Durant tota la sessió es va donar el quòrum d’assistència necessària de membres de la 
Junta de Govern Local. No obstant, la regidora Sra. Cristina Murcia Caraballo 
s’incorpora a l’inici del punt 3.1 de l’ordre del dia.  

La presidència declara oberta la sessió de la Junta de Govern Local i es passen a tractar 
els diversos punts de l’ordre del dia.  
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 ASSUMPTES EXPEDIENT PÀGINA 

A. SECCIÓ PRIMERA ( de caràcter públic ). 
Assumptes delegats pel Ple a la Junta de 
Govern Local.  

  

 No hi ha assumptes a tractar en aquesta secció -  

B. SECCIÓ SEGONA ( de caràcter no públic ). 
Assumptes delegats per l’Alcaldia a la Junta 
de Govern Local.  

  

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió 
ordinària de la Junta de Govern Local celebrada 
el 3 de juliol (ordinària) i el 5 de juliol 
(extraordinària i urgent; i universal)  de 2018 

918/2018 
996/2018 
1003/2018 
 

5 

2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia 48/2018 5 

  
ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS 
CENTRALS 
 

  

3. ÀREA DE SECRETARIA   

3.1 Procediment sancionador en matèria 
d'afectació a l'espai públic (pintades) durant el 
desenvolupament del procés electoral de les 
Eleccions al Parlament de Catalunya de 21 de 
desembre de 2017 

316/2018 9 

4. ÀREA DE SERVEIS ECONÒMICS   

4.1 Aprovació modificació de crèdit núm. 18/2018  
del pressupost municipal 2018 per transferència 
de crèdit 

1029/2018 19 

4.2 Aprovació modificació de crèdit núm. 15/2018  
del pressupost municipal 2018 per transferència 
de crèdit 

999/2018 20 

4.3 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 
ordinària pel subministrament i instal·lació 
d’unes grades telescòpiques motoritzades amb 
butaques al Teatre Casal Cultural. 

0606/2018 
 

22 

5. ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA     

5.1 Aprovació de text de l’Addenda al conveni de 
col·laboració entre l’ Ajuntament de Sant  
Fruitós de Bages  i l’entitat FEMAREC, S.C.C.L. 

1017/2017 56 

5.2 Aprovació del conveni de col·laboració i 
atorgament de la subvenció nominativa a l’ 
Associació Sant Fruitós Comerç Actiu, exercici 
2018 

769/2018 61 
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5.3 Atorgament de subvenció nominativa al 
FESTIVAL ELLES 2018. 920/2018 66 

5.4 Aprovació i adjudicació del contracte 
administratiu especial per a la celebració del 
“Happy Food Trucks Festival” a Sant Fruitós de 
Bages 

938/2018 73 

  
ÀMBIT DE PROMOCIÓ DEL TERRITORI 
 

  

6. ÀREA D’ESPAI PÚBLIC, ACTIVITATS I 
OBRES   

6.1 Aprovació inicial del Projecte bàsic i d'execució 
de Casal de Joves a la planta semisoterrani del 
Centre Cívic Nexe. 

1004/2018 90 

6.2 Aprovació inicial del Projecte constructiu de la 
rampa d'accés a la Passarel·la ubicada al barri 
de la Rosaleda 

1006/2018 96 

6.3 Aprovació de l’expedient de contractació i el 
plec de clàusules administratives particulars 
que han de regir la contractació, mitjançant 
procediment obert simplificat abreujat, oferta 
econòmicament més avantatjosa, preu més 
baix i tramitació ordinària, per l’adjudicació del 
contracte d’obres contingudes en el Projecte de 
reforma parcial de planta baixa per a ampliació 
de l’escola de Música i Arts Navarcles-Sant 
Fruitós. 

610/2018 103 

6.4 Aprovació del contracte menor d’obres i 
l’adjudicació dels treballs de pavimentació per la 
instal·lació d’una cabina de bany públic. 

724/2018 135 

6.5 Atorgament de llicència d’obres ( C/ Sakura, 
núm.  10 , Pol.Ind. Sta.Anna) 806/2018 140 

6.6 Atorgament de llicència d’obres ( C/ de les 
Planes, núm. 24 , Pol.Ind. Sta.Anna) 

823/2018 142 

7. ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS   

7.1 Aprovació del Pla de reposicions i millores en 
instal·lacions de clavegueram 2018 107/2018 150 

7.2 Aprovació de Pla de reposicions i millores en 
instal·lacions d’abastament d’aigua potable a 
Sant Fruitós de Bages per l’any 2018 130/2018 

 
156 
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ÀMBIT DE SERVEIS A LA CIUTADANIA 
 

  

8. ÀREA DE SERVEIS SOCIALS    

8.1 Acceptació de la renúncia de la concessió de 
llicències d’ús privatiu per l’ocupació temporal 
de les parcel·les identificades amb els números 
13 i 14, en el marc del projecte “Horts socials a 
Sant Fruitós de Bages” 

529/2016 163 

8.2 Concessió d’ajudes d'urgència social. 951/2018 164 

8.3 Concessió d’ajuda econòmica a usuaris de 
L’EBAS. 

1012/2018 165 

8.4 Concessió del servei de Teleassistència 923/2018 
936/2018 

167 

9. ÀREA DE VEÏNATGE   

9.1 Atorgament de subvenció nominativa a l’AVV La 
Rosaleda, exercici 2018 

270/2018 169 

9.2 Atorgament de subvenció nominativa a l’AVV 
Torruella de Baix, exercici 2018. 

272/2018 171 

9.3 Atorgament de subvenció nominativa a l’AVV 
Pineda de Bages, exercici 2018. 

273/2018 173 

10. ÀREA DE CULTURA I FESTES   

10.1 Atorgament de subvenció nominativa a l’Assoc. 
Dones per Sant Fruitós de Bages, exercici 2018. 

267/2018 175 

10.2 Atorgament de subvenció nominativa a l’Assoc. 
Geganters i Grallers de Sant Fruitós de Bages, 
exercici 2018. 

269/2018 178 

11. ÀREA D’ENSENYAMENT   

11.1 Atorgament de subvenció nominativa a AMPA 
Llar d’infants Les Oliveres, exercici 2018. 

227/2018 180 

11.2 Aprovació de la pròrroga dels contractes 
referents als Cursos de l’Escola d’Adults 

432/2016 
1000/2016 

182 

12. ÀREA D’ESPORTS   

12.1 Autorització per a la celebració de la pedalada 
de resistència en BTT “Selènika”, al seu pas pel 
terme de municipal 

885/2018 186 

 ASSUMPTES SOBREVINGUTS EXPEDIENT PÀGINA 

S1 Correcció d’errada material en l’acord 
l’atorgament de subvenció nominativa a l’AEE 
Paidos, exercici 2018. 

223/2018 191 

S2 Aprovació de text de conveni marc de 
col·laboració amb el Consell Comarcal del 
Bages per l’impuls del teixit industrial del Bages 
i pel desenvolupament d’accions de millora i 
promoció dels polígons d’activitat econòmica i 
de les empreses 2018-2019 

941/2018 193 
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A. SECCIÓ PRIMERA ( de caràcter públic ). Assumptes delegats pel Ple a la 
Junta de Govern Local.  

 
  
 No hi ha assumptes a tractar en aquesta secció 
 
 

B. SECCIÓ SEGONA ( de caràcter no públic ). Assumptes delegats per 
l’Alcaldia a la Junta de Govern Local.  

 
  
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de 
Govern Local celebrada el 3 de juliol (ordinària) i el 5 de juliol (extraordinària i 
urgent; i universal)  de 2018 (exp. 918/2018, 996/2018 i 1003/2018) 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents 
 
 
2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia (exp. 48/2018) 
 

 

Núm.  
decret 

Data i hora 
Núm. 
expedient  Assumpte 

2018-0725 
25/06/2018 
14:45 

367/2016 

Canvi d ordre del subjecte passiu al 
corresponent al Decret 2016-0453 
(bonificacions en l’IBI per família 
monoparental) 

2018-0726 
25/06/2018 
14:52 

740/2018 
Llicència urbanística d’obres menors per 
pintar façana i instal·lació de tanca de fusta 
en vorera 

2018-0727 
25/06/2018 
14:53 

1129/2016 
Creació de la Comissió Tècnica 
Administrativa i Catàleg de Procediments 
municipals 

2018-0728 
25/06/2018 
14:55 

858/2018 
Incoació procediment sancionador per 
infracció de l’ordenança de tinença d'animals 

2018-0729 
25/06/2018 
14:57 

857/2018 
Incoació procediment sancionador per 
infracció de l’ordenança de tinença d'animals 
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2018-0730 
25/06/2018 
15:00 

494/2016 

Emissió d’informe adreçat  a la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de la Catalunya 
Central sobre l'aprovació inicial Pla director 
urbanístic activitat minera al Bages 

2018-0731 
25/06/2018 
15:01 

664/2018 

Convocatòria de la comissió organitzativa de 
la celebració del 15é aniversari 
d'agermanament d'Alcalá del Valle amb Sant 
Fruitós de Bages pel proper 5 de juliol de 
2018 1 

2018-0732 
25/06/2018 
15:04 

105/2018 

Aplicació provisional de l'activitat municipal 
establerta en l'Ordenança municipal en 
relació al manteniment de parcel.les per 
prevenció d'incendis, en zona Brucardes, 
Pineda, Nucli i altres. 

2018-0733 
25/06/2018 
15:04 

298/2018 
Llicència d’obres menors per rehabilitació de 
façanes amb obertura de finestra 

2018-0734 
25/06/2018 
16:39 

1145/2017 

Modificació de la pòlissa d’assegurança de 
riscos patrimonials dels diferents tipus de 
béns mobles i immobles de l’Ajuntament 
(pòlissa número 0791170055904). 

2018-0735 
25/06/2018 
19:54 

933/2018 
Reconeixement de trienni a  una funcionària  

2018-0736 
25/06/2018 
19:59 

917/2018 
Incoació de procediment sancionador en 
matèria d’infraccions de trànsit (relació 
18025464) 

2018-0737 
25/06/2018 
20:20 

1137/2016 

Devolució de garantia definitiva corresponent 
al contracte per l’execució de les obres 
contingudes en el document tècnic anomenat 
“Arranjament puntual de calçades de 
diferents carrers de Pineda.” 

2018-0738 
25/06/2018 
20:30 

939/2018 
Denegació d’una sol·licitud d'inscripció com 
a veí al Padró Municipal d'Habitants  

2018-0739 
25/06/2018 
20:38 

919/2018 
Incoació d’expedient sancionador per 
infracció de l’ordenança de tinença d'animals 

2018-0740 
26/06/2018 
9:09 

922/2018 
Incoació de procediment sancionador en 
matèria d’infraccions de trànsit (relació 
18026193) 

2018-0741 
26/06/2018 
12:22 

958/2017 
Finalització de nomenament interí per 
programa temporal com a enginyera tècnica  

2018-0742 
26/06/2018 
12:23 

901/2018 
Formalització del contracte de relleu per 
jubilació parcial d’una netejadora 

                                                 
1 En aquest decret s’identifica de forma errònia un dels signataris (el vicesecretari enlloc del 

secretari, que és qui efectivament l’ha signat).  
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2018-0743 
26/06/2018 
12:24 

850/2018 
Autorització  per la celebració del 
Corretasques dins els actes de la Festa 
Major d’Estiu 2018 

2018-0744 
26/06/2018 
14:21 

927/2018 

Aprovació d’un conveni de col·laboració 
entre l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 
i l’Escola Paidos, per la cessió d’ús de les 
instal·lacions de l’Escola Paidos per celebrar 
la 3a. Trobada de grups de percussió de Sant 
Fruitós deBages. 

2018-0745 
27/06/2018 
12:21 

912/2018 
Concessió de llicències per ocupació 
temporal de l’espai públic (parada 
informativa) 

2018-0746 
27/06/2018 
12:22 

165/2018 
Atorgament de llicències d’ocupació del 
domini públic amb parades i atraccions 
desmuntables per la Festa Major d’Estiu.  

2018-0747 
27/06/2018 
17:34 

927/2018 

Aprovació de la modificació del conveni de 
col·laboració entre l’Ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages i l’Escola Paidos, per la 
cessió d’ús de les instal·lacions de l’Escola 
Paidos per celebrar la 3a. Trobada de grups 
de percussió de Sant Fruitós de Bages. 

2018-0748 
27/06/2018 
17:36 

949/2018 
Incoació de procediments sancionadors en 
matèria d’infraccions de trànsit (relació 
18026792) 

2018-0749 
27/06/2018 
17:38 

1578/2017 

Aprovació del Pla de Seguretat i Salut del 
contracte mixt per les obres per a la 
instal·lació d’una caldera de biomassa al 
camp de futbol municipal de Sant Fruitós de 
Bages. 

2018-0750 
28/06/2018 
15:29 

918/2018 
Convocatòria de la sessió ordinària de la 
Junta de Govern Local pel dia 3 de juliol de 
2018 

2018-0751 
29/06/2018 
13:51 

888/2018 
Aprovació del contracte especial 
d'arrendament dels baixos d’un immoble 

2018-0752 
29/06/2018 
13:52 

873/2018 
Concessió d'ajut d’urgència social 

2018-0753 
29/06/2018 
13:56 

945/2018 
Convocatòria de la sessió ordinària de la 
Comissió informativa de Serveis a la 
Ciutadania pel dia 5 de juliol de 2018 

2018-0754 
29/06/2018 
13:57 

944/2018 
Convocatòria de la sessió ordinària de la 
Comissió informativa de Presidència i 
Serveis Centrals pel dia 5 de juliol de 2018 

2018-0755 
29/06/2018 
14:04 

943/2018 
Convocatòria de la sessió ordinària de la 
Comissió informativa de Promoció del 
Territori pel dia 5 de juliol de 2018 

2018-0756 
29/06/2018 
15:31 

904/2018 
Nomenament interí com a enginyera tècnica 
fins la cobertura definitiva de la plaça  
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2018-0757 
29/06/2018 
15:32 

129/2017 
Acceptació de la constitució de servituds de 
pas dins l’àmbit del sector de sòl urbanitzable 
delimitat Sant Benet 

2018-0758 
02/07/2018 
20:52 

1368/2016 
Aprovació de l’acta de recepció de les obres 
contingudes en el Projecte d’urbanització de 
la Plaça de la Vila 

2018-0759 
02/07/2018 
20:53 

534/2018 
Prendre coneixement de la comunicació de 
transmissió dels efectes d’una comunicació 
prèvia d’activitat de bar. 

2018-0760 
03/07/2018 
9:54 

950/2018 
Aprovació de compensació de deutes entre 
ingrés improcedent i quota impagada de la 
llar d’infants 

2018-0761 
03/07/2018 
10:17 

892/2018 

Prendre coneixement de comunicació prèvia 
ambiental, per la instal·lació d’una caseta 
temporal de venda al detall de productes 
pirotècnics a la Ctra. C16-c pk. 0,850 (marge 
dret, polígon industrial El Grau)  

2018-0762 
03/07/2018 
10:17 

891/2018 

Prendre coneixement de comunicació prèvia 
ambiental, per la instal·lació d’una caseta 
temporal de venda al detall de productes 
pirotècnics a la Ctra. de Vic amb carrer 
Albèniz 

2018-0763 
03/07/2018 
10:19 

1583/2016 

Aprovació de l’acta de recepció pel 
subministrament de punts de recàrrega per 
vehicles elèctrics de l’Ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages. 

2018-0764 
03/07/2018 
14:34 

311/2018 
Autorització i ordenació del pagament pel 
canvi de titularitat i renovació del domini 
benetgames.cat  

2018-0765 
04/07/2018 
9:14 

114/2018 

Aprovació del reconeixement d’obligacions i 
ordenació del pagament corresponents als 
lloguers que ocupen diferents serveis 
municipals (JULIOL/2018) 

2018-0766 
04/07/2018 
11:25 

955/2018 

Actualització de dades de 'Associació 
Asmodaics & Goliaters Diables de Sant 
Fruitós de Bages al Registre municipal 
d’entitats i associacions de Sant Fruitós de 
Bages  

2018-0767 
04/07/2018 
11:51 

926/2018 

Aprovació de despesa, reconeixement 
d’obligació i ordenació de pagament de la 
factura 1226 per import de 743,24 € de la 
Fundació Ampans. 

2018-0768 
04/07/2018 
11:54 

928/2018 

Aprovació de despesa, reconeixement 
d’obligació i ordenació de pagament de la 
factura 7520180955449 per import de 
14.658,55 € de la Companyia Mapfre. 
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   
Sentit de l’acord: 

 
___ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
_x_ Donat compte 

 
 
ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS 
  
3. ÀREA DE SECRETARIA 
  
3.1 Procediment sancionador en matèria d'afectació a l'espai públic (pintades) 
durant el desenvolupament del procés electoral de les Eleccions al Parlament de 
Catalunya de 21 de desembre de 2017 (exp. 316/2018) 
 

Primer. Per mitjà de de l’informe 897/2017 de 18 de desembre de 2017 subscrit per 
funcionaris amb condició d’autoritat, es va tenir coneixement que, en aquesta mateixa 
data, els agents de la Policia Local amb TIP 1041 i 1063 mentre realitzaven tasques de 
vigilància van observar la presencia de dues persones que presumptament podrien 
haver participat en la realització de pintades a la via pública que es detecten en diversos 
carrers segons es fa constar al mateix document. 
 
Segon. En data 1 de març de 2018, com a persona que consta identificada a l’informe 
897/2017, es va notificar a *** (***), mitjançant compareixença a la seu electrònica 
municipal, el decret núm. 2018-0230, de 27 de febrer (registre 2018-S-RC-664). Aquesta 
resolució aprova la incoació d’expedient sancionador per raó dels danys produïts en 
bens municipals demanials, així com per a la determinació de l’eventual responsabilitat 
patrimonial en què puguin haver incorregut de conformitat amb el previst a l’article 233.2 
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
Municipal i de règim local de Catalunya. El referit decret incorpora la reproducció integra 
de l’informe 897/2017. 
 
Tercer. En data 1 de març de 2018 es va notificar a *** (***), mitjançant compareixença 
a la seu electrònica municipal, el plec de càrrecs subscrit per la instructora del 
procediment (registre 2018-S-RC-667). En aquest document, es fa constar que 
procedeix l’atorgament d’un termini de 15 dies hàbils per formular al·legacions i proposar 
les proves de les quals intentin valer-se per a la defensa dels seus drets o interessos, 
d’acord amb l’article 10.3 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre procediment 
sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat. 
 
Quart. La persona presumptament infractora, en el termini atorgat a efectes de 
formulació d’al·legacions, ha presentat al·legacions per via telemàtica a través de la 
plataforma ETRAM constant com entrada de registre número E/001475-2018 de 20 de 
març de 2018. El document presentat, amb la denominació de plec de descàrrecs inclou 
la sol·licitud de sobreseïment i arxiu del procediment en base a la seva no participació 
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en la realització de les pintades referides a l’informe policial en tant que a ell no se li 
intervé cap material relacionat amb aquesta activitat ni es detecta la presencia de pintura 
ni altres restes relacionades a la seva vestimenta i que la constatació de la presencia de 
pintades es detecta pels agents actuants amb posterioritat a l’actuació d’identificació 
referida a l’informe. També s’indica expressament en aquestes al·legacions que part de 
les pintades identificades a l’informe s’haurien realitzat amb materials i estris diferents 
als intervinguts. Subsidiàriament, respecte a la continuació del procediment es proposa 
la pràctica de prova testifical. 
 
Cinquè. Mitjançant provisió d’instrucció de 16 d’abril de 2018 es procedeix a l’obertura 
de període de proves. Atenent a la proposta de prova realitzada per, en dates 4 i 15 de 
maig de 2018 es procedeix a la presa de declaració als testimonis proposada per 
l’interessat i consta la incorporació d’informe complementari dels agents actuants. 
 
Sisè. A partir de les actuacions realitzades es procedeix a formular per la instructora del 
procediment la proposta de resolució que es transcriu a continuació: 
 
“PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 
 

Informe policial 897/2017  data 18/12/2017 

Identificació del 
presumpte infractor 

*** NIF *** 

expedient incoat 316/2018   

 
A partir de les actuacions realitzades i la documentació obrant a l’expedient de 
referència, com a instructor del procediment es formula la següent PROPOSTA DE 
RESOLUCIÓ als efectes del previst a l’article 13 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, 
sobre el procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la 
Generalitat i de conformitat amb l’establert als apartats 1 i 2 de l’article 90 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques: 
 
ANTECEDENTS DE FET 
 
Primer. INCOACIÓ. Per decret número 2018-0230, de 27 de febrer de 2018, es va 
procedir a la incoació d’expedient sancionador amb referència 316/2018 a partir de la 
informació incorporada a l’informe número 897/2017 de la Policia Local de Sant Fruitós 
de Bages respecte al Sr. ***, entre d’altres, per raó dels danys produïts en els béns 
municipals demanials que consten a l’esmentat informe de la Policia Local, així com per 
a l’eventual responsabilitat patrimonial en la que podien haver incorregut de conformitat 
amb el previst a l’article 233.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya.  
 
Els actes descrits a l’informe de la Policia Local constitueixen la comissió d’una falta 
tipificada a l’article 41.2, apartats d i f de l’ordenança municipal de convivència 
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ciutadana, consistent en un acte de deteriorament rellevant d’equipaments, 
infraestructures, instal·lacions o elements d’un servei públic.   
 
Aquesta conducta se sanciona amb multa que pot arribar als 3.000,00 euros en funció 
de la gravetat de la infracció, d’acord amb l’article 42.1 de l’ordenança municipal de 
convivència ciutadana, més l’obligació de restitució segons el previst a l’article 94.2 i 175 
del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels 
ens locals. 
 
La conducta que dona lloc a l’inici de l’expedient sancionador es descriu a l’informe 
policial número 897/2017 a partir d’observacions dels agents. Segons consta com a 
contingut de l’acta, els agents incorporen, entre altres, les següents manifestacions: 
 

- “Que al passar pel costat d’aquestes persones els agents actuants observen que 
un d’ells porta un cartró a la mà esquerre. 

- Que al pas de la patrulla aquesta persona sembla que vol amagar el cartró i 
segueixen caminant pel carrer German Duran. (...) 

- Un cop aturats es comprova que el cartró porta retallades unes lletres on posa 
“21-D VOTA” i es troba amb pintura de color blanca i vermella. 

- Es demana als joves que fan amb aquest cartró i manifesten que se l’acaben de 
trobar al carrer.  

- Es pot comprovar que el que porta el cartró té taques de pintura de color groc a 
la jaqueta. 

- S’escorcolla ambdues persones i al que portava el cartró se li troba un esprai 
buit de color vermell a la butxaca de la jaqueta.  

- (...) 
- La patrulla continua el servei de vigilància generalitzada per la població i es 

detecta diverses pintades en mig dels carrers a diferents punts de la població.  
- Aquestes pintades són fetes amb pintura blanca i semblen fetes amb una brotxa.  
- A on es troben aquestes pintades també es troben pintades amb pintura blanca 

i vermella amb la inscripció “21-D VOTA” que concorda amb els estris 
intervinguts.  

- Es realitza recerca de les persones que han pogut ser les causants dels fets ja 
que la pintura encara es pot apreciar que és recent. 

- No es pot detectar cap persona però tot sembla que han estat coordinades 
conjuntament amb les persones que han identificat els agents actuants.” 

 
L’informe incorpora un reportatge fotogràfic de les pintades objecte d’inspecció. 
 
Segon. NOTIFICACIÓ (incoació). La notificació del decret número 2018-0230 es va 
efectuar per lliurament al Sr *** en data 1 de març de 2018 (registre de sortida número 
2018-S-RC-664). 
 
Tercer. PLEC DE CÀRRECS. En data 1 de març de 2018 es va procedir a l’emissió  del 
plec de càrrecs en els següents termes: 
“PLEC DE CÀRRECS 
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Informe policial 897/2017 data 18/12/2017 

Identificació del 
presumpte infractor 

*** 
*** 

NIF 
*** 
*** 

Expedient incoat 316/2018   

 
DESIGNACIÓ D’INSTRUCTOR I SECRETARI 
 
Decret número 2018-0230, de 27 de febrer de 2018. 
 
CONDUCTA PRESUMPTAMENT INFRACTORA 
 
Realització de diverses pintades a la via pública el dia 18 de desembre de 2018 cap a 
les 02:00h, en base a informe de la Policia Local número 897/2017. 
 
NORMA I PRECEPTE QUE ES CONSIDEREN INFRINGITS 
 
La conducta descrita suposa una infracció del deure d’utilització adequada dels espais i 
béns públics establert a l’article 14 de l’Ordenança municipal de convivència ciutadana, 
considerant-se conducta sancionable  el deteriorament dels mateixos  (art 15.c), amb 
obligació de reparació dels danys causats i indemnització dels perjudicis ocasionats 
(amb independència de la sanció que l’Ajuntament pugui imposar), coincidint aquesta 
formulació amb el previst a l’article 233.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
TIPIFICACIÓ DEL FET COM A INFRACCIÓ 
 
La conducta descrita a l’acta pot constituir una infracció conforme a l’article 41.1 i .2 de  
l’Ordenança municipal de convivència ciutadana, a determinar el grau en fase 
d’instrucció. 
 
SANCIÓ QUE CORRESPON 
 
La sanció prevista per aquesta infracció es tipifica a l’article 42 de l’Ordenança municipal 
de convivència ciutadana, pot consistir en multa de fins a 3.000 euros, en funció del grau 
atribuïble, a determinar en fase d’instrucció. 
 
PRESUMPTES INFRACTORS I LA SEVA RESPONSABILITAT 
 
Els presumptes infractors són els senyors *** (DNI ***) i *** (DNI ***). 
 
Se’ls presumeix co-responsables en grau d’autoria. 
 
 
 
 
PERSONA COMPETENT PER IMPOSAR LA SANCIÓ 
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La competència per incoar el procediment sancionador correspon a l’alcalde, conforme 
a l’article 21.1.n de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i 
el Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre procediment sancionador d’aplicació als 
àmbits de competència de la Generalitat. 
 
NOTIFICACIONS I AUDIÈNCIA ALS INTERESSATS 
 
Aquest  plec   de   càrrecs,   juntament   amb  l'acord d'iniciació  de  l'expedient 
sancionador, es notificarà als interessats, atorgant-los un termini de 15 dies hàbils  per 
formular al·legacions i proposar les proves de les quals  intentin valer-se per a la defensa 
dels seus drets o  interessos, d’acord amb l’article 10.3 del Decret 278/1993, de 9 de 
novembre, sobre procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la 
Generalitat.” 
 
Quart. AL·LEGACIONS. Amb posterioritat al lliurament de la notificació del decret 
d’incoació del procediment i del plec de càrrecs, consta la presentació d’instància de 20 
de març de 2018 (registre d’entrada número 2018-E-RC-1583 de 21.03.2018) mitjançant 
la qual es presenta plec de descàrrecs per part del Sr. David Uró Vilanova. 
 
Al plec de descàrrecs el presumpte infractor manifesta, de forma succinta: 
 
Primer. Que es dirigia a buscar el seu cotxe, després d’una reunió amb altres persones, 
quan es va trobar a la via pública una persona de la seva coneixença, continuant junts 
la resta del trajecte que el Sr. *** estava efectuant.  
Degut a una percepció dels agents de la Policia Local actuants aquella nit envers el seu 
acompanyant, aquests procedeixen a l’aturada i escorcoll d’ambdós vianants.   
 
Segon. A l’al·legant no se li intervé cap tipus de material ni se li observa cap tipus de 
taca a la roba.  
 
Tercer. La majoria de les fotografies que consten al reportatge de l’informe policial 
897/2017 es refereixen a unes pintades de color blanc que la mateixa policia esmenta 
que estan fetes amb una brotxa. 
 
Quart. L’administració ha de tenir una prova de càrrec contundent  per sancionar per no 
vulnerar el dret a la presumpció d’innocència.  
 
Al mateix plec de descàrrecs el presumpte infractor proposa la pràctica de prova 
consistent en la declaració testifical de diferents persones que afirma varen estar amb 
ell el dia dels fets.  
 
Finalment, sol·licita el sobreseïment del procediment i subsidiàriament, en cas de 
continuar amb el present procediment es procedeixi a la pràctica de la prova proposada.   
 
 
 
Cinquè. PROVA PRACTICADA. 
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En base a les al·legacions contingudes al plec de descàrrecs i als efectes de verificació 
o no dels fets que se li atribueixen al Sr ***, qui subscriu va demanar un segon informe 
de contrast als agents de la Policia Local, que fou emès en data 2 de maig de 2018 i 
lliurat a qui subscriu en data 14 de maig de 2018, en els termes següents: 
 

*** (Document eliminat en compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal)  *** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per altra banda, en el període de pràctica de prova, s’ha procedit a la presa de declaració 
dels testimonis proposats pel Sr. ***, amb el resultat que és de veure a les declaracions 
obrants a l’expedient,  coincidint tots en que la nit dels fets el Sr *** va estar amb ells, i 
assegurant que el motiu de les seves reunions era sempre anar a penjar llaços grocs i 
cartells demanant l’alliberament de presos polítics, però mai amb la finalitat de fer 
pintades a la via pública.   Corroboren que mentre va estar amb ells, el Sr *** no va 
realitzar cap pintada a la via pública.   També coincideixen en que l’únic material que 
portaven eren cintes,  brides, cinta gruixuda d’enganxar i tisores per la col·locació de 
cartells i llaços grocs.  
 
Sisè. VALORACIÓ DE LES AL·LEGACIONS I DE LA PROVA PRACTICADA. 
 
Un cop analitzades les al·legacions presentades pel presumpte infractor i la prova 
practicada en la instrucció del procediment, es considera que procedeix la modificació  
del plec de càrrecs. 
 
Tenint en compte que els agents de la Policia Local reconeixen expressament (al seu 
segon informe) que no van ser testimonis directes de l’autoria de cap de les pintades 
fetes a la via pública  per part del Sr. ***, que a aquest no se li va intervenir  cap  material 
necessari per a la realització de les mateixes i fruit de la prova testifical practicada, 
aquesta instrucció considera que no hi ha prova de càrrec suficient per atribuir al Sr. *** 
la comissió d’una falta tipificada a l’article 41.2, apartats d i f de l’ordenança municipal 
de convivència ciutadana, consistent en un acte de deteriorament rellevant 
d’equipaments, infraestructures, instal·lacions o elements d’un servei públic.   
 
És cert que els funcionaris públics gaudeixen de presumpció de veracitat respecte els 
fets que ells mateixos presencien i constaten, però en aquest cas no hi ha hagut aquesta 
necessària constatació per part dels agents de la policia local de que s’hagi produït la 
infracció que inicialment s’imputava, presumptament,  al Sr. ***. I al no haver-hi cap 
prova més en aquest sentit, no és possible l’atribució d’infracció i conseqüent imposició 
de sanció.  
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De no ser així estaríem atribuint a una persona la comissió d’una falta en base a meres 
suposicions o judicis de valor, que no arriben, a judici de qui subscriu a la categoria de 
prova indiciària suficient. Sancionar en base a conjectures està totalment prohibit al 
nostre ordenament jurídic, i ha de prevaldre en aquest cas en principi de presumpció 
d’innocència, reconegut a l’article 24.2 de la Constitució Espanyola. Així   ho avala la 
jurisprudència, citant a títol d’exemple, la següent: 
 
-Sentència de la secció 6a de la Sala del contenciós-administratiu de l’Audiència 
Nacional, de data 21 de maig de 2014, en resolució del recurs 160/2012, que estableix 
al seu Fonament Jurídic III: 
 
“(...)  
 
La posibilidad de imponer sanciones, incluso penales con el único apoyo probatorio de 
meros indicios, resulta compatible con el artículo 24.2 CE (LA LEY 2500/1978) y en 
concreto con el derecho a la presunción de inocencia y la tutela judicial efectiva, como 
de forma reiterada viene señalando el Tribunal Constitucional desde las iniciales SSTC 
174 y 175/1985.  
Para proceder de esta forma, la jurisprudencia constitucional exige que los indicios en 
los que se basa la decisión estén debidamente probados y no se trate de meras 
conjeturas o especulaciones, y que de ellos pueda deducirse, con un enlace preciso y 
directo, la comisión del hecho ilícito imputado y la autoría del mismo, pudiendo el 
destinatario de la sanción, desvirtuar este razonamiento con una explicación alternativa 
razonable que, de concurrir, destruye la presunción sobre la que se basa la imposición 
de la sanción. 
 
(...)” 
 
-Sentència número 1220/2013, de la secció 1a de la Sala del contenciós-administratiu 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de data 4 de desembre de 2013, en 
resolució del recurs 1289/2010, que estableix al seu Fonament Jurídic V: 
 
“(...)  
 
(…) es reiterada jurisprudencia la que se pronuncia en el sentido que el empleo de la 
prueba indiciaria, precisamente por carecer de una disciplina de garantía que sí es 
exigible a la prueba directa, requiere unas condiciones específicas para que pueda ser 
tenida como actividad probatoria: a) debe estar acreditada por prueba directa, y ello para 
evitar los riesgos inherentes que resultarán de admitirse una concatenación de indicios, 
que aumentaría los riesgos en la valoración; b) los indicios deben estar sometidos a una 
constante verificación, que debe afectar tanto al acreditamiento del indicio como a su 
capacidad deductiva; c) deben ser plurales e independientes, con lo que se pretende 
evitar que sea tenido por indicio un hecho único, aunque acreditado por distintas fuentes; 
d) deben ser concordantes entre sí, de manera que converjan en la conclusión; e) la 
conclusión debe ser inmediata, sin que sea admisible que el hecho consecuencia pueda 
llegar a través de varias deducciones o cadena de silogismos; f) la prueba indiciaria 
exige, como conclusión de lo anterior, una motivación que explique racionalmente el 
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proceso deductivo por el que de unos hechos-indicios se deducen otros hechos- 
consecuencia. 
(…)” 
 
En definitiva, qui subscriu considera que en aquest cas els indicis no compleixen els 
requisits establerts jurisprudencialment.  
 
No obstant l’anterior, cal dir que l’actuació realitzada pels agents, segons es fa constar 
a l’informe 897/2017, es realitza en el marc de les activitats de policia administrativa de 
comprovació derivades de la vigilància generalitzada per la població. 
 
 
En aquest sentit, es considera que la identificació i escorcoll de les  persones  envers 
les quals s’ha incoat el present procediment no es considera incorrecta en tant en quant 
realitzada d’acord amb competències dels agents de l’autoritat, amb la finalitat de recollir 
informació relacionada amb percepcions dels mateixos, sense que en cap moment 
aquesta l’actuació que varen fer es conceptuï com detenció ni interrogatori. 
 
 
FONAMENTS JURÍDICS 
 

I. Òrgan competent.  
 
L’òrgan competent per resoldre l’expedient sancionador de referència és l’alcalde, 
conforme els articles 2.1 i 2.3 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el 
procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat i 21.1.s 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. Aquesta 
competència es troba delegada a favor de la Junta de Govern Local segons el cartipàs 
vigent aprovat per decret número 2015-0480, de 18 de juny de 2015. 
 

II. Procediment. 
 
El procediment seguit ha observat tots els tràmits legals i reglamentaris establert al 
Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als 
àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya i la regulació que s’incorpora a la 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques. 
 

III. Infracció 
 
Els referits fets consistent en danys per deteriorament a la via pública es corresponen 
amb la infracció de les obligacions de convivència ciutadana i de conservació dels béns 
públics contemplades a l’article 14 i 15.3 de l’ordenança municipal de convivència 
ciutadana i 94.3 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 
del patrimoni dels ens locals: 
 

Article 14. (Ordenança municipal de Convivència Ciutadana) 
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1. És un deure de convivència i de civisme respectar els espais i béns públics, 
com també és un dret de tot ciutadà gaudir dels serveis específics que cadascun 
li proporciona.  
2. Els espais i béns públics seran utilitzats adequadament, de manera que 'evitarà 
una utilització destinada a activitats, usos o funcions a què no estan destinats.  
 
Article 15. (Ordenança municipal de Convivència Ciutadana) 
Serà considerada infracció a la present ordenança i motiu de sanció per 
l'Ajuntament, les conductes en relació als espais i béns públics que suposin alguna 
de les circumstàncies següents:  
a) La utilització inadequada dels espais i béns públics.  
b) La privació del gaudiment a altres ciutadans.  
c) El deteriorament.  
Qui causi danys als béns públics estarà obligat a la reparació dels danys causats 
i la indemnització dels perjudicis ocasionats, amb independència de la sanció que 
l'Ajuntament pugui imposar.  
 
Art. 94.3 (Decret 336/1988) 
Els organismes i les persones assenyalats en els apartats anteriors responen 
davant l'ens local respectiu pels danys o perjudicis causats als seus béns o drets 
quan hagués concorregut dol, culpa o negligència greu, en els termes previstos 
en l'article 174 d'aquest Reglament. 

 
IV. Responsable 

 
De la citada infracció no se’n pot considerar responsable en la condició de coautor al Sr. 
***, en respecte al principi de presumpció d’innocència, per no haver-hi prova de càrrec 
suficient per ser-li atribuïda. 
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 
 
A partir dels antecedents i fonaments analitzats als apartats anteriors es formula la 
següent proposta de resolució: 
 
Procedir al sobreseïment del procediment sancionador incoat envers el Sr. *** en 
matèria d’afectació a l’espai públic (pintades) durant el desenvolupament de procés 
electoral (Eleccions al Parlament de Catalunya celebrades el 21 de desembre de 2017), 
per no haver-hi prova de càrrec contundent que permeti atribuir-li infracció al mateix, i 
resultar la prova indiciària insuficient.  
 
NOTIFICACIÓ  
 
Procedeix la notificació de la present proposta de resolució a l’infractor amb atorgament 
d’un termini d’audiència de 10 dies hàbils per formular al·legacions conforme el previst 
a l’article 14 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador 
d'aplicació als àmbits de competència de la Generalitat. 
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Si en aquest termini no es formulen al·legacions, la present proposta s’elevarà a l’òrgan 
competent als efectes que aquest adopti la resolució pertinent.” 
 
 
Setè. Un cop evacuat el tràmit d’audiència per mitjà de la notificació de la proposta de 
resolució a la persona interessada, aquesta no ha presentat al·legacions. 
 
La Junta de Govern Local actua la competència delegada següent:  
 
- Òrgan delegant: alcalde. 
- Data de delegació: 18 de juny de 2015. 
- Numero de decret: 2015-0480. 
- Publicació al BOPB: 3 de juliol de 2015. 
 
S’ACORDA :  
 
Primer. Sobreseure el procediment sancionador incoat respecte a ***(***) pels motius 
exposats en la proposta de resolució subscrita per la instructora del procediment en data 
8 de juny i que consta transcrita a la part expositiva a efectes de fonamentació, assumint 
i elevant a definitives les valoracions i pronunciament que incorpora aquest document a 
partir de les actuacions d’instrucció realitzades en el present procediment. 
 
Segon. Arxivar el procediment sancionador tramitat com expedient 316/2018 respecte a 
les actuacions desenvolupades en relació amb *** (***). 
 
Tercer. Notificar a l’interessat el present acord.   
 
Quart.- 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. 

 
 

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents 
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4. ÀREA DE SERVEIS ECONÒMICS 
  
4.1 Aprovació modificació de crèdit núm. 18/2018  del pressupost municipal 
2018 per transferència de crèdit (exp. 1029/2018) 
 

Primer.- Vista la providència de Regidories en que per tal d’adequar el pressupost a la 
despesa que es preveu efectuar es considera necessari augmentar l’aplicació 
pressupostària 32.333.61923 Millora teatre casal cultural per import de 13.607,00 €. 
 
El pressupost final d’aquesta actuació és de 91.832,95 €. Una vegada estigui aprovat 
definitivament el modificat de crèdit 13/2018 resulta que falten a l’aplicació 
pressupostària 32.333.61923 Millora teatre casal cultural 13.607,00 €. 
 
Per tal d’augmentar aquest import s’ha posat en coneixament a la Intervenció municipal 
que es consideren sobrants l’import de 13.607,00 € de l’aplicació pressupostaria 
31.311.22709 Anàlisis ADN fempta gossos.  
 
Segon.- Atesa la memòria presentada pel regidor de Serveis Econòmics que s’incorpora 
al present expedient. 
 
Tercer.- Vist l’informe emès per la Intervenció municipal en relació amb l’expedient de 
modificació, d’acord amb allò previst en el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de las Hisendes Locals. 
 
Quart.- Ateses les competències per l’aprovació de l’expedient modificatiu regulades en 
les bases d’execució del pressupost 2018. 

 
 

Cinquè.- La Junta de Govern Local actua la competència delegada següent: 
 

- Òrgan delegant: Alcalde 
- Data de delegació: 18 de juny de 2015 
- Número de decret: 2015-0480 
- Publicació al BOPB: 03.07.2015 

 
Es proposa l’adopció dels següents: 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar i formalitzar l’expedient de modificació de crèdit núm. 18/2018 
mitjançant la transferència de crèdit. El resum de la modificació és el següent (annex I): 
 
Segon.- Que l’expedient es formalitza segons  l’annex I i que es detalla. 
 
Tercer.- “Declarar que: 
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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 de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya en el termini de dos mesos. 

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

 
 
 

 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents 
 
 
4.2 Aprovació modificació de crèdit núm. 15/2018  del pressupost municipal 
2018 per transferència de crèdit (exp. 999/2018) 
 

Primer.- Vista la providència de la Regidoria de Serveis Socials en que per tal d’adequar 
el pressupost a la despesa que es preveu efectuar es considera necessari augmentar 
l’aplicació pressupostària 33.338.22699 de despeses de la setmana gent gran per import 
de 417,00 €, per tal d’augmentar aquests imports, es consideren sobrants 417,00 € de 
l’aplicació pressupostària 33.341.48003 Programa d’activitats per a la gent gran de 
barris-Torruella.  
 
Segon.- Atesa la memòria presentada pel regidor de Serveis Econòmics que s’incorpora 
al present expedient. 
 
Tercer.- Vist l’informe emès per la Intervenció municipal en relació amb l’expedient de 
modificació, d’acord amb allò previst en el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de las Hisendes Locals. 
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Quart.- Ateses les competències per l’aprovació de l’expedient modificatiu regulades en 
les bases d’execució del pressupost 2018. 

 
Cinquè.- La Junta de Govern Local actua la competència delegada següent: 
 

- Òrgan delegant: Alcalde 
- Data de delegació: 18 de juny de 2015 
- Número de decret: 2015-0480 
- Publicació al BOPB: 03.07.2015 

 
Es proposa l’adopció dels següents: 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar i formalitzar l’expedient de modificació de crèdit núm. 15/2018 
mitjançant la transferència de crèdit. El resum de la modificació és el següent (annex I): 
 
Segon.- Que l’expedient es formalitza segons  l’annex I i que es detalla. 
 
Tercer.- “Declarar que: 
 

- 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 altre recurs ajustat a dret.” 
 
Annex I 

 
 
 

 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
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Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents 
 
 

4.3 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 ordinària pel subministrament i instal·lació d’unes grades 
telescòpiques motoritzades amb butaques al Teatre Casal Cultural   (exp. 
606/2018) 
 
Primer. Vist que de la Diputació de Barcelona ha concedit a l’Ajuntament de Sant Fruitós 
de Bages, un ajut de 50.000 € amb destí a l’actuació “millores al teatre casal cultural: 
subministrament i instal·lació de noves grades telescòpiques amb butaques i nou 
sistema d’il·luminació LED per la Sala”, en el marc del Programa complementari de 
reforma i millora d’equipaments locals, del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 
D’acord amb les bases de l’esmentada subvenció, per aquelles sol·licituds de la línia de 
suport 1 “equipaments culturals”, quan aquestes s’hagin periodificat en l’anualitat 2018, 
el termini d’execució començarà l’1 de novembre de 2017 i finalitzarà el 31 d’octubre de 
2018 (el termini de justificació finalitzarà el 15 de novembre de 2018.) 
 
Segon. Atès que en data 23 d’abril de 2018 s’emet Provisió per part del Regidor de 
cultura, promoció econòmica i medi ambient, en la que s’insta l’inici dels tràmits per a la 
contractació del subministrament i instal·lació de d’unes grades telescòpiques 
motoritzades amb butaques al Teatre Casal Cultural. 
 
Tercer. Vist el document tècnic referent al subministrament i instal·lació objecte de la 
present licitació anomenat “Memoria técnica instalación graderio telescópico Teatre 
Casal Cultural de Sant Fruitós de Bages”, redactada per l’enginyer tècnic industrial Sr. 
Pascual Sandalinas Pérez, col·legiat 5.501 del CETIB.  
 
Quart. Vist el Plec de Clàusules Administratives particulars i la Memòria tècnica que han 
de regir l’adjudicació del contracte esmentat, que consten en l’expedient ascendint el 
pressupost de licitació a 75.895,00 € (IVA exclòs) més 15.937,95 € (IVA 21%), total de 
91.832,95 € (IVA inclòs) 
 
Cinquè. Vist que el citat subministrament i instal·lació es realitzarà amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 32.333.61923 “Millora teatre casal cultural”, la qual està 
contemplada en les modificacions del pressupost municipal números 13/2018 i 18/2018. 
 
Sisè. Vista la naturalesa del contracte, les seves característiques, i el seu valor estimat 
possibiliten la tramitació de la licitació per procediment obert en la modalitat de simplificat 
previst a l’article 159 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del sector públic 
(LCSP), Reial decret 817/2009, de 8 de maig; Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, 
pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions 
públiques (articles vigents després de l’entrada en vigor del Reial decret 817/2009); Llei 
39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques. 
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Setè. La Junta de Govern Local actua amb la competència delegada següent: 

- Òrgan delegant: Alcalde  
- Data de la delegació: 18 de juny de 2015 
- Data de la publicació al BOP de la delegació: 3 de juliol de 2015 

 
Es proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER. Donar conformitat al document tècnic referent al subministrament i instal·lació 
objecte del present expedient anomenat “Memória técnica instalación graderio 
telescópico Teatre Casal Cultural de Sant Fruitós de Bages” redactada per l’enginyer 
tècnic industrial Sr. Pascual Sandalinas Pérez, col·legiat 5.501 del CETIB (Annex 1) 
 
SEGON. Aprovar l’expedient de contractació per al subministrament i instal·lació d’unes 
grades telescòpiques motoritzades amb butaques al Teatre Casal Cultural, per 
procediment obert simplificat d’acord amb l’article 159 de la LCSP. 
  
TERCER. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars (annex 2) que han 
de regir la contractació del citat subministrament. 
 
QUART. Tal i com estableix la disposició addicional tercera de  la llei 9/2017 es sotmet 
l’adjudicació del present contracte a la condició suspensiva de l’efectiva aprovació 
definitiva de les modificacions del pressupost municipal números 13/2018 i 18/2018.  
 
CINQUÈ. Publicar l’anunci de licitació en el Perfil del contractant de l’Ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages perquè durant el termini de 15 dies naturals a comptar des del següent 
al de la publicació de l’anunci, es puguin presentar les proposicions que considerin 
convenients. 
 
SISÈ. 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. 

 
 
Annex 1 - “Memória técnica instalación graderio telescópico Teatre Casal Cultural 
de Sant Fruitós de Bages” 

 
(veure document adjunt al final de l’acta) 
 
 
 
Annex 2 – Plec de clàusules administratives particulars 
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Annex 2 – Plec de clàusules administratives particulars 
 
 
 
 
 

 
 
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA 
CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D’UNES GRADES 
TELESCÒPIQUES MOTORITZADES AMB BUTAQUES AL TEATRE CASAL 
CULTURAL  
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA 
CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D’UNES GRADES 
TELESCÒPIQUES MOTORITZADES AMB BUTAQUES AL TEATRE CASAL 
CULTURAL  

 
I. IDENTIFICACIÓ DEL CONTRACTE 

 
EXPEDIENT 

Número: 606/2018 
 
Dependència gestora: Àrea de contractació  
 
Objecte:  Subministrament i instal·lació d’unes grades telescòpiques motoritzades amb 
butaques al Teatre Casal Cultural. 
 
Atès que han la Diputació ha concedit una subvenció per import de 50.000 € en el marc 
del Programa complementari de reforma i millora d’equipaments locals, en el marc del 
Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, Línia de suport 3: "Equipaments culturals" -
2018 Actuació: millores al teatre casal cultural: noves grades telescòpiques amb 
butaques i nou sistema d’il·luminació per la sala.  
La present licitació, no obstant, només inclou el subministrament i instal·lació de les 
grades telescòpiques. 
 
El termini d’execució de la citada subvenció finalitza el 31 d'octubre de 2018; i el termini 
de justificació finalitza el 15 de novembre de 2018 per la qual cosa cal avançar en el 
tràmit de la licitació per tal de donar compliment als terminis esmentats. 
 
L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages és arrendatari de l’equipament des de l’any 
1998. La propietat és de la Societat Casino Familiar Recreatiu de Sant Fruitós de Bages. 
 
Necessitats a satisfer amb aquest contracte: Incorporació d’una grada telescòpica 
plegable motoritzada a la platea del Teatre Casal Cultural,  que millorarà 
considerablement la confortabilitat i visibilitat del públic assistent, i a la vegada permetrà 
disposar d’un accés a la zona de control tècnic amb major seguretat i facilitat pel trasllat 
del material (evitant haver d’utilitzar un accés al control tècnic a través d’una escala de 
gat).  
 
Justificació de la idoneïtat: Com s’ha indicat anteriorment la solució prevista en la 
Memòria tècnica adjunta permetrà millorar la comoditat i visibilitat del públic assistent, 
de l’accés del personal destinat al control tècnic, i donat la seva tipologia de caràcter 
plegable permetrà disposar de la zona de platea completament diàfana, si s’escau. I, en 
conseqüència augmentar la polivalència d’usos d’aquest espai. 
 
Justificació de la manca de mitjans propis per donar compliment a la prestació que es 
vol contracte2:- 

                                                 
2 Només contractes de serveis 
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RÈGIM 

Classe3: administratiu 
Modalitat4: subministrament 
 
PROCEDIMENT 

Contractació harmonitzada5: no 
Recurs especial en matèria de contractació6: no 
Tramitació: 
 Tipus7: ordinària 
 Justificació8:  
Procediment: 
 Tipus9: obert 

Modalitat10: procediment obert simplificat, en aplicació de l'article 159 de la LCSP, 
de conformitat amb els requisits que s’hi estableixen. 

 Justificació del tipus11:  
Forma de selecció12:  diversos criteris d’adjudicació 
Admissió de variants13: no 
 
CLASSIFICACIÓ ESTADÍSTICA      

CPV: 39110000-6 “asientos, sillas y productos connexos y piezas correspondientes” i 
3911200-5 “sillas”; 
 
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) 
II. PRESTACIONS A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 
DEFINICIÓ DE LES PRESTACIONS A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 

 

                                                 
3 S’indicarà si el contracte és administratiu o privat. 
4 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). 
5 S’indicarà “sí” o “no” 
6 S’indicarà “sí” o “no” 
7 S’indicarà “ordinària”, “d’urgència” o “d’emergència” 
8 Es complimentarà quan la tramitació sigui urgent o d’emergència. 
9 S’indicarà “obert”, o l’altre procediment que es triï d’entre els previstos a la LCSP. 
10 Quan es tracti d’un procediment obert, s’indicarà “ordinari”, “simplificat” o “supersimplificat (article 159.6 LCSP)” 
11 Només quan el procediment no sigui l’obert o el restringit. 
12 S’indicarà “preu més baix”, “pluralitat de criteris”, “subhasta electrònica” o “concurs de projectes”. 
13 S’indicarà “sí” o “no” 
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INSTRUMENTS TÈCNICS QUE DELIMITEN LA PRESTACIÓ14 

Existència: sí  
Enumeració: Documentació tècnica anomenada “Memoria técnica instalacion graderio 
telescópico Teatre Casal Cultural de Sant Fruitós de Bages” redactada per l’enginyer 
tècnic industrial Sr. Pascual Sandalinas Pérez, col·legiat 5.501 del CETIB.  
 
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 

Admissió15: No. Les característiques tècniques de les grades telescòpiques ofertades 
pel licitador  hauran de complir les especificacions tècniques mínimes definides en la 
memòria tècnica. En tot cas, s’hauran de justificar els models escollits i les seves 
característiques tècniques a incloure en l’annex adjunt del sobre 1 “estudi justificatiu de 
l’oferta econòmica”. Podrà ser motiu d’exclusió del procediment de licitació la no 
justificació o la justificació deficient de les característiques mínimes de les grades 
telescòpiques motoritzades. 
 
Descripció16: - 
 
CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE (art. 202 LCSP de 
caràcter social, ètic, mediambiental)17 

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. 

                                                 
14 Se citen aquells que tenen naturalesa d’estipulació contractual. 
15 S’indica “sí” o “no”. 
16 Es descriuen quines s’admeten o se citen “aquelles que s’avaluen per mitjà dels criteris d’adjudicació”. 
17 És obligatori establir-ne almenys una, de les establertes en l’art. 202.2 
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PRESTACIONS DIFERENCIADES EXECUTABLES SEPARADAMENT 

Admissió18: - 
Descripció19: - 
 
DRETS I OBLIGACIONS CONTRACTUALS SINGULARS DEL CONTRACTISTA 

Drets: 
 
1. El contractista tindrà dret a percebre la retribució corresponent al subministrament 

en la forma i la quantia que resulti del procés de licitació.  
 

2. L’Ajuntament haurà d’assistir l’empresa contractista per resoldre tots els 
impediments que es puguin presentar per a l’execució de les prestacions d’obra, 
sempre que estigui en l’àmbit de les seves competències. 

 
Obligacions:   
 
1. Obligacions fiscals, laborals, socials, administratives i  tècniques: El contractista 

restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria fiscal, laboral, 
de seguretat social i de seguretat i salut en el treball. 

 
2. El contractista haurà d’obtenir al seu càrrec tots el permisos necessaris per a 

l’execució dels treballs, llevat dels corresponents a expropiacions, imposició de 
servituds i llicències municipals. 

 
3. El contractista es farà càrrec de les escomeses, connexions de serveis provisionals 

necessaris per l’execució dels treballs, els tancaments de la zona d’execució dels 
treballs així com qualsevol altre mesura de seguretat, sense cost addicional per 
l’Ajuntament. 
 

4. Atenent a la naturalesa de la prestació de subministrament en equipaments 
municipals en actiu, s'hauran d'organitzar els treballs de manera que es 
desenvolupin amb una interferència mínima en la seva normal activitat. 

 
5. Atès que l’actuació compta amb el finançament de la Diputació de Barcelona en el 

marc del Programa complementari de millora d’equipaments municipals de Xarxa 
de Governs Locals 2016-2019, el contractista haurà d’instal·lar al seu càrrec, en les 
immediacions de l’obra un rètol anunciador d’aquesta, de conformitat amb les 
indicacions i formats establerts per la Diputació de Barcelona per a la senyalització 
d’obres finançades en el marc de Xarxa de Governs Locals 2016-2019 i que es 
troben publicades en el següent enllaç: https://www.diba.cat/web/concerta/-
/senyals-d-obra-per-a-les-actuacions-de-la-xarxa-de-governs-locals-2016-2019 . 
Model B 
Els cartells s’han de retirar a la recepció dels treballs  i segons estableixi la direcció 
facultativa; així S’hauran d’instal·lar, així mateix, els senyals precisos per a indicar 
l'accés a les obres i de circulació per l'entorn i de precaució. En cas d'incompliment, 

                                                 
18 S’indica “sí” o “no”. 
19 Es descriuen quines són. 
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l'Ajuntament executarà les prescripcions de l'esmentada normativa i descomptarà el 
seu import de la primera certificació que s'expedeixi o de les següents, si fos 
necessari. 

 
6. L’incompliment d’aquestes obligacions per part del contractista o la infracció de les 

disposicions sobre seguretat per part del personal tècnic designat per ell, no 
implicarà cap responsabilitat per a la Corporació contractant. 

 
7. L'equip tècnic i encarregat definit pel contractista prèviament a l’inici de les obres no 

podrà ser substituït durant el termini d'execució del contracte sense l'autorització 
expressa de l'Ajuntament. 
 

8. Fruit del desenvolupament de la prestació de subministrament, haurà d'assegurar-
se en tot moment l'entrada segura i còmoda als espais i edificis en actiu, i a la vegada 
garantir l'accés de vehicles d'emergències durant les vint-i-quatre hores del dia. Les 
mesures necessàries per a garantir aquests extrems hauran de ser aprovades per 
la Direcció d'Obra i es consideren incloses en la contractació.  
 

9. El contractista assegurarà la garantia de subministrament i abocament dels 
materials, la qualitat dels acabats i la capacitat de resposta als imprevists per 
disponibilitat de recursos propis lliures. 

 
10. Responsabilitzar-se que les instal·lacions contemplades en el projecte són 

executades per instal·ladors autoritzats. A tal efecte, cal que acreditin estar en 
possessió del corresponents títols expedits per l’Administració competent.  
 

11. El contractista tindrà especial cura amb el mobiliari, maquinària, documentació i 
altres objectes de propietat municipal que restin en l’àmbit del contracte. Per aquest 
motiu, el contractista haurà d’instal·lar al seu càrrec, i sense cost addicional per 
l’Ajuntament, els elements de protecció corresponents que assegurin la seva 
correcta conservació i estanqueïtat davant la pols. 

 
12. Responsabilitzar-se que fruit l’execució dels treballs, no s’afectin les instal·lacions 

existents ni el normal funcionament de l’equipament. En el cas que es malmeti 
alguna instal·lació, mobiliari o material existent, el contractista assumirà el cost de la 
seva reposició amb total indemnitat per l’Ajuntament. En el cas que durant el 
transcurs de l’execució de les prestacions de subministrament, s’afectin les 
instal·lacions i serveis existents pels quals no es preveu la seva intervenció, així 
com el mobiliari, els tancaments interiors, sostres, i terres existents; el contractista 
haurà d’assumir la seva reparació i/o reposició pel seu correcte funcionament o estat 
de conservació d’acord amb les prescripcions que fixi l’Ajuntament o organismes 
responsables, sense cost addicional per l’Ajuntament.  

 
13. El contractista establirà un sistema de comunicació permanent i directa amb la 

Direcció facultativa de l'obra i els Serveis Tècnics Municipals mitjançant telefonia 
mòbil i correu electrònic.  
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14. El contractista està obligat a mantenir nets els equipaments i els seus voltants, tant 
de runes com de materials sobrants, fent desaparèixer les instal·lacions provisionals 
que no siguin necessàries, així com adoptar les mesures i executar tots els treballs 
necessaris perquè els equipaments ofereixin bon aspecte.  

 
15. Prèviament a la convocatòria de la recepció dels treballs contemplats en la 

Memòria tècnica, el Contractista facilitarà a la Direcció facultativa, per a la seva 
aprovació i sense cost addicional per l’Ajuntament, la documentació següent: 

 
a) Tota la informació necessària que sol·liciti la Direcció Facultativa per la 

confecció de la  documentació “AS-BUILT”, així com la memòria i plànols amb 
indicació i justificació de les possibles modificacions respecte la memòria 
tècnica adjunta. 

b) Manual de funcionament de la instal·lació de les grades telescòpiques plegables 
motoritzades.  

c) Certificat signat per part del contractista de la seva correcta instal·lació i posada 
en funcionament així com la garantia de les grades i els seus components. 

d) Declaració responsable i formulari de sol·licitud emplenats, així com el 
document acreditatiu de la inscripció de cadascuna de les instal·lacions 
elèctriques al Registre d’Instal·lacions Tècniques de Seguretat Industrial 
(RITSIC), per a les corresponents altes de noves instal·lacions mitjançant el 
Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya. 

e) Certificat de nova instal·lació elèctrica de baixa tensió i documentació 
complementària, signada per instal·lador autoritzat, d’acord amb el REBT (Reial 
Decret  842/2002).  

f) Projecte tècnic de la instal·lació elèctrica de baixa tensió i certificat de direcció i 
acabament d’obra de la instal·lació, signats per tècnic competent, d’acord amb 
el REBT (Reial Decret  842/2002), si s’escau. 

g) Relació d'empreses subministradores de materials i instal·lacions, i totes les 
empreses subcontractades.  

h) Dossier de documentació referida al control de qualitat: es realitzaran els 
assajos i proves que disposi la direcció facultativa i les que preveu el Pla de 
Control de Qualitat inclòs al projecte, i s’entregaran els resultats dels assajos 
corresponents, cartes de garantia dels diferents subcontractats, i certificats dels 
materials emprats per a l’execució de les obres de conformitat amb la legislació 
vigent (certificats de compliment de reacció al foc dels elements tèxtils, de 
seguretat d’utilització etc.) i qualsevol altra consideració per decisió de la 
Direcció Facultativa. 

 
16. El contractista serà responsable de la redacció i tramitació de tots els 

documents necessaris per a la legalització de les instal·lacions compreses en 
el projecte i aconseguir la seva aprovació davant els Organismes sectorials 
competents (inclosos els pagaments de taxes de tramitació administrativa i de 
possibles costos d’entitats col·laboradores de l’Administració), sense cost 
addicional per l’Ajuntament. En aquest sentit l’Ajuntament autoritzarà al 
contractista per a la gestió de la legalització, la posta en marxa de tots aquests 
serveis i instal·lacions, i la contractació dels nous subministraments que siguin 
necessaris a les empreses comercialitzadora que indiqui l’Ajuntament. 
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17. Mesures de seguretat en l’execució de les obres: el contractista haurà de 

complir totes les disposicions legals i reglamentaries que en matèria de 
prevenció de riscs laborals siguin vigents, així com les disposicions de seguretat 
i salut d’aplicació a les obres de construcció que son establertes pel Reial 
Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes 
de seguretat i salut., modificat per Reial Decret 604/2006. 

 
18. El contractista, abans de l’inici de l’execució de les obres, elaborarà un Pla de 

Seguretat i Salut en aplicació de l’Estudi de Seguretat i Salut o de l’Estudi Bàsic 
segons procedeixi. En aquest Pla es desenvoluparà i complementarà les 
previsions contingudes en els nivells de seguretat i protecció previstos en 
aquell. El Pla de Seguretat i Salut elaborat pel contractista haurà d’informar -se 
pel Coordinador en matèria de seguretat i salut de les obres i aprovat per la 
Corporació. 
 

19. A l’obra hi haurà un Llibre d’Incidències a disposició del Coordinador en matèria 
de seguretat i salut. Tanmateix, hi haurà una còpia del Pla de Seguretat i Salut 
a disposició de la Direcció Facultativa. 
 

20. El contractista demanarà a les Companyies de Serveis i a tercers, la informació 
necessària per evitar els possibles riscos que es deriven de l’influencia de les 
mateixes obres.  
 

21. Realitzar, amb independència dels assaigs i estudis geotècnics, hidràulics, etc. 
que puguin aportar-se a la memòria tècnica, tots els estudis, assaigs i informes 
que siguin necessaris per a la correcta execució de les obres, que seran de la 
seva total responsabilitat i al seu càrrec.  
 

22.  Fer una correcta gestió ambiental en el desenvolupament de l'activitat, prenent 
les mesures necessàries per a minimitzar els impactes que aquesta pugui 
ocasionar, especialment realitzant una correcta gestió dels residus i minimitzant 
l'impacte acústic, d'acord amb la legislació vigent.  
 

23.  Realitzar les actuacions d'informació i de comunicació de les obres a ciutadans 
i usuaris. Aquestes actuacions d'informació i comunicació es planif icaran 
d'acord amb els criteris i instruccions establerts per l'Ajuntament.  

 
24. D’existir defectes reparables en l’acabament dels treballs que no evitin el seu 

ús, es podran rebre les mateixes per la Corporació, fent-se constar en l’acta de 
recepció els defectes, que hauran d’ésser corregits pel contractista durant el 
termini de garantia. 
 

25. Per raons d’interès públic o mutu acord podran fer-se recepcions parcials de 
part o parts dels treballs. 
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ÀMBIT TERRITORIAL ESPECÍFIC20 

 
RÈGIM PATRIMONIAL21 

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

Durada màxima total: Conforme es preveu en la Memòria tècnica, el termini total per al 
subministrament i instal·lació de les grades s’estableix en 65 dies naturals, a comptar 
des de la data de signatura del contracte.  
 
S’estableixen, així mateix, els següents terminis parcials: 
 

- 20 dies naturals per a l’entrega de plànols i càlculs estructurals per a l’aprovació 
per la direcció facultativa. 

- 30 dies naturals per a la fabricació de peces i subconjunts en taller. 

- 15 dies naturals per muntatge de la instal·lació en obra. 
 
El mes d’agost es considera com hàbil als efectes del còmput del termini. 
 
El termini es podrà reduir en els termes establerts en els criteris d’adjudicació.  
 
La instal·lació i posada en funcionament de les grades haurà de realitzar-se dins del 
termini d’execució establert per la Diputació de Barcelona en el marc del Programa de 
reforma i millora d’equipaments públics. 
 
Durada màxima de cada pròrroga: - 
Número màxim de pròrrogues: - 
Ampliació del termini màxim legal per amortització d’inversions: - 
 Aplicació22: - 
 Justificació: - 
 
ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL 

Exigència23: Sí 
Riscos assegurats diferents dels expressat a la pòlissa general i import mínim de cada 
risc: 
Capital assegurat per sinistre: 200.000 € 
Capital assegurat per víctima: 200.000 € 
Altres estipulacions que ha de contenir la pòlissa: 
 

                                                 
20 Indica l’àmbit territorial inferior al municipi en el qual s’ha d’executar el contractes. Només s’utilitza als contractes de serveis. 
21 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. 
22 S’indica “sí” o “no”. 
23 S’indica “sí” o “no”. 
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PERSONAL D’INTERLOCUCIÓ TÈCNICA: TITULACIÓ I COMPETÈNCIES 

a) El cap d'obra o (delegat d’obra) que es requereix per a l'execució de les obres és de 
UN (1) tècnic de grau mig o superior amb competències i dedicació acords a la 
naturalesa del contracte.  

b) L'encarregat de les obres tindrà dedicació exclusiva per a les obres objecte del 
present contracte. 

c) El personal indicat anteriorment no podrà ser modificat durant l’execució dels 
treballs, excepte per causa justificada i amb la pertinent aprovació per part de 
l’Ajuntament. 

 
PLA DE SEGURETAT I SALUT 

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

Preceptivitat: Sí 
Característiques: S’haurà d’adequar al pla de treballs inclòs a la Memòria tècnica amb 
les partides recollides en aquesta. El pla de treballs s’haurà de presentar mitjançant un 
diagrama de barres obtingut a partir d’un estudi temps-activitat (s’accepten formats tipus 
MS Project, o similars equivalents), des de la data de signatura del contracte, i amb una 
descripció detallada de les tasques prèvies a l’inici dels treballs i els capítols d’execució. 
S’acompanyarà dels terminis d’execució parcial i total. 
 
ESPECIALITATS DEL DEURE DE CONFIDENCIALITAT24  

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

Descripció: 
Justificació: 
 
  

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

 
DADES ECONÒMIQUES 

Valor estimat i mètode aplicat per al seu càlcul:25  
- Quantia: 75.895,00 € 
- Mètode de càlcul aplicat: El sistema per a la determinació del preu del contracte 

és el preu unitari de les diferents partides d’acord amb la documentació tècnica 
 
Pressupost base de licitació: 

- Sense IVA: 75.895,00 € 
- % IVA: 21 
- Quota estimada de l’IVA: 15.937,95 € 
- Amb IVA: 91.832,95 € 
- Justificació26: d’acord amb la documentació tècnica anomenada “Memoria 
técnica instalacion graderio telescópico Teatre Casal Cultural de Sant Fruitós de 
Bages” redactada per l’enginyer tècnic industrial Sr. Pascual Sandalinas Pérez, 
col·legiat 5.501 del CETIB. 

 
SISTEMA DE DETERMINACIÓ DEL PREU27   

Preu global d’adjudicació i màxim del contracte: 
- Sense IVA: 75.895,00 € 
- % IVA: 21 
- Quota estimada de l’IVA: 15.937,95 € 
- Amb IVA: 91.832,95 € 

 
Sistema de preus unitaris: -- 
Descripció28: -- 
Moneda de pagament : €. 
 
DIVISIÓ EN LOTS 

Admissió29: no  
Justificació sobre la no divisió en lots:  Aquest contracte no es fraccionarà en lots, ja que 
ja que al tractar-se d’un subministrament i instal·lació conjunt, no es possible la seva 
divisió en lots ja que es tracta d’una única fabricació en taller i el posterior assemblatge 
per part de la mateixa empresa fabricant i instal·ladora.   
Descripció i import30: - 
Possibilitat de presentar oferta a la totalitat dels lots31:  - 
Número màxim de lots pels que pot presentar oferta: - 

                                                 
25 Inclourà l’import màxim del contracte considerant les modificacions previstes en el PCAP. 
26 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.  
27 S’indica la fórmula de determinació del preu (p.e.: preus unitaris, preu global, ...). 
28 Es consignarà a  continuació o indicant “en relació unida com a annex”. 
29 S’indica “sí” o “no”. 
30 Es descriuen quins són i l’import de cadascun d’ells, desglossant l’IVA. 
31 S’indica “si” o “no” 
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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’ofertes32:  baixa única respecte el pressupost 
de licitació 
Tipus de sortida33:  75.895,00 € (IVA exclòs) 
 
APLICACIÓ DE L’ARTICLE 102.6 LCSP 34 

Aplicació35: No 
Règim d’aplicació36: 
 
ANUALITATS ECONÒMIQUES 

 

Aplicació pressupostària Any del 
pressupost 

Import (IVA inclòs) 

32.333.61923 millora teatre casal 
cultural  

2018 91.832,95 € 

 
FINANÇAMENT37 

Concepte: 
- Aplicació pressupostària38: 76109 
- Denominació:  Diputació, subv. Millora teatre casal cultural 
- Import: 50.000 € 

 
Tal i com estableix la disposició addicional tercera de  la llei 9/2017 es sotmet 
l’adjudicació del present contracte a la condició suspensiva de l’efectiva aprovació de la 
modificació del pressupost municipal 13/2018. Es sotmet, així mateix, a la condició 
suspensiva de l’efectiva modificació del pressupost municipal número 18/2018 que es 
preveu aprovar en la mateixa sessió de la Junta de Govern Local de data 16 de juliol de 
2018. 

                                                 
32 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 ...) 
33 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. 
34 Estableix clàusules de variació de preus en funció del compliment d’objectius de terminis i/o rendiment i penalitzacions pel seu 
incompliment. 
35 S’indica “sí” o “no”. 
36 Indica la forma concreta com s’aplica. 
37 Aplicable només en cas de finançament afectat. 
38 S’indica la partida pressupostària de l’estat d’ingressos. 
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PERIODICITAT DE LIQUIDACIONS39 

 
RÈGIM DE PAGAMENTS40 

 
S’estableix el sistema de pagament per certificacions periòdiques d’acord amb les 
partides de subministrament i instal·lació que preveu la memòria tècnica. 
 
Els proveïdors hauran d’emetre factures electròniques. El punt general d’entrada de 
factures electròniques de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i entitats que en 
depenen és el servei de factura electrònica de l’Administració Oberta de Catalunya 
(AOC), eFACT, i d’acord amb el conveni signat el 15 de setembre de 2014 entre 
l’Administració General de l’Estat i la Generalitat de Catalunya pel qual aquesta 
s’adhereix al Punt General d’entrada de factures de l’Estat ( FACe). 
 
Tanmateix, i en relació amb els codis DIR3, tant per òrgan gestor, com unitat tramitadora 
i oficina comptable és: L01082135 
 
L’Ajuntament té a disposició dels seus proveïdors, un link amb enllaç directe a l’AOC per 
la càrrega de factures electròniques https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=103 
 
En tot cas, caldrà que a la factura electrònica consti la descripció detallada del servei, 
obra o subministrament. 
 
REVISIÓ DE PREUS41 

 
ABONAMENTS A COMPTE 

 
ABASAGAMENT DE MATERIALS O MAQUINÀRIA PESADA 

 
  

                                                 
39 S’indicarà només en el cas que no siguin mensuals. 
40 S’indicarà “pagament per certificacions periòdiques”, “pagament únic a la recepció”, “pagament per fases de recepció” o altra 
fórmula que s’apliqui. 
41 S’indicarà la fórmula que s’apliqui o la variació de l’IPC. 
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IV. ORGANITZACIÓ MUNICIPAL DE LA CONTRACTACIÓ 

 
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ 

Denominació de l’òrgan42: Junta de Govern Local 
Atribució43: per delegació. 
Delegació44: 

- Òrgan delegant: Alcalde 
- Data de la delegació: 18 de juny de 2015 
- Data de la publicació al BOP de la delegació: 3 de juliol de 2015 

 
MESA DE CONTRACTACIÓ 

Constitució45: Sí 
Composició:   
President: Sr. Joan Carles Batanés Subirana, Alcalde 

-   Suplent.- Sr. Xavier Racero i Esquius, Regidor de cultura, festes i 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. Xavier Racero Esquius, Regidor de 
Serveis Econòmics i cultura 

o Funcionari/s Tècnic de l’Àrea origen del contracte o cap de Departament 
origen del contracte:  

▪ Titular: Sr. Sr. Aleix Cervantes López, enginyer municipal  
▪ Suplent 1r: Sra. Ruth Guerrero Rodríguez, enginyera tècnica 

municipal 
▪ Titular: 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. Maria José Fernández Trigo, Lletrada municipal 

Secretària de la mesa:  
Titular.- Francina Rius Cruz, tècnica de l’àrea de contractació  
Suplent.- Gemma Codina Jiménez, administrativa de l’àrea de contractació  
 

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

                                                 
42 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.  
43 S’indicarà “per norma” o “per delegació. 
44 Aquest apartat només s’utilitza quan l’òrgan de contractació actua per delegació. 
45 S’indica “sí” o “no”. 
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- La interventora municipal, Sra. Mercè Marmi Espelt, ocupa la plaça en règim 
interí atès que la mateixa es troba vacant. 

- L’enginyera tècnica municipal, Sra. Ruth Guerrero Rodríguez, ocupa la plaça en 
règim de funcionari interí. La seva designació com a suplent de l’enginyer 
municipal, es realitza al constar designada, en el Decret 2015-0480, de 18 de 
juny de 2015, de mesures organitzatives integrants del Cartipàs municipal del 
mandat 2015-2019 (modificació 26ª.Decret 2018-0502 de 8 de maig), en la 
majoria dels àmbits i matèries en els quals està designat l’enginyer municipal, i 
al ser l’enginyera tècnica de referència en cas de la seva absència. 
 

- El tècnic de cultura, Sr. Jordi Planell Hernández, ocupa la plaça en règim laboral. 
La seva designació es realitza al ser el tècnic responsable d’activitats i 
equipaments culturals segons el Decret 2015-0480, de 18 de juny de 2015, de 
mesures organitzatives integrants del Cartipàs municipal del mandat 2015-2019 
(modificació 26ª.Decret 2018-0502 de 8 de maig).  

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

Constitució46: No 
Definició47: - 
 
RESPONSABLES MUNICIPALS DEL CONTRACTE48 

Regidoria d’adscripció49:  Cultura i Festes 
Responsable municipal/ representant de la promoció50: Sr. Aleix Cervantes López, 
enginyer municipal 
Director de l’obra51: El tècnic contractat o designat per part de l’Ajuntament. 
Director de l’execució de l’obra52: El tècnic contractat o designat per part de l’Ajuntament. 
Coordinador de seguretat i salut53: El tècnic contractat o designat per part de 
l’Ajuntament. 
 

  

                                                 
46 S’indica “sí” o “no”. 
47 Es descriu la composició de l’òrgan tècnic o se cita l’organisme tècnic especialitzat. 
48 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. 
49 S’indica la identitat personal i el nom de la tinença d’alcaldia o regidoria delegades. 
50 S’indica la identitat personal i el lloc de treball del tècnic municipal responsable del seguiment del contracte. 
51 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.  
52 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.  
53 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 CONTRACTAR54 

Exigència55: Sí 
Descripció56: En el cas que l’empresa executi de forma directa les partides de la memòria 
tècnica referents a instal·lacions elèctriques, es requerirà l’acreditació d’inscripció de 
l’empresa en el Registre d’Agents de la Seguretat Industrial a Catalunya (RASIC) en el 
camp d’activitat pertinent, o l’equivalent per empreses no ubicades a Catalunya. 
 
SISTEMA DE DETERMINACIÓ DE LA SOLVÈNCIA 

 
D’acord amb allò establert a l’art. 159 de la LCSP s'eximeix als licitadors de l'acreditació 
de la solvència econòmica financera i tècnica professional, ja que aquests hauran d’estar 
inscrits en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic. 
 
No obstant de conformitat amb la Disposició transitòria tercera atès que l’entrada en 
vigor d’aquest precepte es produirà una vegada transcorreguts sis mesos des de 
l’entrada en vigor de la LCSP (09.09.2018) l’obligació establerta en l'article 159.4.a) 
d’estar inscrits en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector 
públic (ROLECE o RELI) serà exigible fins aleshores, podent-se d’acreditar la capacitat, 
solvència i absència de prohibicions per contractar es realitzarà de la forma que es 
detalla a continuació. 
 

☐ Només classificació  

☐ Classificació més condicions de solvència addicional 

☐ Classificació o condicions de solvència alternativament 

☒ Condicions de solvència sense classificació 

 
CLASSIFICACIÓ57 

Enumeració58: - 
Justificació: 
 
CONDICIONS DE SOLVÈNCIA  

Solvència econòmica: 
- Requisits: Volum anual de negocis en l’àmbit de la present licitació que referit al 

millor exercici dins dels tres últims disponibles  per un import igual o superior de 
113.842,50 euros IVA exclòs   (Mitjà 1a dels especificats en la clàusula 25 del 
DCPCAP) 

- Mitjans d’acreditació: Comptes anuals i declaració de l’empresari indicant el 
volum de negocis global de l’empresa 

                                                 
54 Aquest apartat s’aplica quan, a banda de les condicions general de capacitat per contractar, cal la concurrència d’alguna 
condició específica de capacitat. 
55 S’indica “sí” o “no”. 
56 S’indica quines són les habilitacions específiques addicionals. 
57 Aquest apartat s’aplica quan la classificació és preceptiva. 
58 S’indiquen els grups, subgrups i categories exigides. 
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- Justificació: el requisit de solvència s’estableix conforme l’establert en l’article 
87.1 a) de la LCSP segons el qual el volum de negocis mínim anual exigit no 
excedirà d’una vegada i mitja el valor estimat del contracte. En aquest sentit, sent 
el valor estimat del contracte de 75.895,00 €, la xifra a anual de negocis exigida 
no pot excedir de 113.842,50 € (IVA exclòs) (75.895,00 €*1,5).  
 

Solvència tècnica:  
1. Relació de subministraments executats de grades telescòpiques en el curs 
dels cinc darrers anys, avalada per certificats de bona execució, per un import 
mínim igual o superior a 113.842,50 euros IVA exclòs; aquests certificats han 
d’indicar l’import, les dates i el lloc d’execució dels subministraments i s’ha de 
precisar si es van dur a terme segons les regles per les quals es regeix la 
professió i es van portar normalment a bon terme; si s’escau, els certificats 
esmentats els ha de comunicar directament a l’òrgan de contractació l’autoritat 
competent. (Mitjà 1a dels especificats en el punt B de la clàusula 25 del 
DCPCAP) 
 
Mitjà d’acreditació: Declaració responsable que contingui la relació de 
subministraments executats acompanyada dels corresponents certificats 
esmentats. 
 
En el cas que les obres o subministraments d’aquestes instal·lacions, formin part 
d’una actuació o contracte més genèric i que es corresponguin amb les finalitats 
definides en les classificacions i requisits anteriors, caldrà especificar i 
individualitzar els capítols d’obra o serveis corresponents als efectes de poder 
justificar la solvència tècnica. 

 
Justificació: Els requisits de solvència tècnica s’han establert de conformitat amb 
l’article 88.1 lletres a i b, per considerar-se les més idònies per a l’acreditació de 
l’experiència en execució d’obres i disposició de mitjans tècnics destinats a 
aquestes. 

 
2. En el cas que l’empresa executi de forma directa les partides de la memòria 
tècnica referents a instal·lacions elèctriques, es requerirà l’acreditació 
d’inscripció de l’empresa en el Registre d’Agents de la Seguretat Industrial a 
Catalunya (RASIC) en el camp d’activitat pertinent, o l’equivalent per empreses 
no ubicades a Catalunya. 
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EXIGÈNCIA D’EXECUCIÓ DIRECTA PER PART DEL CONTRACTISTA (75.4 de la 
LCSP) 

 
APLICACIÓ DE L’ARTICLE 76.1 LCSP59 

Exigència60: No 
Descripció61: 
 
APLICACIÓ DE L’ARTICLE 76.2 LCSP62 

Exigència63: No 
Descripció64: 
 
EXIGÈNCIA DEL COMPLIMENT DE NORMES DE GARANTIA DE QUALITAT (Art. 93 
LCSP)65 

Exigència66: No 
Descripció67: 
 
EXIGÈNCIA DEL COMPLIMENT DE NORMES DE GESTIÓ MEDI AMBIENTAL (Art. 
94 LCSP)68 

Exigència69: No 
Descripció70: 
 
VI. OFERTES 

 
SOBRE EN QUÈ HA DE CONSISTIR L’OFERTA 

Sobre 1:Sí  
Sobre 271: no 
Sobre 3: 72: no 
 
 
 
DOCUMENTACIÓ DEL SOBRE 1 

                                                 
59 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. 
60 S’indica “sí” o “no”. 
61 Detalla la forma de donar compliment a aquesta obligació. 
62 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. 
63 S’indica “sí” o “no”. 
64 Detalla la forma de donar compliment a aquesta obligació. 
65 Només per als contractes subjectes a regulació harmonitzada. 
66 S’indica “sí” o “no”. 
67 Detalla la forma de donar compliment a aquesta obligació. 
68 Només per als contractes subjectes a regulació harmonitzada. 
69 S’indica “sí” o “no”. 
70 Detalla la forma de donar compliment a aquesta obligació. 
71 S’indica “sí” o “no”. 
72 S’indica “sí” o “no”. 
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SOBRE ÚNIC- Declaració responsable i documentació relativa als criteris 
avaluables de forma automàtica  
Inclourà:  

- Declaració responsable d’acord amb el model de l’ANNEX 1, signada pel 
representant legal.  

- Proposta econòmica d’acord amb el model que s’adjunta com ANNEX 2.  
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. 
Aquest estudi haurà d’incloure les característiques tècniques i models 
dels elements essencials de les grades telescòpiques motoritzades 
ofertades pel licitador com a justificació del compliment de les 
especificacions tècniques mínimes definides en la memòria tècnica. 
Podrà ser motiu d’exclusió del procediment de licitació la no justificació o 
la justificació deficient de les característiques mínimes de les grades 
telescòpiques. 
  

o Pla de treball que s’haurà de presentar mitjançant un diagrama de barres 
obtingut a partir d’un estudi temps-activitat (s’accepten formats tipus MS 
Project, o similars equivalents), com a justificació de la reducció dels 
terminis d’execució previst com a criteri de valoració. 

 

La no presentació de la documentació justificativa de l’oferta (estudi econòmic 
desglossat per partides; i pla de treball), o la manca de concordança d’aquests 
amb la memòria tècnica o el present plec de clàusules administratives, podrà ser 
motiu d’exclusió del procediment. 

 
 
RÈGIM DE PUBLICACIÓ DE LA LICITACIÓ73 

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 mitjançant l’eina Sobre Digital 2.0, integrada en la 
Plataforma de Serveis de Contractació Pública de Catalunya. 
 
Termini: 15 dies naturals des del dia següent de la publicació de l’anunci de licitació al 
perfil del contractant. 

                                                 
73 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. 
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TERMINI DURANT EL QUAL HA DE SER MANTINGUDA L’OFERTA DES DE LA 
FINALITZACIÓ DEL TERMINI HÀBIL PER A LA SEVA PRESENTACIÓ 

 
3 mesos. 
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VII. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

 
DISTRIBUCIÓ DE LA PUNTUACIÓ 

Puntuació màxima amb criteris consistents en fórmules matemàtiques:  100 
Puntuació màxima: 100 
 
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ CONSISTENTS EN FÓRMULES MATEMÀTIQUES 

 

Anormalitat: atès que s’estableix com criteri d’adjudicació l’oferta econòmica, per 
determinar si les ofertes contenen valors anormals s’aplicaran els paràmetres objectius 
previstos en l’article 85 del RGLCAP.  
 
En cas d’empat, s’aplicaran per ordre els criteris socials establerts en l’article 147.2 de 
la LCSP, referits al moment de finalitzar el termini de presentació d’ofertes.  
 
 
JUSTIFICACIÓ DELS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

 
La licitació es tramita mitjançant procediment obert simplificat. Com a requisit per a la 
tramitació d’aquest procediment, estableix l'article 159.1 apartat b) de la LCSP, que 
entre els criteris d’adjudicació previstos en el plec  no n’hi ha d’haver cap d’avaluable 
mitjançant judici de valor o, si se n’estableixen, la seva ponderació no pot superar el 
25% del total. 

Ordre Descripció Puntuació 
màxima: 

Fórmula 

1. Oferta econòmica  40 punts Fórmula del tipus 1 de la 
clàusula 34.1 del 
DCPCAP. 

2. Execució de millora sense cost addicional 
per l’Ajuntament:  
 
Substitució de la tela plastificada reforçada 
de tancament lateral de les grades (partida 
1.5 del pressupost de la memòria tècnica) 
per panells de fusta contraxapats de 18mm 
d’espessor i acabat fenòlic. Valorat en 850 
euros (IVA exclòs) 

 
 
 
25 punts 
 
 
 

 
 
 
Automàtic 
 

3. Reducció del termini total de 65 dies 
naturals des de la signatura del contracte  
per al subministrament i instal·lació de les 
grades. 

20 punts Fórmula del tipus 3 de la 
clàusula 34.1 del 
DCPCAP. 

4. Increment del termini de garantia respecte 
el previst en el present PCAP: 
- 3 anys 
- 6 anys 
- 9 anys 

 
 
   5 punts 
10 punts  
15 punts 
 

Automàtic  
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S’estableix en el present plec de clàusules la ponderació automàtica o per fórmula que 
farà incrementar la valoració de les ofertes, pels següents criteris atès que: 
 

- En relació a la baixa econòmica, es puntua la reducció de preu en benefici per a 
l’Ajuntament. 
 

- En relació al criteri de valoració consistent en l’assumpció dins l’import de 
licitació, sense cost addicional per part de l’Ajuntament i a càrrec del contractista, 
(millores) definides en el propi document tècnic: l’execució de les millores 
definides implicarà una prestació accessòria de millora de la qualitat de la 
instal·lació, la qual correspon a una plena relació amb l’objecte del contracte 
doncs es tracta d’execució d’actuacions recollides i definides en el citat document 
tècnic 

 

- En relació al criteri sobre reducció del termini d’execució: l’actuació està 
finançada en part per la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona 
(Programa complementari de millora dels equipaments municipals) el qual 
estableix un termini d’execució màxim de les actuacions de fins el 30/10/2018. 
Per tal d’assegurar el compliment d’aquest requisit es creu convenient valorar 
l’oferiment de la reducció del termini d’execució. 
 

- En relació al criteri sobre l’ampliació del termini de garantia: donat que es tracta 
d’un element amb una alta utilització prevista pels usuaris del Teatre Casal 
Cultural (concerts, obres de teatre, audicions etc.) i d’una inversió considerable, 
es pretén valorar els licitadors que ofereixin la millora del termini de garantia ja 
que previsiblement suposarà una millor qualitat dels materials . 
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VIII. GARANTIES 

 
PROVISIONAL 

Exigència74: no 
Quantia (€): - 
Possibilitat d’acreditar la seva constitució per mitjans electrònics75: - 
Justificació de la seva exigència: - 
 
DEFINITIVA 

Exigència76: Sí 
Quantia: 5% del preu del contracte (IVA exclòs) 
Possibilitat d’acreditar la seva constitució per mitjans electrònics77: - 
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 

2 anys, des de la signatura de l’acta de recepció del subministrament, subjecte, no 
obstant a ampliació d’acord amb els criteris de valoració establerts. 
 
  

                                                 
74 S’indica “sí” o “no”. 
75 S’indica “sí” o “no”. 
76 S’indica “sí” o “no”. 
77 S’indica “sí” o “no”. 
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IX. INCOMPLIMENTS I PENALITATS 

 
INCOMPLIMENTS QUE DONEN LLOC A LA RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 

 
 
Els establerts al DCPCAP (clàusula 38). 
 
 
ALTRES INCOMPLIMENTS: EXECUCIÓ DEFECTUOSA 

 
1. L’incompliment de les obligacions que corresponen en virtut del que disposa la 

LCSP, aquest plec, la memòria tècnica, la proposició adjudicatària i el document de 
formalització del contracte de subministrament, comportarà la imposició de les 
penalitzacions establertes en aquest plec a l’empresa que resulti adjudicatària, 
sense perjudici de l’obligació de rescabalar els danys i perjudicis que s’hagin pogut 
ocasionar a l’Ajuntament i que haurà d’abonar l’empresa en tot allò que superi a la 
garantia definitiva.  

 
2. Tipificació de les infraccions: Les infraccions que pugui cometre el contractista 

durant l’execució del subministrament seran classificades com: molt greus, greus i 
lleus.  

 
a) Seran infraccions molt greus: 

 
- Incomplir, total o parcialment, les prohibicions establertes a la LCSP o ometre 

actuacions obligatòries en relació a aquesta norma.  

- Retard en els terminis d’execució parcials i total definits en el present plec o els 
indicats pel licitador en la seva oferta, superior a tres dies naturals, sempre que 
no existeixi una causa de força major. 

- Restar per sota dels nivells de qualitat fixats com mínims exigibles d’acord amb 
la Memòria tècnica i la proposició presentada pel contractista, de forma reiterada 
o no haver corregit els derivats d’una falta greu per aquest concepte en els 
terminis establerts.  

- No utilització dels mitjans mecànics o humans oferts.  
- Utilització de mitjans en mal estat de conservació.  
- Desobediència reiterada a les ordres escrites de l’Ajuntament relatives a la 

prestació de serveis indicada en el contracte.  

- Rebre, tant l’empresa contractista com qualsevol treballador de la mateixa, 
alguna remuneració per part dels usuaris del servei que no estigui degudament 
autoritzada.  

- Incompliment de les obligacions sanitàries i de seguretat i salut.  
- Incompliment de les obligacions laborals i de seguretat social.  
- Executar prestacions distintes de les contemplades en els plecs de clàusules o 

presentar factures que no estiguin estricament ajustades a les prestacions 
contemplades en els plecs.  

- Reincidència en falta greu o la persistència en la situació infractora sense 
esmenar-la. 
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b) Seran infraccions greus:  
 

- Retard en els terminis d’execució parcials i total definits en el present plec, o els 
indicats pel licitador en la seva oferta, superior a 1 dia natural, sempre que no 
existeixi una causa de força major. 

- Retards en el lliurament de la informació sol·licitada per l’Ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages, i la prevista en el present plec.  

- Tractament incorrecte als usuaris de l’equipament, així com els membres de la 
corporació i personal integrant als serveis municipals. 

- Altres irregularitats en la prestació del subministrament.  
- Reiteració en la realització de faltes lleus que hagin estat anteriorment 

penalitzades.  
- Cedir, arrendar, sotsarrendar o traspassar la totalitat o part de les prestacions 

integrants del contracte, sota qualsevol modalitat o títol, sense complir 
prèviament els requisits exigits pel l TRLCSP i per aquest plec.  

 
c) Seran infraccions lleus:  

 
- Totes les no previstes anteriorment, que signifiquin l’incompliment d’alguna 

manera de les condicions establertes en aquest Plec, i sempre que siguin en 
perjudici lleu del servei.  

 
3. Penalitzacions. Al marge dels casos en què pugui produir-se una causa de resolució 

del contracte i l’Ajuntament s’aculli a aquesta opció, les infraccions es penalitzaran 
amb una multa dels següents imports:  

 
a) Infraccions molt greus: resolució del contracte o multes del 10% respecte del 

preu anual del contracte. 
b) Infraccions greus: multes del 8% respecte del preu anual del contracte. 
c) Infraccions lleus: multes del 5% respecte del preu anual del contracte. 

 
4. A banda de la imposició de penalitzacions a què pogués haver-hi lloc, la demora per 

part de l’adjudicatari a posar remei a les situacions derivades dels seus 
incompliments facultarà a l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages en qualsevol 
moment per a l’adopció de les mesures pertinents destinades a solucionar 
deficiències i, en cas que d’aquestes mesures se’n derivin despeses, a actuar contra 
les garanties corresponents. 

 
 
ALTRES INCOMPLIMENTS: RETARD EN L’EXECUCIÓ 

 
L’incompliment de les obligacions que corresponen en virtut del que disposa la LCSP, 
aquest plec, la memòria tècnica, la proposició adjudicatària i el document de 
formalització del contracte de subministrament, comportarà la imposició de les 
penalitzacions establertes en aquest plec a l’empresa que resulti adjudicatària, sense 
perjudici de l’obligació de rescabalar els danys i perjudicis que s’hagin pogut ocasionar 
a l’Ajuntament i que haurà d’abonar l’empresa en tot allò que superi a la garantia 
definitiva.  
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S’estableix que la demora dels terminis parcials i totals en l’execució del 
subministrament previstes al contracte comportarà les penalitats contemplades en el 
DCPAP (clàusula 38) per un import diari de 8 euros per cada 1.000 euros del preu del 
contracte (IVA exclòs). 
 
El règim d’incompliments i penalitats és independent de les infraccions i sancions que 
siguin alienes al vincle pròpiament contractual, previstes en la normativa sectorial, que 
es regiran pels seus propis principis i normes. Així mateix, quan l’incompliment revesteixi 
els caràcters de delictes o falta l’ajuntament posarà els fets en coneixement de l’òrgan 
competent. 
 
 
RESPONSABILITATS DE L’ART. 315 DEL LCSP78  

 
  

                                                 
78 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, CESSIÓ, SUBCONTRACTACIÓ, EXTINCIÓ I ALTRES 
CLÀUSULES  

 
MODIFICACIÓ 

Causa: -   
Contingut: -     
Abast màxim: - 
 
CESSIÓ 

Admissió: - 
Condicions: - 
 
SUBCONTRACTACIÓ     

Es permet l’execució parcial per tercers79:  Sí 
Obligació d’indicar en l’oferta la part que tinguin previst subcontractar80: Sí 
(conforme apartat del model Annex 2) 
Tasques crítiques que no poden ser objecte de subcontractació81: no  
Pagament directe a subcontractistes82: no 
Prestacions per a les quals es prohibeix la subcontractació: no 
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.  
 
Per a la subcontractació de les partides referents a instal·lacions elèctriques, es 
requerirà l’acreditació d’inscripció de l’empresa en el Registre d’Agents de la Seguretat 
Industrial a Catalunya (RASIC) en el camp d’activitat pertinent, o l’equivalent per 
empreses no ubicades a Catalunya. 
 
EXTINCIÓ  

Causes83: 
 
Pel cas que el contractista no efectuï l’entrega de plànols i càlculs estructurals a la 
direcció facultativa i a l’Ajuntament dins dels 20 dies naturals, o la reducció oferta pels 

                                                 
79 S’indica “si “o “no”. 
80 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. 
81 

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) 
82 S’indica “si “o “no”. 
83 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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licitadors, a comptar des de la firma de contracte,  l’Ajuntament podrà declarar des 
d’aquell moment finalitzat el contracte per no haver-se assolit aquesta fita. 
 
ALTRES CLÀUSULES 

PARTICIPACIÓ DE QUI SIGNA 
 
SIGNATURES: 

 
Serveis tècnics municipals84: 
 
Francina Rius Cruz, tècnica de contractació i instructora 
 
Aleix Cervantes López, enginyer municipal  
       
El Regidor proponent85Xavier Racero Esquius, Regidor de Cultura i Festes 
 
INFORME PRECEPTIU DE SECRETARIA86 

☒S’emet informe favorable sobre l’expedient de contractació. Josep González 

Ballesteros, Secretari municipal 
 

☐ S’emet informe en relació al present expedient i s’incorpora a l’expedient. 

 
 
INFORME PRECEPTIU D’INTERVENCIÓ87 

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

fiscalització. Mercè Marmi Espelt. Interventora municipal 
 

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

fiscalització s’incorpora a l’expedient. 
 
 
 
  

                                                 
84 Es signarà consignaran el nom i els cognoms i càrrec de qui signa. 
85 Es consignaran el nom i els cognoms i càrrec de qui signa. 
86 Es signarà el PCAP o emetre informe que s’incorporarà a l’expedient 
87 Es signarà el PCAP o emetre informe que s’incorporarà a l’expedient 
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ANNEX 1. Declaració responsable del licitador que signa l’oferta 88 
 
A L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES 
Crta de Vic 35-37, 08272SANT FRUITÓS DE BAGES 

 
DECLARACIÓ RESPONSABLE DELS LICITADORS SOBRE COMPLIMENT DE LES 
CONDICIONS DE CAPACITAT, SOLVÈNCIA I NO INCURSIÓ EN PROHIBICIÓ PER 
CONTRACTAR PREVISTES LEGALMENT I EXIGIDES EN EL CONTRACTE  

 
EXPEDIENT 

Número: 606/2018 
Objecte: Subministrament i instal·lació d’unes grades telescòpiques motoritzades amb 
butaques al Teatre Casal Cultural. 
 
RÈGIM 

Classe89: administratiu 
Modalitat90: subministrament 
 
EMPRESARI 

Nom: 
DNI/CIF: 
 
EMPRESA 

Nom: 
DNI/CIF: 
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE 

L’empresari que subscriu aquesta proposició, si s’escau ,per mitjà del representant que 
la firma, DECLARA RESPONSABLEMENT que reuneix els requisit de capacitat, 
solvència i no incursió en prohibició previstos per a aquest contracte. Es declara 
específica i responsablement que: 
 

- El firmant ostenta la representació de l’empresa. 
- Es disposa de l’adequada solvència econòmica, financera i tècnica que requereix 

el present contracte, o en el cas que correspongui, que disposa de la classificació 
exigida. 

- Que es disposa de les autoritzacions necessàries per exercir l’activitat. 
- Que no es troba incurs en cap de les causes que prohibeixen la contractació amb 

els poders adjudicadors del sector públic. 

                                                 
88 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 
89 S’indicarà si el contracte és administratiu o privat. 
90 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). 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

 

  

  

 

 

 

Pàgina 53 de 206 
 

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

E-mail: ajuntament@santfruitos.cat 

- Que s’assumeix el compromís a què es refereix l’article 75.2. de la Llei 9/2017, 
de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic (si s’escau).91  

 
LLOC I DATA 

 
 
  

                                                 
91 Quan una empresa desitgi recórrer a les capacitats d’altres entitats, demostrarà al poder adjudicador que es disposarà dels 

recursos necessaris mitjançant la presentació del compromís d’aquestes entitats.  
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ANNEX 2. Oferta econòmica: reducció del preu respecte al pressupost de licitació; 
reducció de termini d’execució, ampliació del termini de garantia i oferiment de 
millores 92 
 
A L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES 
Crta de Vic 35-37, 08272 SANT FRUITÓS DE BAGES 

 
OFERTA ECONÒMICA: REDUCCIÓ DEL PREU; REDUCCIÓ DEL TERMINI 
D’EXECUCIÓ; AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE GARANTIA I OFERIMENT DE 
MILLORES 
 
EXPEDIENT 

Número: 606/2018 
Objecte: Subministrament i instal·lació d’unes grades telescòpiques motoritzades amb 
butaques al Teatre Casal Cultural. 
 
 
RÈGIM 

Classe: administratiu     
Modalitat: Subministrament 
 
EMPRESARI 

Nom: 
DNI/CIF: 
 
PREU OFERTAT  (pressupost de licitació: 75.895,00 € IVA exclòs) 

Preu sense IVA      Tipus d’IVA       Quota d’IVA        Preu amb IVA         Percentatge de 
baixa93 
         21% 
 
 
 
(*) Cal adjuntar a la present oferta94: 
 

o Estudi econòmic desglossat per partides amb el nivell suficient que 
acrediti la serietat i possibilitat de compliment de l’oferta econòmica. 
Aquest estudi haurà d’incloure les característiques tècniques i models 
dels elements essencials de les grades telescòpiques ofertades pel 
licitador com a justificació del compliment de les especificacions 
tècniques mínimes definides en la memòria tècnica. Podrà ser motiu 

                                                 
92 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 
93 S’arrodonirà al tercer dígit decimal. 
94 La no presentació de la documentació justificativa de l’oferta (estudi econòmic desglossat per partides; i pla de 
treball), o la manca de concordança d’aquests amb la memòria tècnica o el present plec de clàusules 
administratives, podrà ser motiu d’exclusió del procediment.    
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d’exclusió del procediment de licitació la no justificació o la justificació 
deficient de les característiques mínimes de les grades telescòpiques. 
  

o Pla de treball que s’haurà de presentar mitjançant un diagrama de barres 
obtingut a partir d’un estudi temps-activitat (s’accepten formats tipus MS 
Project, o similars equivalents), com a justificació de la reducció dels 
terminis d’execució previst com a criteri de valoració. 

 
OFERIMENT DE MILLORES 

 
S’ofereix l’execució de la millora, sense cost addicional per l’Ajuntament, consistent en 
la substitució de la tela plastificada reforçada de tancament lateral de les grades (partida 
1.5 del pressupost de la memòria tècnica) per panells de fusta contraxapats de 18mm 
d’espessor i acabat fenòlic. Valorat en 850 euros (IVA exclòs) 
Marcar l’opció escollida: 
 

☐ Sí 

 

☐ No 

 
REDUCCIÓ DEL TERMINI D’EXECUCIÓ: 

 
S’ofereix un termini total d’entrega del subministrament i finalització del muntatge de les 
grades telescòpiques motoritzades de ................ dies naturals  d’acord amb el següent 
calendari d’execució: 
 
...... dies naturals per a l’entrega dels plànols i càlculs estructurals per l’aprovació per 
part de la direcció facultativa. 
...... dies naturals per a la fabricació de peces i subconjunts en taller. 
...... dies naturals per muntatge de la instal·lació en obra. 
 
(*) D’acord amb els criteris de valoració es valorarà únicament la reducció del termini 
total d’entrega del subministrament i muntatge de les grades telescòpiques motoritzades 
(65 dies naturals des de la signatura del contracte). Mentre que els terminis parcials 
s’han d’indicar als efectes justificatius. 
 
 
AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE GARANTIA 

 
S’ofereix l’ampliació del termini de garantia addicional al mínim de 2 anys establert en el 
present ple de clàusules: (marcar l’opció escollida)  
 

☐ 9 anys 

 
 

☐ 3 anys 

☐ 6 anys 
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SUBCONTRACTACIÓ 

 
S’indica a continuació relació de la part dels treballs que es preveu subcontractar: 
 
Partides: 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 

 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents 
 
 
5. ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA   
  
5.1 Aprovació de text de l’Addenda al conveni de col·laboració entre l’ 
Ajuntament de Sant  Fruitós de Bages  i l’entitat FEMAREC, S.C.C.L. (exp. 
1017/2017) 
 

Fets 
1.- L’ Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i FEMAREC, SCCL van subscriure un 
conveni de col·laboració signat l’any 2017, per al desenvolupament d’ accions formatives 
100% subvencionades dirigides a priori, a persones treballadores d’empreses del 
municipi i que va entrar en vigor a data 01.01.2018.   
2.- Atenent a l’experiència del primer any es creu convenient poder signar una pròrroga  
addenda de renovació a aquest conveni de col·laboració ,  per tal de donar continuïtat a 
les accions formatives 100% subvencionades dirigides a priori, a les persones 
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treballadores de  les empreses del municipi de Sant Fruitós de Bages i, si s’escau a 
persones usuàries del  propi  Servei Local d’Ocupació. 
 
3. Segons el conveni signat, aquesta col·laboració no suposa cap tipus de cost a 
l’Ajuntament més enllà del compromís de cessió dels espais  per portar a terme  cada 
formació  pel temps estrictament necessari, disponibilitat  que, amb aquesta prórroga, 
s’estendrà fins a 31 de desembre de 2021.   
 
 
4. Atès que l’aprovació d’aquest conveni és competència  de la Junta de Govern Local 
que actua per la competència delegada següent: 
 
- Òrgan delegant:  Alcalde 
- Data delegació:  18 de juny de 2015 
- Numero Decret:  2015-0480 
- Publicació al BOPB:  03.07.2015 
 
Es proposa l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
PRIMER. Aprovar l’Addenda al conveni que renova la col·laboració fins 31 de desembre 
de 2021 entre l’Ajuntament i l’entitat FEMAREC, S.C.C.L.  i que té per objecte la 
programació d’accions formatives 100% subvencionades dirigides, a priori, a persones 
treballadores d’empreses del municipi. La programació d’accions formatives  i, per tant, 
la cessió d’espais (detallada a l’annex 1 de l’Addenda) queda supeditada a l’interès que 
tingui l’ Ajuntament per la formació que a cada convocatòria  el Consorci per a la 
Formació Contínua de Catalunya atorgui a  l’entitat  FEMAREC, S.C.C.L. 
 
SEGON. Notificar la present resolució a l’ entitat FEMAREC, S.C.C.L.  
 
TERCER. Facultar a l’Alcalde per la signatura dels documents que siguin necessaris. 
 
QUART. 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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ANNEX  

 
 
 

*** (Document eliminat en compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal) *** 
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents 
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5.2 Aprovació del conveni de col·laboració i atorgament de la subvenció 
nominativa a l’ Associació Sant Fruitós Comerç Actiu, exercici 2018 (exp. 
769/2018) 
 

Fets  
 
Primer. En data 20.3.2017 la Junta de Govern Local va aprovar el model de conveni 
tipus per vehicular el tràmit de les subvencions nominatives previstes al pressupost i els 
annexos (model de sol·licitud, model de justificació i model de pròrroga de justificació) i 
es va donar publicitat a la web municipal. 
 
Segon. Atès en el pressupost municipal de l’exercici de 2018 existeix a la partida 
pressupostària 15.4314.48907 una subvenció nominativa destinada a l’entitat 
Associació Sant Fruitós Comerç Actiu, per import de 1.500,00 euros. 
 
 
Tercer. Vista la sol·licitud de subvenció presentada per l’ Associació Sant Fruitós Comerç 
Actiu, (registre d’entrada E/002560-2018, 2018-E-RC-2853), per assolir els objectius 
marcats per l’entitat per a l’exercici 2018. 
 
Fonaments de dret 
 
Primer. L’article 5 c) de les Bases reguladores de l’atorgament de subvencions i ajuts 
destinats a associacions, col·lectius i particulars que realitzin activitats d’interès públic 
local, aprovades al Ple municipal de 13.4.2005 (BOPB núm. 136 de 8.6.2005); l’article 
65 del Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel que s’aprova el Reglament de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre General de Subvencions i l’article 28.5 de les Bases 
d’execució del pressupost preveuen que les subvencions podran concedir-se 
directament quan estiguin previstes en el pressupost de l’exercici i que es canalitzin 
mitjançant conveni. 
 
Segon. A la partida 15431448907 del vigent pressupost hi ha prevista una consignació 
de 1.500,00 euros per subvencionar a l’ Associació Sant Fruitós Comerç Actiu. 
 
Tercer. Vist l’informe emès pel tècnica de Promoció Econòmica en data 29.06.2018, 
obrant a l’expedient. 
 
Quart. Atès que la Junta de Govern Local és l’òrgan amb competència per a l’atorgament 
de subvencions, en virtut de la competència delegada següent: 
 

- Òrgan delegant: alcalde 
- Data de delegació: 18.6.2015 
- Número Decret: 2015-480 
- Publicació al BOPB: 3.7.2015 

 
Per tot l’exposat, el regidor de Promoció Econòmica en ús de les competències que té 
atribuïdes, eleva a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents: 
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ACORDS: 
 
Primer. Aprovar la concessió a l’ Associació Sant Fruitós Comerç Actiu, d’una subvenció 
de forma directa, per a l’exercici 2018, per import de 1.500,00 euros, per col·laborar en 
la promoció associativa del territori i donar suport al teixit comercial del municipi de Sant 
Fruitós de Bages exercici 2018. 
 
Segon.  Aprovar el text i la formalització del conveni que s’annexa, i que ha de servir 
com a marc regulador de la col·laboració mútua. 
 
Tercer. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa per un import de 1.500,00 euros, 
amb càrrec a la partida 15431448907 del pressupost 2018. 
 
Quart. Aprovar el termini de pagament de la subvenció directa, segons els imports i 
dates següents:  

a) 1.050,00 euros, corresponent al  70% de la subvenció, a la signatura del 
conveni. 

b) 450,00 euros, corresponent al 30% de la subvenció, una vegada presentada 
i aprovada la justificació, segons s’estableix al pacte sisè del conveni de 
col·laboració. 
 

Cinquè. Notificar el present acord a l’ Associació Sant Fruitós Comerç Actiu i a l’àrea 
d’Intervenció i Tresoreria municipals perquè formalitzin els pagaments aprovats al 
present acord. 
Sisè. Comunicar la concessió de la subvenció a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions (BDNS) que opera com a sistema nacional de publicitat de subvencions. 
 
Setè. Publicar al Butlletí Oficial de la Província, l’anunci d’aprovació del conveni. 
 
Vuitè. Declarar que: 

- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà 
de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos 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.  
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CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES I L’ASSOCIACIÓ 
SANT FRUITÓS COMERÇ ACTIU, PER A L’EXERCICI 2018. 
 
 
REUNITS 
 
D’una banda, l’Ajuntament, representat pel seu alcalde, Sr. Joan Carles Batanés 
Subirana, actuant en el seu nom i representació, assistit pel secretari, que actua com a 
fedatari públic d’aquest acte. 
 
De l’altra, l’ASSOCIACIÓ SANT FRUITÓS COMERÇ ACTIU, amb CIF G65809527 
representat pel seu president, Sr. Jaume Plans Ocaña, amb DNI ***.  
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
I. Que l’ASSOCIACIÓ SANT FRUITÓS COMERÇ ACTIU és una entitat del municipi i 

ha autoritzat per acord de la seva Junta, al president, per a la signatura del present 
conveni. 

 
II. Que l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages té la voluntat de donar suport al comerç 

local  del municipi a través de la subvenció de projectes que tinguin com a finalitat 
dinamitzar el comerç i donar suport al foment de l’associacionisme. 

 
III. Que al pressupost municipal es preveu una subvenció directa, consignada 

nominativament, a favor de l’Associació Sant Fruitós Comerç Actiu, la qual cal 
formalitzar mitjançant conveni de conformitat amb el disposat a la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, General de subvencions, en el seu article 28 i 42 de les Bases 
d’execució del pressupost 2017. 

 
IV. Que la minuta d’aquest conveni va ser aprovada per decret/acord de .............. (espai 

per indicar l’òrgan competent que aprova el conveni) ...........de data ..........(espai per 
indicar la data d’aprovació del conveni quan aquest es formalitzi)............... 

 
Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a 
aquest acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents: 
 
PACTES 
 
Primer. OBJECTE  
L’objecte d’aquest conveni és regular la col·laboració econòmica de l’Ajuntament en 
l’execució del projecte/activitat següent:  
 
Fomentar el teixit comercial del municipi. 
 
Segon. L’ASSOCIACIÓ SANT FRUITÓS COMERÇ ACTIU en el marc d’aquest conveni 
en compromet a: 
 

- Potenciar el comerç local i l’associacionisme. 
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- Realitzar actuacions de dinamització comercial. 
- Participar en fires i festes del municipi.  

 
Tercer. IMPORT DE LA SUBVENCIÓ 
L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, des de l’Àrea de Promoció Econòmica 
subvencionarà a l’Associació Sant Fruitós Comerç Actiu amb un import de mil cinc-cents 
euros (1.500,00 €), per col·laborar en la realització de les activitats descrites als punts 
anteriors. 
 
Quart. ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ 
S’entendrà acceptada la subvenció per la signatura d’aquest conveni per part del/de la  
beneficiari/ària.  
 
Cinquè. TERMINI D’EXECUCIÓ 
La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin al llarg de 
l’execució de les actuacions, les quals es duran a terme entre els dies 1 de gener de 
2018 i 31 de desembre de 2018. 
 
Sisè. TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ 
El/la beneficiari/ària haurà de justificar la realització del projecte/activitat subvencionada 
com a  màxim el dia 31 de gener de 2019. La sol•licitud de pròrroga es formalitzarà 
segons model normalitzat. 
 
La justificació es farà mitjançant la presentació del model normalitzat de justificació de 
subvencions, aportant les factures justificatives i els rebuts o comprovants del seu 
pagament per un import mínim de 3.000,00 €, que hauran de reunir tots els requisits 
legals exigibles. Hauran de presentar-se els originals llevat que es procedeixi a la 
presentació de còpies compulsades. No s’acceptaran tiquets de caixa, ni albarans, ni 
justificants bancaris (rebuts). 
 
Setè. PAGAMENT 
1.- El pagament de la subvenció es realitzarà amb el pagament del 70% de la quantitat 
subvencionada i es farà efectiva als beneficiaris en el moment de la signatura del 
conveni, per tal de facilitar el desenvolupament de l’activitat i l’altre 30% un cop 
presentada la justificació corresponent. 
 
2.- Així mateix, abans del pagament el/la beneficiari/ària haurà d’acreditar fefaentment 
trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.  
 
Vuitè. OBLIGACIONS DELS/DE LES BENEFICIARIS/ÀRIES 
1.- Els/les perceptors/res de subvencions concedides per l’Ajuntament,  s’obliguen a 
executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona 
administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació. 
 
2.- El/la beneficiari/ària d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de 
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció General de l’Ajuntament, i a 
aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors 
i en relació a la subvenció concedida. 
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3.- Els documents, de qualsevol mena, justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, 
s’hauran de conservar per un període no inferior a 6 anys, comptadors des de la 
finalització del termini de presentació de les justificacions. 
 
4.- Els/les beneficiaris/àries hauran de fer constar la col·laboració de l’Ajuntament en 
l’execució del  projecte o de l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o 
mitjans electrònics i audiovisuals. 
 
5.- Els/les beneficiaris/àries hauran de donar publicitat de les subvencions i ajudes 
percebudes per mitjans electrònics, en base a allò establert a la Llei 19/2013. 
 
6.- L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas 
corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la subvenció 
concedida 
 
Novè. COMPATIBILITAT AMB D’ALTRES SUBVENCIONS 
1.- Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol 
subvenció pública concurrent que no s’hagi declarat a la sol·licitud. 
 
2.- La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres 
administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les subvencions 
rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total del projecte/activitat a 
desenvolupar.  
 
Desè. RÈGIM JURÍDIC SUPLETORI 
En tot allò no previst en la present resolució s’estarà al que estableix l’Ordenança 
General de Subvencions de l’Ajuntament, la Llei General de Subvencions i el seu 
Reglament de desenvolupament. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni/acord, 
per duplicat en el lloc i data que s’assenyalen. 
 
Onzè. VIGÈNCIA DEL CONVENI 
Aquest conveni serà vigent des del dia de la seva signatura i fins al dia 31 de desembre 
de l’any en curs i s’entendrà tàcitament prorrogat si cap de les parts no ho denuncia, 
amb antelació mínima d’un mes. La possible pròrroga del conveni, que en cap cas podrà 
excedir de 4 anys, quedarà condicionada a l’existència en el pressupost vigent de cada 
exercici de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages de la consignació en el mateix d’una 
subvenció nominativa a favor de l’Associació Sant Fruitós Comerç Actiu on es 
determinarà l’import atorgar per aquell any. 
 
Dotzè. CAUSES DE RESOLUCIÓ 
El present conveni podrà ser resolt abans del termini previst per la seva vigència en els 
supòsits següents: 
 

• Per mutu acord de les dues parts. 
• Per incompliment de les obligacions establertes en aquest conveni per a 

qualsevol de les parts, prèvia incoació del corresponent expedient i amb 
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l’autorització de les parts interessades.   
• Per impossibilitat de complir l’objecte o la finalitat establerta 
• Per a qualsevol altre de les causes de resolució previstes en el marc normatiu 

vigent.  
 
En prova de conformitat i perquè així consti als efectes oportuns, les dues parts signen 
el present document, per duplicat però a un sol efecte, al lloc i data a l’encapçalament 
indicats. 
 
Sr. Jaume Plans Ocaña    Sr. Joan Carles Batanés Subirana 
President      Alcalde-President de l’Ajuntament 
de l’Associació Sant Fruitós Comerç Actiu     Sant Fruitós 
de Bages 
 
Dono fe, 
Secretari 
Josep González Ballesteros 
 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents 
 
 
5.3 Atorgament de subvenció nominativa al FESTIVAL ELLES 2018 (exp. 
920/2018) 
 

Fets  
 
Primer. En data 20.3.2017 la Junta de Govern Local va aprovar el model de conveni 
tipus per vehicular el tràmit de les subvencions nominatives previstes al pressupost i els 
annexos (model de sol·licitud, model de justificació i model de pròrroga de justificació) i 
es va donar publicitat a la web municipal. 
 
Segon. Atès en el pressupost municipal de l’exercici de 2018 existeix a la partida 
pressupostària 32.338.49001 una subvenció nominativa FESTIVAL ELLES 2018, per 
import de 300,00€ euros per tal de fomentar la participació al festival de noves veus 
femenines. 
 
Tercer.  Atès que el Festival Elles celebra aquest any la seva cinquena edició fomentant 
com sempre el talent artístic femení.  
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Quart. Vista la sol·licitud de subvenció presentada per la Sra. Rosa Vilanova Giribets, 
com a representant legal de l’empresa Distribució i Events Sant Iscle, SL. amb CIF B 
658331139 (registre d’entrada 3438, 2018-E-RC-2018 de 22 de juny de 2018) pel 
desenvolupament de festival ELLES corresponent a l’exercici  2018 .  
 
Cinquè. Atès que l’empresa Distribució i Events Sant Iscle, SL. amb CIF B 658331139 
es compromet a portar a terme aquesta acció: 
 
 

1. Promocionar noves veus femenines i donar més valor a la dona en el terreny 
musical. 

 
Fonaments de dret 
 
Primer. L’article 5 c) de les Bases reguladores de l’atorgament de subvencions i ajuts 
destinats a associacions, col·lectius i particulars que realitzin activitats d’interès públic 
local, aprovades al Ple municipal de 13.4.2005 (BOPB núm. 136 de 8.6.2005);  l’article 
65 del Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel que s’aprova el Reglament de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre General de Subvencions i l’article 42.3 de les Bases 
d’execució del pressupost preveuen que les subvencions podran concedir-se 
directament quan estiguin previstes en el pressupost de l’exercici i que es canalitzin 
mitjançant conveni. 
 
Segon. A la partida 32.338.49001 del vigent pressupost hi ha prevista una consignació 
de 300,00 €  per subvencionar el FESTIVAL ELLES 2018. 
 
Tercer. Vist l’informe emès per la Tècnica de Promoció econòmica en data 04.07.2018, 
obrant a l’expedient. 
 
Quart. Atès que la Junta de Govern Local  és l’òrgan amb competència per a 
l’atorgament de subvencions, en virtut de la competència delegada següent: 
 

- Òrgan delegant: alcalde 
- Data de delegació: 18.6.2015 
- Número Decret: 2015-480 
- Publicació al BOPB: 3.7.2015 

 
Per tot l’exposat, es proposa al regidor de Promoció Econòmica  en ús de les 
competències que té atribuïdes, que elevi a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents: 
 
ACORDS: 
 
Primer. Aprovar la concessió d’una subvenció de forma directa a l’empresa Distribució 
i Events Sant Iscle, SL per la celebració del Festival Elles, per import de 300,00€ euros, 
corresponent a l’exercici  2018 .  
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Segon. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa per un import de 300,00 euros, 
amb càrrec a la partida 32.338.49001 del pressupost 2018. 
 
Tercer.  Aprovar el termini de pagament de la subvenció directa, segons els imports i 
dates següents:  

c) 240,00 euros, corresponent al 80% de la subvenció, a la signatura del 
conveni. 

d) 60,00 euros, corresponent al 20% de la subvenció, una vegada comprovat 
que s’han assolit els objectius del conveni i prèvia justificació, segons 
s’estableix al pacte sisè del conveni de col·laboració. 
 

Quart. Notificar el present acord a Distribució i Events Sant Iscle, SL.  i a l’àrea 
d’Intervenció i Tresoreria municipals perquè formalitzin els pagaments aprovats al 
present acord. 
 
Cinquè. Comunicar la concessió de la subvenció a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions (BDNS) que opera com a sistema nacional de publicitat de subvencions. 
 
Sisè. Publicar al Butlletí Oficial de la Província, l’anunci d’aprovació del conveni. 
 
Setè. 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 (conveni) 

 
CONVENI ENTRE AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES I L’EMPRESA 
ORGANITZADORA DEL FESTIVAL ELLES.  
 
A Sant Fruitós de Bages, a          de            de 2018. 
 
REUNITS 
 
D’una banda, l’Il·lustre. Sr.  JOAN CARLES BATANÉS SUBIRANA, com Alcalde-
President de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, assistit pel secretari, Sr. JOSEP 
GONZÁLEZ BALLESTEROS, que actua com a fedatari públic d’aquest acte. 
 
De l’altra, la Sra. ROSA VILANOVA GIRIBETS, amb DNI ****7.007-*, actuant en qualitat 
de REPRESENTANT de Distribució i Events Sant Iscle, SL amb CIF B- 65833139.  
 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
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I. Que Distribució i Events Sant Iscle, SL és l’empresa encarregada de dur a terme 

el FESTIVAL ELLES.  
 

II. Que l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages té la voluntat de donar suport a través 
d’aquesta subvenció a projectes que tinguin com a finalitat incentivar noves veus 
femenines, per promocionar el valor de la dona en el terreny musical.   
 

III. Que en el pressupost municipal es preveu una subvenció, consignada 
nominativament, a favor del FESTIVAL ELLES, la qual cal formalitzar mitjançant 
conveni de conformitat amb el disposat a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de subvencions, en el seu article 28 i 42 de les Bases d’execució del 
pressupost 2018. 
 

IV. En el pressupost 2018 existeix la partida 32-338-49001 SUBVENCIÓ 
NOMINATIVA FESTIVAL ELLES. 
 

V. Que la minuta d’aquest conveni va ser aprovada per acord de Junta de Govern 
Local en data de l’aprovació del pressupost. 

 
VI. Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per 

a aquest acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents: 
 
 
PACTES 
 
Primer. OBJECTE  
L’objecte d’aquest conveni és regular la col·laboració econòmica de l’Ajuntament en 
l’execució de l’activitat següent: Promocionar dins del FESTIVAL ELLES a noves veus 
femenines  
 
Segon. Distribució i Events Sant Iscle, SL. en el marc d’aquest conveni es compromet 
a: 
 

1. Presentar memòria de l’activitat per a la qual  es sol·licita subvenció.  
2. Presentar el pressupost previst per l’activitat per a la qual es sol·licita la 

subvenció, per tal de que sigui validat per l’Ajuntament, amb antelació suficient 
a la celebració del Festival. 

3. Presentar  la declaració responsable de reunir els requisits per ser beneficiari 
d’acord amb l’art 13 l. 38/2003 G.S. 

4. Promocionar noves veus femenines i donar més valor a la dona en el terreny 
musical. 

5. A contractar una assegurança de Responsabilitat Civil per cobrir els concerts. 
6. Fer-se càrrec de la difusió i publicitat dels actes, la qual haurà d'incloure en 

l'escut de l'Ajuntament, segons els models que facilitarà el propi ajuntament, i 
sempre de forma preferent i ben visible. 
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7. Assumir directament totes les despeses derivades de la contractació dels 
espectacles, no solament dels artistes, sinó també dels drets d'autor, 
assegurances, altres despeses vinculades al festival. 

 
Tercer. L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages en el marc d’aquest conveni es 
compromet a col·laborar, conforme el detall següent: 
 

Col·laborar cedint el material municipal següent: 
a. Muntatge de tarima per els concerts del festival ELLES. 
b. Cessió de tanques, cadires, etc... 

 
Quart. IMPORT DE LA SUBVENCIÓ 
 
L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, des de l’Àrea de Promoció Econòmica 
subvencionarà amb un import de tres-cents euros (300,00€), per col·laborar en la 
realització de les activitats descrites al punt anterior. 
 
 
Cinquè. ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ 
 
S’entendrà acceptada la subvenció per la signatura d’aquest conveni per part del/de la 
beneficiari/ària.  
 
Sisè. TERMINI D’EXECUCIÓ 
 
La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin al llarg de 
l’execució del festival ELLES. 
 
Setè. TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ 
 
El/la beneficiari/ària haurà de justificar la realització de l’activitat subvencionada com a 
màxim el dia 31 de desembre de 2018. 
Excepcionalment l’òrgan competent per a l’atorgament de la subvenció, podrà atorgar 
un termini de pròrroga per presentar la justificació fins el 31 de gener de 2019. La 
sol·licitud de pròrroga es formalitzarà segons model normalitzat. 
 
La justificació es farà mitjançant la presentació del model normalitzat de justificació de 
subvencions, aportant les factures justificatives i els rebuts o comprovants del seu 
pagament per un import mínim de 600,00 €, que hauran de reunir tots els requisits legals 
exigibles. Hauran de presentar-se els originals llevat que es procedeixi a la presentació 
de còpies compulsades. No s’acceptaran tiquets de caixa, ni albarans, ni justificants 
bancaris (rebuts). 
 
Vuitè. PAGAMENT 
 
1.- El pagament de la subvenció es realitzarà en dos terminis. Un primer pagament a la 
signatura del conveni, com a bestreta del 80% de la subvenció, 240,00 € (DOS-CENTS 
QUARANTA EUROS), amb la motivació de que l’ empresa pugui fer front a les despeses 
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dels espectacles que es programen pel FESTIVAL ELLES. Un segon pagament del 20% 
de la subvenció 60,00 € (SEIXANTA EUROS) prèvia la presentació dins dels terminis 
establerts de la documentació justificativa esmentada al punt anterior. 
 
2.- Així mateix, abans del pagament el/la beneficiari/ària haurà d’acreditar fefaentment 
trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.  
 
Novè. OBLIGACIONS DELS/DE LES BENEFICIARIS/ÀRIES:  
 
1.- Els/les perceptors/res de subvencions concedides per l’Ajuntament,  s’obliguen a 
executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona 
administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació. 
 
2.- El/la beneficiari/ària d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de 
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció General de l’Ajuntament, i a 
aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors 
i en relació a la subvenció concedida. 
 
3.- Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, 
s’hauran de conservar per un període no inferior a 6 anys, comptadors des de la 
finalització del termini de presentació de les justificacions. 
 
4.-  Els/les beneficiaris/àries hauran de fer constar la col·laboració de l’Ajuntament  en 
l’execució del projecte o de l’activitat, en tota documentació impresa i en cartells o 
mitjans electrònics i audiovisuals.  
 
5.- L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas 
en corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la subvenció 
concedida.  
 
Desè. COMPATIBILITAT AMB D’ALTRES SUBVENCIONS:  
 
1.- Distribució i Events Sant Iscle, SL. amb CIF B 65833113 podrà rebre subvencions i 
aportacions econòmiques de qualsevol tipus d'entitats o empreses privades, i també 
podrà sol·licitar al seu torn subvencions a les institucions públiques, acollint-se a les 
convocatòries que pugui haver-hi. Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la 
petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública concurrent que no s’hagi declarat 
amb la sol·licitud. 
 
2.- La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres 
administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les subvencions 
rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total del projecte/activitat a 
desenvolupar. 
 
3.- L’Ajuntament es reserva el dret també a sol·licitar subvencions a altres 
administracions públiques per finançar la seva aportació econòmica al festival. 
 
Onzè. RÈGIM JURÍDIC SUPLETORI: 
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En tot allò no previst en la present resolució s’estarà al que estableix l’Ordenança 
General de Subvencions de l’Ajuntament, la Llei General de Subvencions i el seu 
Reglament de desenvolupament. 
 
Dotzè. VIGÈNCIA DEL CONVENI 
 
Aquest conveni serà vigent des del dia de la seva signatura i fins al dia 31 de desembre 
de l’any en curs i s’entendrà tàcitament prorrogat si cap de les parts no ho denuncia, 
amb antelació mínima d’un mes. La possible pròrroga del conveni, que en cap cas podrà 
excedir de 4 anys, quedarà condicionada a l’existència en el pressupost vigent de cada 
exercici de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages de la consignació en el mateix d’una 
subvenció nominativa a favor de l’ empresa  Distribució i Events Sant Iscle, SL. amb CIF 
B 658331139 on es determinarà l’import atorgar per aquell any. 
 
 
Tretzè.- CAUSES DE RESOLUCIÓ 
El present conveni podrà ser resolt abans del termini previst per la seva vigència en els 
supòsits següents: 
 

• Per mutu acord de les dues parts. 
• Per incompliment de les obligacions establertes en aquest conveni per a 

qualsevol de les parts, prèvia incoació del corresponent expedient i amb 
l’autorització de les parts interessades.   

• Per impossibilitat de complir l’objecte o la finalitat establerta 
• Per a qualsevol altre de les causes de resolució previstes en el marc normatiu 

vigent.  
 
En prova de conformitat i perquè així consti als efectes oportuns, les dues parts signen 
el present document, per duplicat però a un sol efecte, al lloc i data a l’encapçalament 
indicats. 
 
AJUNTAMENT DE       DISTRIBUCIÓ I EVENTS  
SANT FRUITÓS DE BAGES    SANT ISCLE, SL  
 
Joan Carles Batanés Subirana     Rosa Vilanova Giribets 
Alcalde        Representant 
 

 
Dono fe, 
El Secretari 
Josep González  Ballesteros  

 
 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 
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_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents 
 
 
5.4 Aprovació i adjudicació del contracte administratiu especial per a la 
celebració del “Happy Food Trucks Festival” a Sant Fruitós de Bages (exp. 
938/2018) 
 

Primer. Vista la provisió emesa pel regidor de promoció econòmica, segons la qual insta 
a iniciar els tràmits per a la contractació del festival Happy Food Trucks, per ser una 
proposta que va tenir l’any 2017 una gran acceptació per part de la ciutadania i va servir 
per promocionar i dinamitzar el nostre municipi. 
 
Segon. Vist que el Sr.Joan Tarragó Vázquez, DNI ***, en representació de la marca 
Happy Food Trucks està d’acord en tornar a realitzar l’esdeveniment referit, el qual es 
basarà en organitzar un esdeveniment amb activitats, gastronomia a càrrec de food 
trucks, i activitats culturals, principalment concerts. 
 
Tercer. Vist que és previst que el festival es dugui a terme en les instal·lacions de la zona 
de la Plaça Onze de Setembre, i sota el Cobert de la Màquina de Batre, durant els dies 
21, 22 i 23 de setembre de 2018, emplaçament que pel seu entorn característiques, 
ubicació, connexions, superfície, referències anteriors, etc. permetran encabir un 
esdeveniment com aquest. 
 
Quart. A tal fi, per part de la tècnica de promoció econòmica, s’emet informe, que 
s’adjunta com a annex 1 al present, en el qual es recullen les condicions que haurà de 
reunir l’esmentat esdeveniment per dur-se a terme (horaris, compromisos per part de 
l’empresa promotora de l’esdeveniment i per part de l’Ajuntament). 
 
El referit informe, que s’annexa al present, es proposa l’adjudicació del contracte 
administratiu especial a favor del Sr. Joan Tarragó Vázquez, DNI ***.  
 
Cinquè. Vist l’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local i article 
66 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei 
Municipal de Règim Local de Catalunya. 
 
Sisè. L’Ordre de la Generalitat de Catalunya ECO/47/2013, modificada per l’ordre 
ECO/294/2015, estableix al seu article 1.2 que les entitats de l’Administració local 
catalana i els ens, organismes o entitats del seu sector públic han de comunicar al 
Registre públic de contractes de la Generalitat de Catalunya les dades i els documents 
dels contractes públics que adjudiquin, incloent-hi els contractes menors, d’acord amb 
el que disposa la legislació de contractes del sector públic. 
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Setè. La Junta de Govern Local actua la competència delegada següent: 
- Òrgan delegant: Alcalde  
- Data de delegació: 18 de juny de 2015  
- Numero decret: 2015-0480  
- Publicació al BOPB: 03.07.2015  

 
Per tot això, 
 
S’ACORDA: 
 
PRIMER. Aprovar el contracte administratiu especial per la celebració del “Happy Food 
Trucks Festival a Sant Fruitós de Bages” que es realitzarà els dies 21, 22 i 23 de 
setembre de 2018, a la zona de la Plaça Onze de Setembre, i sota el Cobert de la 
Màquina de Batre. 
 
SEGON. Adjudicar el contracte referit a favor del Sr. Joan Tarragó Vázquez, DNI ***, en 
representació de la marca Happy Food Trucks, d’acord amb les condicions 
especificades en l’informe de la tècnica de promoció econòmica (annex 1), i que seran 
d’obligat compliment. Tots els annexos del present acord tindran caràcter contractual. 
En el cas d’allò no establert en aquests documents, s’aplicarà el document disposicions 
comuns aplicables als plecs de clàusules particulars als contractes de l’Ajuntament de 
Sant Fruitós de Bages.  
 
TERCER. D’acord amb allò exposat en el punt 16 de l’informe tècnic, l’ajuntament no 
haurà de satisfer cap quantitat econòmica al contractista per la prestació dels seus 
serveis per la realització de l’esdeveniment, i aquest serà totalment gratuït i obert al 
públic. La col·laboració que l’ajuntament prestarà al promotor de l’esdeveniment serà 
mitjançant recursos propis. 
 
QUART. Aprovar i diligenciar l’aprovació el contracte que s’adjunta al present acord 
(annex 2), i que detalla les condicions per l’organització del festival.  
 
CINQUÈ. Notificar el present acord al Sr. Joan Tarragó Vázquez, DNI ***; a la Sra. Mercè 
Marmi Espelt i la Sra. Judit Tort Rebull, de l’àrea d’intervenció – tresoreria; a la Sra. 
Carme Vega Noheda i a la Sra. Mònica Sellarés Ramos, de l’àrea de promoció 
econòmica; al Sr. Josep Maria Campdepadrós Morató, Cap de la policia Local; al Sr. 
Jordi Planell Hernández, Tècnic de cultura; al Sr. Aleix Cervantes López, Enginyer 
municipal; al Sr. Sergi Garcia Barreto, Arquitecte Tècnic Municipal; als efectes que 
s’escaiguin i per tal que es traslladi l’adopció d’aquest acord a la Comissió d’activitats 
en espais públics. 
 
SISÈ. 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. 
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- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs a 
dret. 

 
 
Annex  1:  Informe de la Sra. Carme Vega Noheda, Tècnica de Promoció 
Econòmica 

 
 
 
Annex  2: Contracte administratiu especial per a la coorganització d’un 
esdeveniment. 
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ANNEX 1:  
 
INFORME TÈCNIC 

Carme Vega Noheda, com a Tècnica de promoció econòmica d’aquest ajuntament en 
relació a: 
ASSUMPTE 
Contractació  Administrativa Especial per a la realització del HAPPY FOOD TRUCKS 
FESTIVAL a Sant Fruitós de Bages els dies 21, 22 i 23 de setembre de 2018. 
FETS 
En data 22 de juny de 2018, el regidor de promoció econòmica insta la contractació d’un 
festival de Food Trucks amb la intenció de dur-lo a terme durant el mes de setembre per 
tal de promocionar el territori amb activitats, gastronomia, concerts i ambientació. 
Aquesta activitat es va realitzar l’any passat amb la marca HAPPY FOOD TRUCKS, 
representada per part del Sr. Joan Tarragó Vázquez i formalitzada a través d’una 
contractació administrativa especial. 
Tanmateix, és d’interès de la regidoria coorganitzar aquest festival amb la mateixa 
empresa i aquesta, es mostra disposada a realitzar-lo.  
CONSIDERACIONS TÈCNIQUES  
Per tal d’efectuar la contractació d’aquesta actuació, es determinen un seguit de 
condicions que s’hauran de dur a terme: 
1. L’activitat es durà a terme durant els dies 21, 22 i 23 de setembre a la zona de la 

Plaça Onze de Setembre i sota del Cobert de la Màquina de Batre i el seu horari 
comprendrà el següent:  
 

-Divendres,  21 de 18:00h a 01:00h 
-Dissabte,  22 de 11:00h  a 01:00h 
-Diumenge,  23 de 11:00h  a 01:00h 

2. L’empresa es compromet a portar un mínim de 8 remolcs mòbils de venda de menjar 
i begudes, les anomenades Food Trucks. 
 

3. L’ajuntament assumirà els treballs d’ instal·lació i muntatge de les instal·lacions 
elèctriques per a l’alimentació dels remolcs mòbils de venda de menjar i begudes, 
sonorització i il·luminació de l’escenari, i zona de barra de venda de begudes. 

 
4. L’ajuntament assumirà el cost dels subministraments elèctrics temporals davant la 

companyia elèctrica comercialitzadora. 
 

5.  El contractista haurà de garantir les prescripcions tècniques que s’estableixen a 
l’article 16 de l’ordenança reguladora del soroll i les vibracions de Sant Fruitós de 
Bages (aprovada definitivament pel Ple de l’ajuntament en data 12/07/2017, 
publicada al BOP: 

 
Article 16. Activitats festives i altres actes a la via pública  
 
1. Les revetlles, festes tradicionals, fires, cercaviles, espectacles musicals o 
d’altres manifestacions populars a la via pública o en altres àmbits d’ús públic o 
privat a l’aire lliure, així com els actes cívics, culturals, reivindicatius, esportius, 
recreatius excepcionals, fires d’atraccions, mítings i tots els altres que tinguin un 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

 

  

  

 

 

 

Pàgina 77 de 206 
 

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

E-mail: ajuntament@santfruitos.cat 

caràcter semblant, han de disposar d’autorització municipal expressa, la qual ha 
d’assenyalar les condicions a complir per minimitzar la possible incidència dels 
sorolls a la via pública segons la zona on tinguin lloc.  
 
2. Les activitats públiques que utilitzin sistemes electroamplificats de so han 
d’assegurar que el nivell sonor màxim no superi els 100 dB(A) (LAeq,60s) als 
indrets d’accés públic i el nivell màxim de 80 dB(A) (LAeq, 30 minuts) a la façana 
més exposada.  
 
3. En els casos que es consideri oportú, l’ajuntament pot exigir la instal·lació d’un 
limitador-enregistrador o altres mecanismes similars, per garantir que no se 
superin els nivells d’immissió.  
 
4. En cas d’incompliment de les condicions i mesures establertes als apartats 
anteriors, i sens perjudici de les responsabilitats que es derivin de la infracció, 
l’ajuntament pot adoptar les mesures necessàries, inclosa la suspensió de 
l’activitat.  
 
5. Atenen a la singularitat, dins del municipi, quedarà en suspens temporalment 
el compliment dels objectius de qualitat acústica fixats en aquesta ordenança, en 
el mapa de capacitat acústica i en la legislació sobre protecció de la contaminació 
acústica, en relació a les següents activitats festives culturals i tradicionals de 
caire tradicionals amb arrelament al municipi: festes majors, revetlla de Sant 
Joan, carnaval, cavalcada de reis, etc. 

 
6. Els establiments o remolcs mòbils de venda de menjar i begudes, i la zona de barra 

de venda de begudes, haurà de donar compliment a les següents condicions tècnic 
sanitàries i seran responsabilitat del contractista. 

 
a)     El compliment de les condicions tècnic sanitàries per a establiments de 

venda ambulant no sedentària. 
b)    L’activitat complirà amb les prescripcions indicades en l’article 21 de 

l’Ordenança Municipal de Convivència Ciutadana en relació a la manipulació 
d’aliments. I és per aquest motiu, que serà necessari estar en possessió en 
tot moment de carnet manipulador d’aliments del sol·licitant en compliment 
de l’apartat 3 del mateix article. 

7.  El contractista com a responsable dels establiments o remolcs mòbils de venda 
de menjar i begudes haurà d’emplenar i presentar a l’ajuntament la declaració 
responsable d’instal·lació de vehicles o remolcs alimentaris (Annex 1), que reculli 
la documentació indicada per cadascun dels remolcs. 

8. Per a la realització dels concerts, el contractista haurà de complir els requisits i 
obligacions que es determinen en el Decret 112/2010, de 31 d’agost que 
correspondrien: 

 

• Prevenció i seguretat en cas d’incendi (art. 37). Disposar d’extintors i 
senyalització pertinent a cadascun dels food-trucks. 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

 

  

  

 

 

 

Pàgina 78 de 206 
 

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

E-mail: ajuntament@santfruitos.cat 

• Necessitat de vigilants de seguretat privada (art. 43 i 44), amb aforaments 
superiors a 500 persones i fins a 999 persones, és necessari disposar 
d’una persona vigilant de seguretat privada. 

• Condicions d’higiene i salubritat (art. 47). Per més de 500 persones i fins 
a 999 persones d'aforament autoritzat: 12 cabines (a repartir entre homes 
i dones). 

• Dispositius d’assistència sanitària (art. 48). Per un aforament inferior a 
1.000 persones, s’ha de disposar d’una farmaciola amb els materials i 
equips adequats. La presència de vehicles medicalitzats tan sols és 
necessària a partir de 1000 persones. 

• Plaques o rètols normalitzats d’identificació i informació que siguin 
necessaris conforme amb l’article 72 de prohibició de venda de tabac i 
begudes alcohòliques als menors, d’acord amb les condicions establertes 
a l’annex IV del reglament. 

• Disposar d’una assegurança de responsabilitat civil, amb l’àmbit de 
cobertura indicat a l’article 78, i amb una quantia mínima de 900.000 
euros de capital assegurat per establiments oberts al públic amb un 
aforament entre 501 persones i fins a 1.000 persones.   

 
9. El contractista es compromet a realitzar un mínim de tres concerts diaris que 

garanteixin qualitat musical durant tots els dies de l’esdeveniment. 
10. L’Ajuntament es compromet a instal·lar 2 lavabos portàtils, propietat de 

l’ajuntament, durant l’esdeveniment.  
11. L’Ajuntament proporcionarà papereres de reciclatge i contenidors de reciclatge i 

prestarà el servei de neteja viària els dies de l’esdeveniment. 
12. L’Ajuntament es compromet a proporcionar  les taules, les cadires i les carpes 

que li siguin possibles durant els dies de l’esdeveniment.   
13. L’Ajuntament instal·larà l’escenari a sota el Cobert de la Màquina de Batre 
14. El contractista es compromet a contactar amb les entitats del municipi i garantir 

que   realitzin activitats durant els dies del festival. 
15. El contractista contactarà amb l’associació de comerciants del municipi i els 

diferents restauradors per tal d’oferir activitats, tallers, etc. que se sumin al llistat 
d’activitats de l’esdeveniment.  

16. L’ajuntament no haurà de satisfer cap quantitat econòmica al contractista per la 
prestació dels seus serveis per la realització de l’esdeveniment, i aquest serà 
totalment gratuït i obert al públic. La col·laboració que l’ajuntament prestarà al 
promotor de l’esdeveniment serà mitjançant recursos propis. 

17. En el cas que el contractista utilitzi algun material inflable, caldrà que portin la 
documentació requerida següent  i compleixin les prescripcions establertes en 
l’annex 2 del present document: 

-          Fotografia de l'inflable a instal·lar.  
-          Característiques de l’equip, dimensions  i manual de muntatge  
-          Fotocòpia de la factura d'adquisició de la instal·lació.  
-          Programa d’ inspecció i manteniment del equips, signat pel responsable.  
-          Còpia dels certificats escaients: marcat CE, UNE- EN14960:2007,etc. 
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PROPOSTA 
 
Tenint en compte que l’any passat es va realitzar el mateix  festival de la marca Happy 
Food Trucks i va aportar al municipi un gran nombre de visitants. Es creu oportú que 
aquest Ajuntament torni a promoure aquest festival amb la contractació de la marca 
citada, per tal de continuar dinamitzant el municipi, fent-lo participatiu i que aculli de nou, 
un gran nombre de visites.   
Mitjançant l’esdeveniment referit també es pretén que hi tingui cabuda la participació del 
teixit associatiu i comercial del municipi. 
Proposo que s’adjudiqui a favor del Sr. Joan Tarragó Vázquez, en representació de la 
marca Happy Food Trucks el contracte administratiu especial per la celebració de 
l’esdeveniment Happy Food Truck Festival, i que a tal fi es signi el document que 
s’adjunta com a annex 3, per tal d’organitzar el festival, atenent a la seva singularitat i el 
seu interès de promoció econòmica pel municipi, motius suficients que justifiquen el 
suport a la organització del festival, tan a nivell de cessió de l’espai de la via pública, 
com de la infraestructura i recursos ja detallats en el present informe. 
 
Per els efectes que s’estimin oportuns, la tècnica que subscriu tramet el present informe. 
Carme Vega Noheda  
Tècnica de promoció econòmica  
(datat i signat electrònicament)  
 
ANNEXOS: 
 
ANNEX 1 Declaració responsable d’instal·lació de vehicles o remolcs alimentaris 
ANNEX 2 Prescripcions dels castells inflables 
ANNEX 3 Contracte Administratiu Especial 
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ANNEX 1 Declaració responsable per instal·lació de vehicles o remolcs 
alimentaris 
DECLARACIÓ RESPONSABLE PER INSTAL·LACIÓ  
DE VEHICLES O REMOLCS ALIMENTARIS  
 
DADES DEL TITULAR 

Nom i cognoms / Raó Social 
      

DNI / NIF /NIE/ 
Passaport 
      

Adreça 
      

Codi Postal 
      

Municipi 
      

Província 
      

Telèfon mòbil  
      

Telèfon 
      

Adreça electrònica 
      

 
 
 
 
 
DADES DEL REPRESENTANT (en cas d’haver-n’hi) 

Nom i cognoms 
      

DNI / NIF /NIE/ 
Passaport 
      

Adreça 
      

Codi Postal 
      

Municipi 
      

Província 
      

Telèfon mòbil  
      

Telèfon 
      

Adreça electrònica 
      

 
 
ADREÇA A EFECTES DE COMUNICACIONS / NOTIFICACIONS    

   Les del Sol·licitant    Les del Representant 
 Altres (Omplir el següent 

formulari) 

 
ALTRES DADES 

 

Nom i cognoms 
      

DNI / Passaport 
      

Adreça 
      

Codi Postal 
      

Municipi 
      

Província 
      

Telèfon mòbil  
      

Telèfon 
      

Adreça electrònica 
      

 
 
TIPOLOGIA D’INSTAL·LACIÓ    

   Caseta                Parada                            Vehicle o remolc 

   Alimentari  No Alimentari 
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DECLARACIÓ DE RESPONSABLE 

• Que per al seu exercici compleixo els requisits establerts per la normativa vigent i 
em comprometo a mantenir-ne el compliment durant el seu exercici. 

• Que aporto la documentació que es transcriu a continuació: 
a) Plànol de planta acotat de la instal·lació amb les dimensions i superfície 

necessària per a la seva implantació (a escala 1/100 o 1/50). 
b) Fotografies de l’establiment o instal·lació a implantar. 
c) Còpia de la pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil de la instal·lació, 

amb un capital mínim assegurat de 150.300 euros (segons article 80.4 del Decret 
112/2010), i rebut de pagament que acrediti la vigència de la pòlissa. 

d) Certificat d’instal·lació elèctrica de baixa tensió, signat per instal·lador autoritzat. 
e) Certificació per part d’instal·lador autoritzat respecte a la legalització d’altres 

instal·lacions subjectes a reglaments de seguretat industrial (instal·lació de gas, 
frigorífica, d’aparells a pressió, etc). 

f) Certificació i contracte de manteniment vigent signats per instal·lador autoritzat 
respecte les instal·lacions de protecció contra incendis (extintors portàtils 
polivalents d’eficàcia mínima 21A-113B). 

g) Còpia de la certificació de disposar de la formació sanitària en manipulació 
d’aliments, si s’escau.  

h) Contracte amb un gestor de residus autoritzat per l’Agència de Residus de 
Catalunya, en el cas de residus no assimilables a municipals (per exemple, olis 
de cuinats). Si s’escau. 

i) Còpia de la fitxa tècnica del vehicle, i el corresponent certificat vigent d’inspecció 
tècnica del vehicle (ITV). Si s’escau. 
 

• Que disposo d’un certificat tècnic acreditatiu del compliment de la normativa 
que regeix l’activitat i les seves instal·lacions per al seu correcte exercici. 

• Que en cas d’actuar com a representant legal, disposo de tots els poders necessaris 
per formular la següent Declaració Responsable i rebre, si escau, les corresponents 
comunicacions i/o notificacions. 

• Que disposo de les autoritzacions sectorials necessàries. 
• Que l’activitat i les seves instal·lacions compleixen la normativa en matèria de 

prevenció d’incendis. 
• Que l’activitat i les seves instal·lacions compleixen la normativa en matèria de 

contaminació acústica i lumínica.  
• Que els residus generats es gestionaran correctament, d’acord amb la normativa 

sectorial vigent.  
• Que les dades consignades en aquesta declaració són certes.  
 
AUTORITZO 
• A l’Ajuntament a verificar les meves dades a altres administracions o organismes per 

comprovar el compliment de les condicions requerides per a l’exercici de l’activitat, i 
que pugui verificar-les durant la seva vigència. 

 
 
Signatura, 
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A    el   de     de 2018 
Il·lm. Sr.  Alcalde de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 
 
 
D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de 
caràcter personal, us comuniquem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer 
propietat de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. La finalitat del qual és la gestió dels 
expedients d’activitats sotmesos a règim d’intervenció administrativa. Podeu exercir els 
drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant un escrit al Registre General 
de  l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, adreça Carretera de Vic, 3.  
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ANNEX 2  Prescripcions dels castells inflables 
 
Condicionants dels equipaments inflables: 
 
Tots els castells o equipaments inflables hauran de complir rigorosament totes les 
normes de qualitat i requisits de fabricació d'acord a les normes Europees de fabricació 
d'equipaments per a Oci Infantil: 

• Els materials dels inflables hauran de complir tots els estàndards de la ASTM F963 - 
11, UNE-EN 71-1:2015,  UNE-EN 14960:2014, UNE-EN 1177:2009, certificat de 
resistència al foc, conforme no propaga flama (caldrà una categoria M2 o 
assimilable), i conforme no és tòxic.  

• Els bufadors hauran de disposar del certificat UL507 o similar, compatible amb 
ROHS, marcat CE, EMC, norma GS. 
1. UNE-EN 71-1:2015.Norma europea específica de seguretat per a les joguines. 
2. GS, Certificació per a turbines que garanteix, lliure de substàncies nocives, 
resistents a trencaments i elèctricament segures.  
3. CE, El producte compleix amb els requisits legals i tècnics en matèria de seguretat 
dels Estats membres de la Unió Europea. 
4. ISO 9001, conjunt de normes de qualitat establertes per l'Organització 
Internacional per a l'Estandardització (ISO) 

• El motor (bufador d'aire) no pot generar emissions contaminants, i haurà d’estar 
homologat per muntar-se tant en exteriors com en interiors (amb o sense ventilació), 
i el seu nivell de soroll estarà homologat per treballar amb nens.  

• L’equipament haurà disposar d’obertures que permetin la perfecta visió des de 
l’exterior de tots els punt ocupables. Aquestes obertures aniran protegides amb xarxa 
que impedeixi caigudes. 

• Tots els castells inflables hauran de disposar d’elements de subjecció que 
impedeixen el bolcat. Especialment els que tinguin una alçada ocupable superior als 
2 metres o elements perimetrals de gran superfície. Tots hauran de disposar de 
sistemes de fixació de la base mitjançant piquetes i/o tirants. La posició de les 
piquetes ha de seguir les indicacions d ela norma UNE EN14960. 

• El castell o element inflable ha de ser de material resistent, adaptable i sense puntes 
perilloses. Ha de comptar amb proteccions especials de goma, pisos antilliscants, i 
quan l’equipament tingui diferents nivells d’alçada, caldrà que les obertures laterals i 
els sostres disposin d’un material tipus xarxa que impedeixi la caiguda dels usuaris. 
El material haurà d’impossibilitar l’escalada. 

• Tots els castells o elements inflables hauran d’estar en perfecte estat de neteja. En 
aquest sentit es important que disposin d’un programa de neteja que garanteixi la 
correcta higiene de les superfícies en contacte amb la pell dels infants. 

 
Condicionants de la instal·lació: vindran determinades pel manual de característiques i 
instal·lació, però en cas de que no sigui així, s’aplicarà subsidiàriament: 
 

• L'espai on instal·larà el joc haurà d’estar lliure de pedres i d’objectes tallants. El 
terreny haurà de ser preferentment de terra, on es puguin clavar les piquetes de 
subjecció de la bases. En cas de ser d’asfalt o d’altre element dur, caldrà disposar 
algun sistema alternatiu per a evitar el bolcat, ja sigui mitjançant tirants, contrapesos 
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o altres dispositius d’ancoratge, capaços de suportar carregues de 1.600 N (en tot 
caldrà seguir les instruccions del fabricant). 

• Caldrà assegurar tenir suficient espai als laterals i a dalt del joc, tingui en compte 
arbres, cables, etc. 

• Cal delimitar un espai de seguretat al voltant del compressor (i del bufador) amb unes 
tanques situades a 1 metre de l'aparell de manera que ni els usuaris ni els vianants 
en tinguin accés. En el cas que el manual de muntatge del equipament estableixi 
altres distàncies de seguretat, es consideraran aquestes. 

• Tot el cablejat que quedi vist es protegirà convenientment mitjançant canals i/o 
proteccions de plàstic rígid degudament fixades al terra. 

• Cap cablejat serà accessible pels usuaris ni pels vianants. 

• Qualsevol manipulació elèctrica haurà de ser realitzada per un instal·lador qualificat. 

• En cas que el moment d'adquisició de la instal·lació sigui superior a 2 anys, caldrà 
aportar un Certificat d'Inspecció i revisió de la mateixa, emès per una empresa 
homologada, on consti que es troba en perfecte estat i s'admet el seu ús, i que es 
compleix amb la normativa vigent per a aquest tipus d'instal·lacions. 

• El equipament haurà de mantenir-se amb unes condicions d’inflats òptimes, de 
manera que s’impedeixi el funcionament amb fuites d’aire i/o superfícies parcialment 
inflades. Ha d'estar constantment connectat al corrent elèctric. 

• En el cas de fallada elèctrica i no estigui previst el funcionament d’un sistema 
d’alimentació alternatiu, els monitors hauran de desallotjar completament 
l’equipament abans de que comenci a perdre aire significativament. 

 
Normes d’ús 

• La presència d'un monitor és obligatòria, la supervisió dels pares o tutors legals del 
nens és aconsellada. Caldrà que tots els equipaments disposin almenys d’un monitor 
que controli l’aforament i l’estat de l’equipament en tot moment. Haurà de vetllat 
perquè els ocupants no incorrin en conductes de risc. 

• Si es tracta d’un dia calorós i l’equipament està sotmès a la radiació solar, al escalfar-
se  l’aire de l’interior es poden generar episodis d’enlairament. Per aquest motiu, a 
més de disposar d’un sistema d’ancoratge suficient, caldrà evitar que l’equip 
romangui desinflat quan no estigui utilitzant-se. En aquest sentit caldrà mantenir 
desinflat l’equipament quan no s’utilitzi si es preveu forta insolació a la zona, i 
accionar els ventiladors justament abans de l’ús. 

• Caldrà que es mantingui l'entrada del joc lliure i accessible tot el temps. 

• En cas de fort vent, pluja o tempesta caldrà desallotjar immediatament l’activitat 
inflable (a no ser que estigui instal·lada en un establiment cobert i tancat 
perimetralment). En aquest sentit no es poder instal·lar amb velocitats del vent 
superiors a 38 Hm/h (força 5 de l’escala de Beaufort), a no ser que el manual de 
característiques de l’equip ho permeti expressament 

• És molt important que les persones que estiguin a càrrec entenguin les cures que els 
nois requereixen segons les seves edats. Caldrà que el es disposi d’una farmaciola 
equipada 

• El tobogan està pensat per baixar, asseguts de front i lliscant-se per ell: no és segur 
si se salta de la part més alta fins a la part més baixa, si en comptes de baixar-se 
s'utilitza per pujar (les proteccions laterals del tobogan estan homologades per a 
l'altura d'un nen que baixa assegut, no per a un nen que puja dempeus). Cal evitar 
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que els infants facin acrobàcies dins del joc. En aquest sentit, el monitor haurà de 
vetllat en tot moment per l’ús correcte, exercint el dret d’admissió si fos convenient. 

• Aquests jocs estan contraindicats per a menors de 5 anys. Si s’admeten menors 
d’aquesta edat, el equipament haurà de ser exclusiu i adaptat, sense desnivells i 
elements laberíntics. 

• Al joc inflable accedeixen nens de pes, altura i grandària que l'inflable admet, i en 
nombre adequat (mai s'ha de sobrepassar el pes màxim permès o el nº màxim de 
nens simultàniament). La mesura més fiable per veure quants nens poden entrar a la 
mateixa vegada, és el pes màxim suportat. Caldrà garantir en tot cas un rati d’un 
infant per metre quadrat de superfície del inflable. 

• Procurar que només els nens d'una grandària similar (altura i pes) utilitzin el castell 
inflable al mateix temps. Això és per evitar que els nens més grans en saltar amb 
nens més petits donin lloc a accidents involuntaris a causa de la diferència de força, 
pes i altura.  

• Al castell inflable no accedeixen adults. 

• Al castell inflables no s'accedeix amb sabates (sobretot no s'accedeix amb talons) 
per assegurar un ús higiènic de l'inflable. 

• Al castell inflable no s'accedeix amb ulleres o qualsevol altre element que pugui 
ocasionar casos d’escanyament, com bufandes, mocadors o collars. 

• Al castell inflable no s'accedeix amb menjar, beguda ni llaminadures.  

• Els castells inflables estàndards no són aquàtics: és perillós ficar-los en aigua 
(piscina, mar, etc.) o mullar-los amb mànegues, etc. Els inflables aquàtics són 
específics, no tenen costures sinó termo-soldadures i es queden inflats 
desconnectant el motor. Per als inflables aquàtics s'utilitza un grossor d'entre 0,80mm 
i 1mm 

• Els pares, acompanyants adults o tutors legals han de conèixer els riscos. En 
definitiva, són ells, conjuntament amb els monitors, els que permeten l'accés del noi 
al joc i han de supervisar que es compleixin les obligacions en els mateixos. En 
aquest sentit, caldrà que les instal·lacions disposin de cartells indicadors de les 
normés d’ús i dels rics, que necessàriament hauran d’ubicar-se en un lloc visible. 

• El equipament haurà de mantenir-se amb unes condicions d’inflats òptimes, de 
manera que s’impedeixi el funcionament amb fuites d’aire i/o superfícies parcialment 
inflades. 

• En el cas de fallada elèctrica i no estigui previst el funcionament d’un sistema 
d’alimentació alternatiu, els monitors hauran de desallotjar completament 
l’equipament abans de que comenci a perdre aire significativament. 
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Annex 3:  
 
CONTRACTE ADMINISTRATIU ESPECIAL  PER A LA COORGANITZACIÓ D’UN 
ESDEVENIMENT  
 
Reunits per una banda Joan Tarragó Vázquez amb DNI *** com a representant de la 
marca HAPPY FOOD TRUCKS (a partir d’ara PROMOTOR) i per altra banda  Joan 
Carles Batanés Subirana   amb DNI ***  com a  Alcalde  de l’AJUNTAMENT DE SANT 
FRUITÓS DE BAGES (a partir d’ara AJUNTAMENT). 
 
 
Ambdues parts acorden els següents punts: 
 
 
1. El PROMOTOR i l’AJUNTAMENT volen coorganitzar un esdeveniment basat en 

gastronomia a càrrec de foodtrucks i activitats culturals, principalment concerts. 
Aquesta proposta es diu HAPPY FOOD TRUCKS i les dates escollides són 21,22 i 
23 de setembre de 2018 i l’espai on es realitzarà serà la Plaça  Onze de Setembre i 
la pista sota el Cobert de la Màquina del Batre 

 
2. El PROMOTOR s’encarregarà de les següents tasques i necessitats: 
 
 - Convocatòria i selecció de mínim 8 foodtrucks variades i de qualitat. 
 - Producció integral de la totalitat de l’esdeveniment 
 - Personal necessari per dur a terme l’esdeveniment 
 - Activitats de temàtica gastronòmica ( albergínia blanca)  
 - Instal·lació i muntatge dels equips de so i llums professionals per a l’escenari 
 - Programació artística de qualitat amb un mínim de dos concerts diaris 
 - Servei de barra de bar amb tot tipus de begudes i una selecció de vins de 
qualitat. 
 - Zona de taules, cadires i parasols per menjar 
 - Activitats infantils  
 - Decoració, ambientació de l’espai  
 - Promoció via digital a les xarxes socials de la marca amb anuncis promocionats. 
 - Facilitar tot els dissenys necessaris per a la promoció de l’activitat. 

- Assegurança de R.C (Responsabilitat Civil) de 600.000 € per aquest tipus 
d’esdeveniments. 

 - Coordinar la participació de les entitats locals, grups musicals i restauradors 
- Vigilància i seguretat nocturna de l’espai. 
- Complir les consideracions tècniques que es desprenen de l’informe de la  
Tècnica de Promoció econòmica 

 
 
3.   L’AJUNTAMENT s’encarregarà de les següents tasques i necessitats: 
 
 - Cessió de la via pública de l’espai de l’esdeveniment 
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- Infraestructura elèctrica necessària per al correcte funcionament de 
l’esdeveniment. 
 -  Muntatge Escenari. 
 - Taules, cadires i carpes  per ampliar l’oferta del promotor. 
 - Papereres i contenidors per facilitar el reciclatge dels residus generats. 
 - Servei de neteja de l’espai públic de la zona de l’esdeveniment   

- Convocar la participació de les entitats locals, grups musicals i restauradors, i 
presentar-les al promotor. 

 - Promoció als mitjans de comunicació locals i comarcals 
 - Cessió de dos lavabos portàtils. 
 - Assignar una persona de referència responsable de l’ajuntament durant 
l’esdeveniment. 
 
4.   Aquest esdeveniment serà totalment gratuït i exempt de qualsevol pagament per 
l’entrada o accés. 
 
5.   El PROMOTOR té acords comercials sota la marca “HAPPY FOOD TRUCKS” amb 
Damm, Coca-Cola, Cacaolat, Vermuts Miró, Vins i caves Parxet i Kitchen Consult. 
Aquests acords estipulen la difusió de les respectives marques dintre de l’esdeveniment 
i no són compatibles amb altres acords que tingui l’AJUNTAMENT amb marques del 
mateix tipus. 
 
6.   Qualsevol incident durant l’esdeveniment és responsabilitat del PROMOTOR 
excepte amb les infraestructures o serveis que proporcioni l’AJUNTAMENT. 
 
7. Ambdues parts treballaran per al correcte desenvolupament de l’esdeveniment, 
essent responsables de dur a terme les tasques anteriors de manera professional i amb 
la intenció que l’activitat sigui un èxit per a la població. 
 
8. El Promotor serà el responsable de complir les prescripcions tècniques necessàries 
d’acord amb la normativa vigent, i en especial, en tot allò recollit en l’informe emès per 
part de la tècnica municipal de promoció econòmica.  
 
 
 
  PROMOTOR      AJUNTAMENT 
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ANNEX 2: CONTRACTE ADMINISTRATIU ESPECIAL PER A LA COORGANITZACIÓ 
D’UN ESDEVENIMENT  

 
 
Reunits per una banda Joan Tarragó Vázquez amb DNI *** com a representant de la 
marca HAPPY FOOD TRUCKS (a partir d’ara PROMOTOR) i per altra banda  Joan 
Carles Batanés Subirana   amb DNI ***  com a  Alcalde  de l’AJUNTAMENT DE SANT 
FRUITÓS DE BAGES (a partir d’ara AJUNTAMENT). 
 
 
Ambdues parts acorden els següents punts: 
 
 
3. El PROMOTOR i l’AJUNTAMENT volen coorganitzar un esdeveniment basat en 

gastronomia a càrrec de foodtrucks i activitats culturals, principalment concerts. 
Aquesta proposta es diu HAPPY FOOD TRUCKS i les dates escollides són 21,22 i 
23 de setembre de 2018 i l’espai on es realitzarà serà la Plaça  Onze de Setembre i 
la pista sota el Cobert de la Màquina del Batre 

 
4. El PROMOTOR s’encarregarà de les següents tasques i necessitats: 
 
 - Convocatòria i selecció de mínim 8 foodtrucks variades i de qualitat. 
 - Producció integral de la totalitat de l’esdeveniment 
 - Personal necessari per dur a terme l’esdeveniment 
 - Activitats de temàtica gastronòmica ( albergínia blanca)  
 - Instal·lació i muntatge dels equips de so i llums professionals per a l’escenari 
 - Programació artística de qualitat amb un mínim de dos concerts diaris 
 - Servei de barra de bar amb tot tipus de begudes i una selecció de vins de 
qualitat. 
 - Zona de taules, cadires i parasols per menjar 
 - Activitats infantils  
 - Decoració, ambientació de l’espai  
 - Promoció via digital a les xarxes socials de la marca amb anuncis promocionats. 
 - Facilitar tot els dissenys necessaris per a la promoció de l’activitat. 
 - Assegurança de R.C (Responsabilitat Civil) de 600.000 € per aquest tipus 
d’esdeveniments. 
 - Coordinar la participació de les entitats locals, grups musicals i restauradors 

- Vigilància i seguretat nocturna de l’espai. 
- Complir les consideracions tècniques que es desprenen de l’informe de la 
Tècnica de    Promoció econòmica 

 
3.   L’AJUNTAMENT s’encarregarà de les següents tasques i necessitats: 
 
 - Cessió de la via pública de l’espai de l’esdeveniment 
 - Infraestructura elèctrica necessària per al correcte funcionament de 
l’esdeveniment. 
 -  Muntatge Escenari. 
 - Taules, cadires i carpes  per ampliar l’oferta del promotor. 
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 - Papereres i contenidors per facilitar el reciclatge dels residus generats. 
 - Servei de neteja de l’espai públic de la zona de l’esdeveniment   

- Convocar la participació de les entitats locals, grups musicals i restauradors, i 
presentar-les al promotor. 

 - Promoció als mitjans de comunicació locals i comarcals 
 - Cessió de dos lavabos portàtils. 
 - Assignar una persona de referència responsable de l’ajuntament durant 
l’esdeveniment. 
 
4.   Aquest esdeveniment serà totalment gratuït i exempt de qualsevol pagament per 
l’entrada o accés. 
 
5.   El PROMOTOR té acords comercials sota la marca “HAPPY FOOD TRUCKS” amb 
Damm, Coca-Cola, Cacaolat, Vermuts Miró, Vins i caves Parxet i Kitchen Consult. 
Aquests acords estipulen la difusió de les respectives marques dintre de l’esdeveniment 
i no són compatibles amb altres acords que tingui l’AJUNTAMENT amb marques del 
mateix tipus. 
 
6.   Qualsevol incident durant l’esdeveniment és responsabilitat del PROMOTOR 
excepte amb les infraestructures o serveis que proporcioni l’AJUNTAMENT. 
 
7. Ambdues parts treballaran per al correcte desenvolupament de l’esdeveniment, 
essent responsables de dur a terme les tasques anteriors de manera professional i amb 
la intenció que l’activitat sigui un èxit per a la població. 
 
8. El Promotor serà el responsable de complir les prescripcions tècniques necessàries 
d’acord amb la normativa vigent, i en especial, en tot allò recollit en l’informe emès per 
part de la tècnica municipal de promoció econòmica.  
 
  PROMOTOR      AJUNTAMENT  
 

 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents 
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ÀMBIT DE PROMOCIÓ DEL TERRITORI 
  
6. ÀREA D’ESPAI PÚBLIC, ACTIVITATS I OBRES 
  
6.1 Aprovació inicial del Projecte bàsic i d'execució de Casal de Joves a la 
planta semisoterrani del Centre Cívic Nexe (exp. 1004/2018) 
 

Primer. En data 12 de setembre de 2017 la Junta de Govern Local 6.1 va aprovar i 
adjudicar el contracte menor pel serveis per la redacció del Projecte bàsic i d’execució 
per realitzar les obres per l’adaptació de la planta soterrània del centre cívic Nexe amb 
destí a Casal de Joves, a favor del Sr. Octavi Vinyes Portí. 
 
Segon. Vista que l’adjudicatari va presentar per registre d’entrada el Projecte bàsic i 
d'execució de Casal de Joves a la planta semisoterrani del Centre Cívic Nexe (reg. 
d’entrada telemàtic E/001537-2018 de 23 d’abril), i que posteriorment va trametre la 
següent documentació: 
 

1.1. Un exemplar digital en format PDF en DIN-A3, signat per Octavi Vinyes Portí,  
arquitecte, que conté; Dades generals, Memòria descriptiva, Memòria 
Constructiva, Normativa aplicable, Documentació gràfica, Plec de Condicions, 
Amidaments, Pressupost, Estudi de gestió de residus, Control de qualitat, 
Instruccions d’ús i manteniment, Estudi bàsic de seguretat i salut. 

1.2. Pressupost del mobiliari. 
 
Tercer. Vista la provisió, de data 7 de juliol de 2018, emesa per part del Sr. Cristian Marc 
Huerta Vergés, Regidor d'espai Públic, activitats i obres en la qual es sol·licita efectuar 
els tràmits necessaris per l’aprovació inicial de la citada documentació 
 
Quart Vist l’informe emès pels serveis tècnics de l’Ajuntament, en data 11 de juliol de 
2018 (annex 1) el qual informa favorablement per l’aprovació inicial del projecte 
esmentat i del pressupost del mobiliari, si bé amb consideracions, en el ben entès que 
per l’aprovació definitiva caldrà incorporar, per part del redactor, les consideracions 
tècniques de detall especificades en dit informe. 
 
Cinquè. Vist el disposat en l’article 12 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, sobre la classificació 
de les obres ordinàries. 
  
Sisè. Atès que el procediment d'aprovació dels projectes d'obres locals requereix, 
segons l'article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), i 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, la seva aprovació inicial, la submissió a informació pública per un període 
mínim de trenta dies, i l'aprovació definitiva. 
 
Setè. La Junta de Govern Local actua amb la competència delegada següent:  

- Òrgan delegant: Alcalde  
- Data de delegació: 18 de juny de 2015 
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- Numero decret: 2015-0480  
- Publicació al BOPB: 03.07.2015 

 
S’ACORDA: 
 
Primer. Aprovar inicialment el Projecte bàsic i d'execució de Casal de Joves a la planta 
semisoterrani del Centre Cívic Nexe, i la memòria valorada de mobiliari de l’equipament, 
presentat per Sr. Octavi Vinyes Portí, arquitecte, amb les consideracions contingudes 
als apartats 7 a 11, detallades en l’informe adjunt, i amb un pressupost d’execució per 
contracte dels treballs total previst de 339.947,22 € (21% IVA inclòs), amb el següent 
detall: 
 
 
 

  PRESSUPOST BENEFICI  DESPESES PRESSUPOST  IVA TOTAL 

  D'EXECUCIÓ INDUSTRIAL GENERALS D'EXECUCIÓ 21%   

  MATERIAL 6% PEM 13% PEM DE CONTRACTE   

  (€) (€) (€) (€) (€)   

FASE 1 213.143,58 12.788,61 27.708,67 253.640,86 53.264,58 306.905,44 

FASE 2 8.802,82 528,17 1.144,37 10.475,36 2.199,82 12.675,18 

TOTAL 1+2 221.946,40 13.316,78 28.853,03 264.116,22 55.464,41 319.580,62 

       

MOBILIARI    16831,9 3.534,70 20.366,60 

       

TOTAL           339.947,22 

 
Segon. Sotmetre el projecte a informació pública pel termini de 30 dies hàbils, publicant-
se l’edicte de l’acord corresponent al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis 
de l’Ajuntament (seu electrònica), d’acord amb el que s’estableix a l’article 235 de la llei 
municipal i de règim local de Catalunya i a l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de 
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
Tercer. Sol·licitar al tècnic redactor del Projecte que incorpori les consideracions 
tècniques especificades en l’informe de l’arquitecte municipal de data 11 de juliol de 
2018 i que s’adjunta com a annex al present acord. A més, si s’escau, el projecte haurà 
d’incorporar les modificacions que puguin derivar-se de les al·legacions que es puguin 
presentar. 
 
Quart. Comunicar el present acord a Intervenció-Tresoreria i als  Serveis Tècnics 
municipals i a l’àrea de joventut (equip instructor 26) a efectes d’allò disposat en l’informe 
tècnic adjunt.. 
 
Cinquè. Declarar que: 

- L’acte és de tràmit, no posa fi a la via administrativa i no pot ser impugnat 
separadament. 
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- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs 
ajustat a dret. 

 
Annex 1: Informe tècnic emès per l’arquitecte municipal  

 
INFORME TÈCNIC 
 
DEPARTAMENT:  CONTRACTACIÓ 
PROCEDIMENT:  
- Número: 1004/2018 
- Nom: Projecte bàsic i d'execució de Casal de Joves a la planta semisoterrani del 

Centre Cívic Nexe. 
- Emplaçament: avinguda Joan Sanmartí, número 16 del nucli de Sant Fruitós de 

Bages.  
- Ref. Cadastral: 6528601DG0262N0001ZU 
 
Vist el Projecte bàsic i d'execució de Casal de Joves a la planta semisoterrani del Centre 
Cívic Nexe presentat per Octavi Vinyes Portí, amb registres d’entrada telemàtic 
E/001537-2018 de 23 d’abril, s’emet informe tècnic necessari per a la seva l’aprovació 
inicial. 
 

2. Documentació. El senyor Octavi Vinyes Portí, en nom propi ha tramés següent 
documentació a adjuntar amb el registre d’entrada abans esmentat: 

2.1. Un exemplar digital en format PDF en DIN-A3, signat per Octavi Vinyes Portí,  
arquitecte, que conté; Dades generals, Memòria descriptiva, Memòria 
Constructiva, Normativa aplicable, Documentació gràfica, Plec de Condicions, 
Amidaments, Pressupost, Estudi de gestió de residus, Control de qualitat, 
Instruccions d’ús i manteniment, Estudi bàsic de seguretat i salut. 

2.2. Pressupost del mobiliari. 
 

3. Emplaçament i àmbit del projecte.  
Per acord d ela junta de Govern Local 6.1 de data 12 de setembre de 2017 es resolgué 
aprovar el contracte menor pel servei de redacció del Projecte bàsic i d’execució per 
realitzar les obres per l’adaptació de la planta soterrània del centre cívic Nexe amb destí 
a Casal de Joves, i  adjudicar el contracte referit a favor del Sr. Octavi Vinyes Portí. 
És previst reformar la planta semisoterrani del Centre Cívic Nexe per destinar-la en 
major part a Casal der Joves, mantenint una part de magatzem per al Nexe i creant un 
magatzem per al bar de planta baixa. El projecte preveu en una fase per a la construcció 
d’ escala de comunicació de plantes semisoterrani i planta baixa per a la seva 
contractació independent si s’escau, així com una proposta de mobiliari i equipament.  

4. Propietat. L’immoble és de titularitat municipal. 
5. Règim urbanístic del sòl.  
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• Planejament vigent: Pla General d’ordenació Municipal (PGOM), (DOGC 24-5-96  i 

DOGC 27-3-98); Text refós de les normes urbanístiques de la revisió del PGOM, 
(DOGC 8.02.2005). 

• Classificació del sòl. Sòl urbà consolidat, segons la següent documentació gràfica 
normativa: Plànol 1 de la sèrie A 1/10.000; Plànol 3 de la sèrie B 1/5.000; Plànol 2 
de la sèrie C 1/2.000. 

• Qualificació urbanística: sistema d’equipaments, clau E, amb destí  a equipament 
polivalent, clau d’identificació Ep. Aquest concepte inclou la formació d'unitats 
integrades per diversos equipaments en el sòl urbà. Aquests sòls podran donar 
cabuda als següents usos de manera combinada: Educatiu en la modalitat de 
guarderia, esportiu, sanitarioassistencial, sociocultural, religiós, recreatiu i públic 
administratiu al servei d'un sector o barri urbà. L’ús religiós s’admet de forma general 
en l’àmbit del nucli urbà principal. 

 
6. Programa. El PCAP conté un annex gràfic, en que representa la totalitat de la planta 

semisoterrani, amb una proposta de distribució mobiliari i equipament a escala, amb un 
quadre de superfícies del programa. 
El projecte segueix el mateix model de distribució, amb un mínim d’adaptacions 
introduïdes per a resoldre el projecte d’execució.   
La superfície útil total és de 424,88 m2 i construïda de 558,55 m2. 

7. Compliment de normativa urbanística. El projecte és conforme a la normativa 
urbanística. 

8.  Compliment de normativa tècnica d’edificació aplicable. El projecte és conforme a la 
normativa tècnica d’edificació aplicable, i el projecte està redactat per tècnic competent 
d’acord a les naturalesa de les obres, està Col·legiat amb el núm. 44383-2 al col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya, en qualitat d’exercent, si bé cal fer les següents 
consideracions al projecte: 

8.1. Cal justificar el document bàsic de seguretat i ús i accessibilitat, per l’espai sota 
escala, per risc d’impacte. 

8.2. La barana d’escala es prevista d’acer pintat amb passamà de fusta. L’ajuntament 
prefereix invertir en materials més resistents i duradors i es proposa d’acer 
inoxidable. 

8.3. Es preveu sòcol de fust per pintar.  Es proposa un material més durador tipus 
material sintètic, de sorra i pols de marbre aglomerats amb resines de polièster. 
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8.4. Es proposa substituir l’acabat dels graons, substituint la fusta per altra material més 
durador i resistent.  

8.5. Les dimensions cambra neteja, atès que també fa funcions de cambra 
d’instal·lacions, potser cal ampliar-la de dimensions. 

8.6. Cal justificar l’alçada lavabos, atès que es preveu maquinària instal·lada al sostre.  
8.7. Es proposa modificar l’obertura entre l’espai de taulell i l’espai polivalent, amb porta 

de vidre i tarja lateral de vidre. 
8.8. Cal preveure instal·lació de xarxa de veu i dades, i centralització amb RAC. 
8.9. Cal preveure l’electrificació i veu i dades a taulell mostrador, per a un mínim de tres 

llocs de treball, més un altre a cada parament posterior. 
8.10. Cal tancar la “cambra instal·lacions” darrera l’ascensor amb porta separadora del 

PAS 2. 
8.11. Cal desplaçar el tancament entre Magatzem bar i Magatzem cultura, fent el primer 

de 15,00 m2 màxim, i el segon de 20,00 m2 ,mínim, d’una amplada de 3,60 m. 
8.12. Cal justificar l’aïllament tèrmic de la solera de formigó lleuger 
8.13. Es proposa fer el taulell de contraplacat de fusta en lloc de fusta massissa. 
8.14. Cal preveure el desguàs de l’urinari amb de diàmetre 90 mm en sortida posterior i 

solera. 
8.15. Cal preveure l’encesa de l’enllumenat de zones comunes amb detectors de 

presència. 
8.16. Cal dividir en zones l’encesa de l’enllumenat de l’espai polivalent. 
8.17. Cal preveure endolls al taulell central de cuina. 
8.18. Disposar  centralització mecanismes de control de xarxa elèctrica a sota escala. 

 
9. Equipament. Cal completar l’equipament inclòs en projecte amb tots aquells aparells i 

equipaments necessaris per al funcionament de l’equipament públic com són 
l’equipament complert dels serveis, com per exemple: 

9.1. barres de recolzament per a la transferència als inodors,  
9.2. canviadors,  
9.3. escombretes, i dispensador de tovalloletes de paper.  
9.4. Cortines de protecció solar i de vistes tipus estor. 
9.5. Rètols vinílics als vidres. 

10. Mobiliari. S’ha presentat conjurament amb el projecte, una memòria valorada 
del mobiliari amb el logo i dades de VILADOMAT OFIMATICA-HOTELERIA. Aquesta 
empresa no podrà presentar-se al procediment que s’estableixi per a la contractació. 
Sobre el contingut de la memòria, cal demanar l’informe a l’equip instructor 26 de l’àrea 
de Joventut sobre les necessitats de l’equipament i si és possible aprofitar mobiliari 
existent.    

11.  La documentació del projecte no  és conforme a l’article 24 i següents del 
Reglament d’obres i serveis, caldrà incorporar: 

11.1. Un pressupost, integrat o no per altres de parcials, amb l’expressió dels preus 
unitaris i els descompostos, els estats d’amidaments i les dades necessàries per a 
la valoració de les obres. Cal incloure resum de pressupost, i finalitzar amb el 
pressupost per a l’execució de contracte. 

11.2. Un programa de desenvolupament dels treballs. Que ha de definir de manera 
esquemàtica i indicativa, en un document annex a la memòria, les previsions dels 
terminis d’execució de les diferents parts en què es pugui descompondre l’obra, 
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com també determinar els imports que correspongui abonar per l’ens local en 
cadascuna d’elles. 

11.3. Una proposta de la classificació que, segons el registre de contractistes, hagi de 
tenir l’empresari, quan per causa de la quantia es requereixi.  

12. Pressupost. El pressupost d’execució de contracte  es divideix en dues fases: 
la primera compren la totalitat de l’obra, llevat de les actuacions necessàries per a la 
construcció d’una escala que comuniqui les dues plantes de l’edifici i que formen part d 
ela fase 2. Aquest pressupost es pot veure modificat en funció a les solucions que 
s’adoptin per resoldre les consideracions informades. A part es presenta la valoració del 
mobiliari. 
 

  PRESSUPOST BENEFICI  DESPESES PRESSUPOST  IVA TOTAL 

  D'EXECUCIÓ INDUSTRIAL GENERALS D'EXECUCIÓ 21%   

  MATERIAL 6% PEM 13% PEM DE CONTRACTE   

  (€) (€) (€) (€) (€)   

FASE 1 213.143,58 12.788,61 27.708,67 253.640,86 53.264,58 306.905,44 

FASE 2 8.802,82 528,17 1.144,37 10.475,36 2.199,82 12.675,18 

TOTAL 1+2 221.946,40 13.316,78 28.853,03 264.116,22 55.464,41 319.580,62 

       

MOBILIARI    16831,9 3.534,70 20.366,60 

       

TOTAL           339.947,22 

 
Aquest pressupost inclou totes les obres, instal·lacions i equipament necessaris per 
posar en funcionament el casal de Joves, amb les consideracions efectuades, llevat de 
aixovar de neteja i la senyalística.  

13. Termini. El projecte no  fixa un termini d’execució de totes les obres. 
14. Classificació. D’acord al pressupost PEC (sense IVA) de l’obra inferior a 

500.000,00 € no és exigible la classificació del contractista. No obstant, caldria indicar 
una classificació per a les empreses l’acreditin, a efectes de donar compliment als 
requisits de solvència econòmica-financera i tècnica: es proposa Grup: C (edificacions), 
Subgrup: Subgrup 4 (ram de paleta, arrebossats i revestiments), Categoria: 2. 

15. Tramitació. No hi ha organismes afectats per raó de llurs competències a qui 
calgui  donar audiència del tràmit d’aprovació inicial, si bé cal demanar l’informe a l’equip 
instructor 26 de l’àrea de Joventut sobre les necessitats de l’equipament i si és possible 
aprofitar mobiliari existent.    

16. Conclusió. S’informa favorablement per l’aprovació inicial del Projecte bàsic i 
d'execució de Casal de Joves a la planta semisoterrani del Centre Cívic Nexe, i al 
pressupost de mobiliari, presentat per Sr. Octavi Vinyes Portí, arquitecte, amb les 
consideracions contingudes als apartats 7 a 11. 
 
I perquè en prengui coneixement als efectes oportuns es signa electrònicament el 
present informe a Sant Fruitós de Bages. 
 
L’ arquitecte municipal    
signat electrònicament 
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents 
 
 
6.2 Aprovació inicial del Projecte constructiu de la rampa d'accés a la 
Passarel·la ubicada al barri de la Rosaleda (exp. 1006/2018) 
 

Primer. En data 6 de novembre de 2017 la Junta de Govern Local va adjudicar el 
contracte per la redacció del Projecte bàsic i d’execució per la construcció d’una rampa 
d’accés a la passera ubicada al barri de la Rosaleda a favor de l’empresa Vectia 
Ingenieria SLU. El contracte es va formalitzar en data 24 de novembre de 2017. 
 
Segon. En data 12 de desembre de 2017, amb registre 2017-E-RC-5771, l’adjudicatari 
va presentar dos exemplars en paper d’avantprojecte i també en format digital pdf. En 
base a aquest avantprojecte i a documentació annexa confeccionada pel redactor 
s’iniciaren converses amb el Servei Territorial de Carreretes de Barcelona, a fi de 
consensuar una solució per a l’encaix de la rampa respecte a les zones de domini públic 
i de protecció de carreteres, i les solucions tècniques pel voral , tanques de protecció, 
recollides de pluvials etc.  En data 31 de maig de 2018, registre d’entrada 2018-E-RC-
2860 el contractista va presentar el Projecte constructiu d’una rampa d’accés a la 
passarel·la ubicada al barri de la Rosaleda. 
 
Tercer. Vista la provisió, de data 7 de juliol de 2018, emesa per part del Sr. Cristian Marc 
Huerta Vergés, Regidor d'espai Públic, activitats i obres en la qual es sol·licita efectuar 
els tràmits necessaris per l’aprovació inicial de la citada documentació 
 
Quart Vist l’informe emès pels serveis tècnics de l’Ajuntament, en data 11 de juliol de 
2018 (annex 1) el qual informa favorablement per l’aprovació inicial del projecte 
esmentat, si bé amb consideracions, en el ben entès que per l’aprovació definitiva caldrà 
incorporar, per part del redactor, les consideracions tècniques de detall especificades 
en dit informe. D’acord amb l’esmentat informe caldrà donar audiència als organismes 
afectats per raó de llurs competències i a les empreses de serveis afectats. 
 
Cinquè. Vist el disposat en l’article 12 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, sobre la classificació 
de les obres ordinàries. 
  
Sisè. Atès que el procediment d'aprovació dels projectes d'obres locals requereix, 
segons l'article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), i 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, 
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de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, la seva aprovació inicial, la submissió a informació pública per un període 
mínim de trenta dies, i l'aprovació definitiva. 
 
Setè. La Junta de Govern Local actua amb la competència delegada següent:  

- Òrgan delegant: Alcalde  
- Data de delegació: 18 de juny de 2015 
- Numero decret: 2015-0480  
- Publicació al BOPB: 03.07.2015 

 
S’ACORDA: 
 
Primer. Aprovar inicialment el Projecte constructiu de la rampa d'accés a la Passarel·la 
ubicada al barri de la Rosaleda, redactat per Santiago Pastor Vila, enginyer de camins, 
canals i ports, col. C.I.C.C.P. 33.242n representació de Vectia Ingenieria SLU, amb les 
consideracions contingudes als apartats 7 a 10 detallades en l’informe adjunt, i amb un 
pressupost d’execució per contracte dels treballs total previst de 230.497,25 € (21% IVA 
inclòs). 
Segon. Sotmetre el projecte a informació pública pel termini de 30 dies hàbils, publicant-
se l’edicte de l’acord corresponent al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis 
de l’Ajuntament (seu electrònica), d’acord amb el que s’estableix a l’article 235 de la llei 
municipal i de règim local de Catalunya i a l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de 
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
Tercer. Sol·licitar al tècnic redactor del Projecte que incorpori les consideracions 
tècniques especificades en l’informe de l’arquitecte municipal de data 11 de juliol de 
2018 i que s’adjunta com a annex al present acord. A més, si s’escau, el projecte haurà 
d’incorporar les modificacions que puguin derivar-se de les al·legacions i informes 
d’organismes i empreses de serveis. 
 
Quart. Comunicar el present acord a l’empresa adjudicatària, els tècnics redactors, l’àrea 
de Intervenció Tresoreria, als  Serveis Tècnics i als organismes i empreses de serveis 
que es detallen en l’informe de l’arquitecte municipal el qual s’annexa:  

- Organismes:  Servei Territorial de Carreteres i Servei Territorial de Transports 
de Barcelona 

- Empreses: AIGÜES DE MANRESA SA, ENDESA DISTRIBUCION SL GAS 
NATURAL DISTRIBUCION SGA SA i TELEFONICA DISTRIBUCION SA. 

Cinquè. Declarar que: 
- L’acte és de tràmit, no posa fi a la via administrativa i no pot ser impugnat 

separadament. 
- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs 

ajustat a dret. 
 
 
Annex 1: Informe tècnic emès per l’arquitecte municipal  

 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

 

  

  

 

 

 

Pàgina 98 de 206 
 

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

E-mail: ajuntament@santfruitos.cat 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

 

  

  

 

 

 

Pàgina 99 de 206 
 

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

E-mail: ajuntament@santfruitos.cat 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

 

  

  

 

 

 

Pàgina 100 de 206 
 

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

E-mail: ajuntament@santfruitos.cat 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

 

  

  

 

 

 

Pàgina 101 de 206 
 

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

E-mail: ajuntament@santfruitos.cat 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

 

  

  

 

 

 

Pàgina 102 de 206 
 

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

E-mail: ajuntament@santfruitos.cat 

 
 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

 

  

  

 

 

 

Pàgina 103 de 206 
 

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

E-mail: ajuntament@santfruitos.cat 

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents 
 
 
 
6.3 Aprovació de l’expedient de contractació i el plec de clàusules 
administratives particulars que han de regir la contractació, mitjançant 
procediment obert simplificat abreujat, oferta econòmicament més avantatjosa, 
preu més baix i tramitació ordinària, per l’adjudicació del contracte d’obres 
contingudes en el Projecte de reforma parcial de planta baixa per a ampliació de 
l’escola de Música i Arts Navarcles-Sant Fruitós (exp. 610/2018) 
 

Primer. Vist el document tècnic “Projecte de reforma parcial de planta baixa per a 
ampliació de l’escola de Música i Arts Navarcles-Sant Fruitós, situat a l’emplaçament: 
carrer de Sant Benet, 8, al nucli de Sant Fruitós de Bages”, redactat pel Sr. Jaume 
Juanola Victori, en representació de Sarrate- Juanola Arquitectura SCP, aprovat 
inicialment per la Junta de Govern Local de data 7 de maig de 2018 (BOPB de 23.05.18), 
i esdevenint aprovat definitivament en data 5 de juliol de 2018. 
 
Segon. Atès que s’ha redactat conjuntament entre l’àrea de contractació i els serveis 
tècnics municipals el Plec de clàusules administratives particulars que han de regir el 
procediment per l’adjudicació de les obres contingudes en el citat projecte. 
 
Tercer. Vist que l’execució d’aquests treballs es realitzarà amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària número 22.326.63213 adequació escola de música. 
 
Quart. Atès que pel que fa al finançament de les obres, és previst que es realitzi una 
part mitjançant la subvenció per un import de 50.000 € atorgada per la Diputació de 
Barcelona en el marc del Programa complementari de millora d’equipaments locals, la 
justificació de la qual s’ha de realitzar com a màxim el 31 de novembre de 2018.  
 
Cinquè. Vista la naturalesa del contracte, les seves característiques, i el seu valor 
estimat possibiliten la tramitació de la licitació per procediment obert en la modalitat de 
simplificat abreujat previst a l’article 159.6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de 
Contractes del sector públic (LCSP), Reial decret 817/2009, de 8 de maig; Reial decret 
1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de 
contractes de les administracions públiques (articles vigents després de l’entrada en 
vigor del Reial decret 817/2009); Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques 
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Sisè. Atès que la Junta de Govern Local actua amb la competència delegada següent: 
- Òrgan delegant: Alcalde  
- Data de la delegació: 18 de juny de 2015 
- Data de la publicació al BOP de la delegació: 3 de juliol de 2015 

 
S’ACORDA: 
 
Primer. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat 
abreujat, oferta econòmicament més avantatjosa, únic criteri de valoració i tramitació 
ordinària per la contractació de les obres contingudes en el “Projecte de reforma parcial 
de la planta baixa per a ampliació de l’escola de Música i Arts Navarcles-Sant Fruitós, 
situat a l’emplaçament: carrer de Sant Benet, 8, al nucli de Sant Fruitós de Bages” 
 
Segon. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que s’adjunta al present 
com a annex 1. 
 
Tercer. Autoritzar la despesa per l’import de 56.943,52 € (IVA exclòs), més 11.958,14 € 
(IVA 21%), total de 68.901,66 € (IVA inclòs), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
22.326.63213 “Adequació escola de música”. 
 
Quart. Publicar en el Perfil de contractant de l’Ajuntament, el corresponent anunci de 
licitació perquè durant el termini de 10 dies hàbils puguin presentar les proposicions que 
considerin convenients, a comptar des del dia següent a la data de publicació de l’anunci 
al perfil del contractant. 
 
Cinquè. 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. 

 
 
Annex 1 – Plec de clàusules administratives particulars 
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER EXECUTAR LES 
OBRES CONTINGUDES EN EL PROJECTE DE REFORMA PARCIAL DE PLANTA 
BAIXA PER A AMPLIACIÓ DE L’ESCOLA DE MÚSICA I ARTS NAVARCLES – SANT 
FRUITÓS DE BAGES. 
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER EXECUTAR LES 
OBRES CONTINGUDES EN EL PROJECTE DE REFORMA PARCIAL DE PLANTA 
BAIXA PER A AMPLIACIÓ DE L’ESCOLA DE MÚSICA I ARTS NAVARCLES – SANT 
FRUITÓS DE BAGES 

 
I. IDENTIFICACIÓ DEL CONTRACTE 

 
EXPEDIENT 

Número: 610/2018 
 
Dependència gestora: Àrea de contractació  
 
Objecte:  Execució de les obres contingudes en el Projecte de reforma parcial de planta 
baixa per a ampliació de l’escola de Música i Arts Navarcles-Sant Fruitós, situat a 
l’emplaçament: carrer de Sant Benet, 8, al nucli de Sant Fruitós de Bages, i redactat pel 
Sr. Jaume Juanola Victori, en representació de Sarrate-Juanola Arquitectura SCP, 
aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 7 de maig de 2018 (BOP de 23 
de maig de 2018), i quedant aprovat definitivament en data 6 de juliol de 2018. 
Atès que han la Diputació ha concedit una subvenció per import de 50.000 € en el marc 
del Programa complementari de reforma i millora d’equipaments locals, en el marc del 
Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, Línia de suport 3: "Equipaments educatius" 
-2018 Actuació: Reforma parcial de planta baixa per ampliació de l'Escola de Música i 
Arts Navarcles - Sant Fruitós (Codi XGL: 18/X/250702) 
 
El termini d’execució de la citada subvenció finalitza el 31 d'octubre de 2018; i el termini 
de justificació finalitza el 15 de novembre de 2018 per la qual cosa cal avançar en el 
tràmit de la licitació per tal de donar compliment als terminis esmentats. 
 
L’immoble és de titularitat municipal. 
 
Necessitats a satisfer amb aquest contracte: Es planteja la reforma de la part de planta 
baixa de l'edifici de l'escola de música per a habilitar-la per al seu ús en condicions de 
seguretat, adaptar-la a normativa d'accessibilitat, dotar-la d’aïllament tèrmic i 
climatització així com de les instal·lacions i acabats necessaris, ampliant el nombre 
d'aules i espais disponibles de l'Escola de Música i Arts Navarcles - Sant Fruitós.  
 
Amb la reforma de la part de planta baixa no ocupada per l’escola es pretén:  

- Dotar d’una nova aula de majors dimensions.  

- Disposar de dos espais per a emmagatzematge d’instruments musicals i material 
didàctic d’entitats o associacions col·laboradores.  

- Dotar de cambra de neteja.  
 
Aquesta reforma es planteja a partir de les necessitats expressades per la direcció de 
l’escola. 
 
Justificació de la idoneïtat: És la que consta en el Projecte. 
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Justificació de la manca de mitjans propis per donar compliment a la prestació que es 
vol contracte95:- 
 
RÈGIM 

Classe96: administratiu 
Modalitat97: obres 
 
PROCEDIMENT 

Contractació harmonitzada98: no 
Recurs especial en matèria de contractació99: no 
Tramitació: 
 Tipus100: ordinària 
 Justificació101: 
Procediment: 
 Tipus102: obert 

Modalitat103: procediment obert súper-simplificat, en aplicació de l'article 159.6 
de la LCSP, de conformitat amb els requisits que s’hi estableixen. 

 Justificació del tipus104: 
Forma de selecció105:  preu més baix 
Admissió de variants106: no 
 
CLASSIFICACIÓ ESTADÍSTICA      

CPV: 4500000 “construccions noves, obres de restauració i reparacions corrents” 
Classificació corresponent a l’Annex I de la LCSP:  
Secció F  
Divisió 45 Construcció  
Grup 2 Construcció general d’immobles i obres d’enginyeria civil  
Classe 1 

 
 
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. 

                                                 
95 Només contractes de serveis 
96 S’indicarà si el contracte és administratiu o privat. 
97 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). 
98 S’indicarà “sí” o “no” 
99 S’indicarà “sí” o “no” 
100 S’indicarà “ordinària”, “d’urgència” o “d’emergència” 
101 Es complimentarà quan la tramitació sigui urgent o d’emergència. 
102 S’indicarà “obert”, o l’altre procediment que es triï d’entre els previstos a la LCSP. 
103 Quan es tracti d’un procediment obert, s’indicarà “ordinari”, “simplificat” o “supersimplificat (article 159.6 LCSP)” 
104 Només quan el procediment no sigui l’obert o el restringit. 
105 S’indicarà “preu més baix”, “pluralitat de criteris”, “subhasta electrònica” o “concurs de projectes”. 
106 S’indicarà “sí” o “no” 
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• 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) 
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II. PRESTACIONS A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 
DEFINICIÓ DE LES PRESTACIONS A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 

 
INSTRUMENTS TÈCNICS QUE DELIMITEN LA PRESTACIÓ107 
Existència: sí  
Enumeració: Projecte de reforma parcial de planta baixa per a ampliació de l’escola de 
Música i Arts Navarcles-Sant Fruitós, aprovat definitivament en data 6 de juliol de 2018. 
 
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 

Admissió108: No 
Descripció109: - 
 
CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE (art. 202 LCSP de 
caràcter social, ètic, mediambiental)110 

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 

                                                 
107 Se citen aquells que tenen naturalesa d’estipulació contractual. 
108 S’indica “sí” o “no”. 
109 Es descriuen quines s’admeten o se citen “aquelles que s’avaluen per mitjà dels criteris d’adjudicació”. 
110 És obligatori establir-ne almenys una, de les establertes en l’art. 202.2 
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Admissió111: - 
Descripció112: - 
 
DRETS I OBLIGACIONS CONTRACTUALS SINGULARS DEL CONTRACTISTA 

Drets: 
 
3. El contractista tindrà dret a percebre la retribució corresponent a les prestacions 

d’obra en la forma i la quantia que resulti del procés de licitació.  
 

4. L’Ajuntament haurà d’assistir l’empresa contractista per resoldre tots els 
impediments que es puguin presentar per a l’execució de les prestacions d’obra, 
sempre que estigui en l’àmbit de les seves competències. 

 
Obligacions:   
 
26. Acta de comprovació del replanteig: L’acta de comprovació de replanteig reflectirà 

la conformitat o disconformitat del mateix respecte dels documents contractuals del 
projecte, amb especial i expressa referència a les característiques geomètriques de 
l’obra, o l’autorització per a l’ocupació dels terrenys necessaris i a qualsevol punt 
que pugui afectar al compliment del contracte. Per a la comprovació del replanteig, 
el contractista està obligat a facilitar el personal i els materials de camp necessaris. 
 

27. Obligacions fiscals, laborals, socials, administratives i  tècniques: El contractista 
restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria fiscal, laboral, 
de seguretat social i de seguretat i salut en el treball. 

 
28. El contractista haurà d’obtenir al seu càrrec tots el permisos necessaris per a 

l’execució de l’obra, llevat dels corresponents a expropiacions, imposició de 
servituds i llicències municipals. 

 
29. El contractista haurà d’adoptar, a més a més, les mesures necessàries per evitar la 

contaminació de la natura i molt especialment dels dipòsits d’aigua per efecte dels 
combustibles, olis, lligants o qualsevol altre material que pugui ser perjudicial. 

 
30. El contractista es farà càrrec de les escomeses i els tancaments de l’obra, així com 

qualsevol altre mesura de seguretat. 
 

31. Atès que les obres compten amb el finançament de la Diputació de Barcelona en el 
marc del Programa complementari de millora d’equipaments municipals de Xarxa 
de Governs Locals 2016-2019, el contractista haurà d’instal·lar al seu càrrec, en les 
immediacions de l’obra un rètol anunciador d’aquesta, de conformitat amb les 
indicacions i formats establerts per la Diputació de Barcelona per a la senyalització 
d’obres finançades en el marc de Xarxa de Governs Locals 2016-2019 i que es 
troben publicades en el següent enllaç: https://www.diba.cat/web/concerta/-
/senyals-d-obra-per-a-les-actuacions-de-la-xarxa-de-governs-locals-2016-2019 

                                                 
111 S’indica “sí” o “no”. 
112 Es descriuen quines són. 
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Els cartells s’han de retirar a la recepció de les obres i segons estableixi la direcció 
facultativa; així S’hauran d’instal·lar, així mateix, els senyals precisos per a indicar 
l'accés a les obres i de circulació per l'entorn i de precaució. En cas d'incompliment, 
l'Ajuntament executarà les prescripcions de l'esmentada normativa i descomptarà el 
seu import de la primera certificació que s'expedeixi o de les següents, si fos 
necessari. 

 
32. L’incompliment d’aquestes obligacions per part del contractista o la infracció de les 

disposicions sobre seguretat per part del personal tècnic designat per ell, no 
implicarà cap responsabilitat per a la Corporació contractant. 

 
33. L'equip tècnic i encarregat definit pel contractista prèviament a l’inici de les obres no 

podrà ser substituït durant el termini d'execució del contracte sense l'autorització 
expressa de l'Ajuntament. 
 

34. Atenent a la naturalesa de les obres previstes en vial públic i nucli urbà, s'hauran 
d'organitzar els treballs de manera que les obres es desenvolupin amb una 
interferència mínima en el desenvolupament normal de l'activitat en el carrer. En 
aquest sentit, les obres hauran d’assegurar que no interfereixen el normal 
funcionament de les activitats econòmiques implantades en l’àmbit en relació a 
l’accés de vehicles, així com del correcte i permanent accés rodat i per a vianants. 
Les mesures necessàries per a garantir aquests extrems hauran de ser aprovades 
per la Direcció d'Obra i es consideren incloses en els preus unitaris, no sent, en cap 
cas, d'abonament independent. 

 
35. Responsabilitzar-se de què la totalitat dels serveis urbans (electricitat, abastament 

d’aigua potable, telecomunicacions, gas canalitzat, etc.) són executats per 
instal·ladors autoritzats. A tal efecte, cal que acreditin estar en possessió del 
corresponents títols habilitants expedits per l’Administració competent. 

 
36. Responsabilitzar-se, si són necessàries, de l’execució i contractació de les 

escomeses provisionals d’obra (electricitat, fontaneria, entre d’altres), sense cost 
addicional per l’Ajuntament.  

 
37. Prèviament a la convocatòria de la recepció de les obres contemplades al 

projecte, el Contractista facilitarà a la Direcció facultativa, per a la seva aprovació, 
la documentació següent: 

 
i) Tota la informació necessària que sol·liciti la Direcció Facultativa per la confecció 

de la  documentació “AS-BUILT”, així com de memòria amb indicació i 
justificació de les possibles modificacions respecte el projecte aprovat.  

j) Dossier de documentació referida al control de qualitat: es realitzaran els assajos 
i proves que disposi la direcció facultativa i les que preveu el Pla de Control de 
Qualitat inclòs al projecte, i s’entregaran els resultats dels assajos 
corresponents, cartes de garantia dels diferents subcontractats, i certificats dels 
materials emprats per a l’execució de les obres de conformitat amb la legislació 
vigent, i qualsevol altra consideració per decisió de la Direcció Facultativa. 

k) Originals del certificat de instal·lació elèctrica en baixa tensió signat per 
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instal·lador autoritzat (i si s’escau el projecte tècnic signat per tècnic competent) 
en relació a la legalització davant els Serveis de Indústria de la Generalitat de 
Catalunya, amb acta de inspecció inicial de caràcter favorable emesa per una 
Entitat de Inspecció i Control acreditada, i contracte de subministrament elèctric 
a nom de l’Ajuntament amb l’empresa comercialitzadora indicada. 

l) Certificat de conformitat i posta en funcionament de les noves instal·lacions 
d’abastament d’aigua potable per part de l’instal·lador. 

m) Relació d'empreses subministradores de materials i instal·lacions, i totes les 
empreses subcontractades.  

 
38. En el cas que durant el transcurs de les obres s’afectin els serveis existents pels 

quals no es preveu la seva intervenció en el projecte, el contractista haurà d’assumir 
la seva reparació i/o reposició pel seu correcte funcionament d’acord amb les 
prescripcions que fixin les companyies o organismes responsables, sense cost 
addicional per l’Ajuntament.  
 

39. El contractista serà responsable de la redacció i tramitació de tots els documents 
necessaris per a la legalització de les instal·lacions compreses en el projecte i 
aconseguir la seva aprovació davant els Organismes sectorials competents, sense 
cost addicional per l’Ajuntament. En aquest sentit l’Ajuntament autoritzarà al 
contractista per a la gestió de la legalització, la posta en marxa de tots aquests 
serveis i instal·lacions, i la contractació dels nous subministraments que siguin 
necessaris a les empreses comercialitzadora que indiqui l’Ajuntament. 
 

40. Mesures de seguretat en l’execució de les obres: el contractista haurà de complir 
totes les disposicions legals i reglamentaries que en matèria de prevenció de riscs 
laborals siguin vigents, així com les disposicions de seguretat i salut d’aplicació a 
les obres de construcció que son establertes pel Reial Decret 1627/1997, de 24 
d’octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut., modificat 
per Reial Decret 604/2006. 
 

41. El contractista, abans de l’inici de l’execució de les obres, elaborarà un Pla de 
Seguretat i Salut en aplicació de l’Estudi de Seguretat i Salut o de l’Estudi Bàsic 
segons procedeixi. En aquest Pla es desenvoluparà i complementarà les previsions 
contingudes en els nivells de seguretat i protecció previstos en aquell. El Pla de 
Seguretat i Salut elaborat pel contractista haurà d’informar-se pel Coordinador en 
matèria de seguretat i salut de les obres i aprovat per la Corporació. 
 

42. A l’obra hi haurà un Llibre d’Incidències a disposició del Coordinador en matèria de 
seguretat i salut. Tanmateix, hi haurà una còpia del Pla de Seguretat i Salut a 
disposició de la Direcció Facultativa. 
 

43. El contractista demanarà a les Companyies de Serveis i a tercers, la informació 
necessària per evitar els possibles riscos que es deriven de l’influencia de les 
mateixes obres.  
 

44. Realitzar, amb independència dels assaigs i estudis geotècnics, hidràulics, etc. que 
puguin aportar-se al projecte, tots els estudis, assaigs i informes que siguin 
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necessaris per a la correcta execució de les obres, que seran de la seva total 
responsabilitat i al seu càrrec.  

 
45.  Fer una correcta gestió ambiental en el desenvolupament de l'activitat, prenent les 

mesures necessàries per a minimitzar els impactes que aquesta pugui ocasionar, 
especialment realitzant una correcta gestió dels residus i minimitzant l'impacte 
acústic, d'acord amb la legislació vigent.  

 
46.  Realitzar les actuacions d'informació i de comunicació de les obres a ciutadans i 

usuaris. Aquestes actuacions d'informació i comunicació es planificaran d'acord 
amb els criteris i instruccions establerts per l'Ajuntament. 

 
47. Finalitzada l’obra i abans de la recepció de la mateixa, el contractista haurà de 

facilitar (en format editable i paper) els plànols definitius de l’obra executada i de les 
instal·lacions, i la documentació dels materials utilitzats amb els documents de 
qualitat, autoritzacions i documents de la posta en servei, documentació on 
s’especifiqui els instal·ladors responsables de cada unitat d’obra, així com les 
legalitzacions pertinents i els protocols de manteniment.   

 
48. En el supòsit que dins del termini dels 15 dies naturals següents a què el 

Contractista hagués comunicat a la Corporació l’acabament de les obres, o que 
estan efectuades les prestacions convingudes, i si el director de les mateixes 
considerés que les obres o les prestacions no es troben en estat de ser rebudes, ho 
farà constar en acta aixecada a l’efecte amb manifestació expressa de les raons 
que ho motiven, dels defectes observats i de les instruccions necessàries, tot 
assenyalant un termini per a corregir-los, podent el contractista exercir el dret a fer 
constar igualment les observacions o reclamacions que consideri escaients. 
Aquesta acta es sotmetrà al coneixement de la Corporació que dictarà la resolució 
pertinent sense perjudici del dret del contractista a obtenir en via jurisdiccional la 
declaració que procedeixi sobre el que resolgui la Corporació. Transcorregut un mes 
de l’aixecament de l’acta sense que la Corporació hagi dictat la resolució pertinent, 
s’entendran desestimades les observacions o reclamacions que hagi formulat el 
contractista. 

 
D’existir defectes reparables en l’acabament de les obres que no evitin el seu ús, es 
podran rebre les mateixes per la Corporació, fent-se constar en l’acta de recepció 
els defectes, que hauran d’ésser corregits pel contractista durant el termini de 
garantia. 
 

49. Per raons d’interès públic o mutu acord podran fer-se recepcions parcials de part o 
parts de les obres. 

 
ÀMBIT TERRITORIAL ESPECÍFIC113 

 

                                                 
113 Indica l’àmbit territorial inferior al municipi en el qual s’ha d’executar el contractes. Només s’utilitza als contractes de serveis. 
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RÈGIM PATRIMONIAL114 

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

Durada màxima total: El termini de durada del contracte és de 2 mesos, a comptar des 
de la data de l'acta de la comprovació del replanteig.   
Durada del període principal: 2 mesos 
Durada màxima de cada pròrroga: - 
Número màxim de pròrrogues: - 
Ampliació del termini màxim legal per amortització d’inversions: - 
 Aplicació115: - 
 Justificació: - 
ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL 
Exigència116: Sí 
Riscos assegurats diferents dels expressat a la pòlissa general i import mínim de cada 
risc: 
Capital assegurat per sinistre: 200.000 € 
Capital assegurat per víctima: 200.000 € 
Altres estipulacions que ha de contenir la pòlissa: 
 
PERSONAL D’INTERLOCUCIÓ TÈCNICA: TITULACIÓ I COMPETÈNCIES 

d) El cap d'obra o (delegat d’obra) que es requereix per a l'execució de les obres és de 
UN (1) tècnic de grau mig o superior amb competències i dedicació acords a la 
naturalesa del contracte.  

e) L'encarregat de les obres tindrà dedicació exclusiva per a les obres objecte del 
present contracte. 

 
PLA DE SEGURETAT I SALUT 

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

Preceptivitat: Sí 
Característiques: S’haurà d’adequar al pla de treballs inclòs al projecte amb les partides 
d’obra recollides. El pla de treballs s’haurà de presentar mitjançant un diagrama de 
barres obtingut a partir d’un estudi temps-activitat (s’accepten formats tipus MS Project, 
o similars equivalents), des de la data de signatura del contracte, i amb una descripció 

                                                 
114 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. 
115 S’indica “sí” o “no”. 
116 S’indica “sí” o “no”. 
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detallada de les tasques prèvies a l’inici de les obres i els capítols d’obra. 
S’acompanyarà dels terminis d’execució parcial i total. 
 
ESPECIALITATS DEL DEURE DE CONFIDENCIALITAT117  

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

Descripció: 
Justificació: 

  

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

 
DADES ECONÒMIQUES 

Valor estimat i mètode aplicat per al seu càlcul:118  
- Quantia: 56.943,52 € 
- Mètode de càlcul aplicat: El sistema per a la determinació del preu del contracte 

és el preu unitari de les diferents partides d’acord amb el projecte d’obres. 
 
Pressupost base de licitació: 

- Sense IVA: 56.943,52 € 
- % IVA: 21 
- Quota estimada de l’IVA: 11.958,14 € 
- Amb IVA: 68.901,66 € 
- Justificació119: d’acord amb el Projecte de reforma parcial de planta baixa per a 
ampliació de l’escola de Música i Arts Navarcles-Sant Fruitós 

 
SISTEMA DE DETERMINACIÓ DEL PREU120   

Preu global d’adjudicació i màxim del contracte: 
- Sense IVA: 56.943,52 € 
- % IVA: 21 
- Quota estimada de l’IVA: 11.958,14 € 
- Amb IVA: 68.901,66 € 

 
Sistema de preus unitaris: -- 
Descripció121: -- 
Moneda de pagament : €. 
 
DIVISIÓ EN LOTS 

Admissió122: no  
Justificació sobre la no divisió en lots:  Aquest contracte no es fraccionarà en lots, ja que 
ja que al tractar-se d’una obra unitària, la intervenció d’una pluralitat d’industrials en faria 
difícil la coordinació per part dels serveis tècnics municipals. 
Descripció i import123: - 
Possibilitat de presentar oferta a la totalitat dels lots124:  - 
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: -- 

                                                 
118 Inclourà l’import màxim del contracte considerant les modificacions previstes en el PCAP. 
119 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.  
120 S’indica la fórmula de determinació del preu (p.e.: preus unitaris, preu global, ...). 
121 Es consignarà a  continuació o indicant “en relació unida com a annex”. 
122 S’indica “sí” o “no”. 
123 Es descriuen quins són i l’import de cadascun d’ells, desglossant l’IVA. 
124 S’indica “si” o “no” 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

 

  

  

 

 

 

Pàgina 117 de 206 
 

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

E-mail: ajuntament@santfruitos.cat 

 Possibilitat: -- 
 Combinacions admissibles: -- 
 Solvència i capacitat en cada una d’elles: -- 
 Altres determinacions: -- 
 
REFERÈNCIA DE SORTIDA 

Classe de referència per a la formulació d’ofertes125:  baixa única respecte el pressupost 
de licitació 
Tipus de sortida126:  56.943,52 € 
 
APLICACIÓ DE L’ARTICLE 102.6 LCSP 127 

Aplicació128: No 
Règim d’aplicació129: 
 
ANUALITATS ECONÒMIQUES 

 
Aplicació pressupostària Any del 

pressupost 
Import (IVA inclòs) 

22.326.63213 adequació escola de 
música 

2018 68.901,66 € 

 
FINANÇAMENT130 

Concepte: 
- Aplicació pressupostària131: 76108 
- Denominació:  Diputació, subv. Reforma planta baixa escola de música 
- Import: 50.000 € 

 
PERIODICITAT DE LIQUIDACIONS132 

 
RÈGIM DE PAGAMENTS133 

 
S’estableix el sistema de pagament per certificacions periòdiques. 
 
Els proveïdors hauran d’emetre factures electròniques. El punt general d’entrada de 
factures electròniques de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i entitats que en 

                                                 
125 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 ...) 
126 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. 
127 Estableix clàusules de variació de preus en funció del compliment d’objectius de terminis i/o rendiment i penalitzacions pel seu 
incompliment. 
128 S’indica “sí” o “no”. 
129 Indica la forma concreta com s’aplica. 
130 Aplicable només en cas de finançament afectat. 
131 S’indica la partida pressupostària de l’estat d’ingressos. 
132 S’indicarà només en el cas que no siguin mensuals. 
133 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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depenen és el servei de factura electrònica de l’Administració Oberta de Catalunya 
(AOC), eFACT, i d’acord amb el conveni signat el 15 de setembre de 2014 entre 
l’Administració General de l’Estat i la Generalitat de Catalunya pel qual aquesta 
s’adhereix al Punt General d’entrada de factures de l’Estat ( FACe). 
 
Tanmateix, i en relació amb els codis DIR3, tant per òrgan gestor, com unitat tramitadora 
i oficina comptable és: L01082135 
 
L’Ajuntament té a disposició dels seus proveïdors, un link amb enllaç directe a l’AOC per 
la càrrega de factures electròniques https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=103 
 
En tot cas, caldrà que a la factura electrònica consti la descripció detallada del servei, 
obra o subministrament. 
 
REVISIÓ DE PREUS134 

 
ABONAMENTS A COMPTE 

 
ABASAGAMENT DE MATERIALS O MAQUINÀRIA PESADA 

 
  

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

 
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ 

Denominació de l’òrgan135: Junta de Govern Local 
Atribució136: per delegació. 
Delegació137: 

- Òrgan delegant: Alcalde 
- Data de la delegació: 18 de juny de 2015 
- Data de la publicació al BOP de la delegació: 3 de juliol de 2015 

 
MESA DE CONTRACTACIÓ 

Constitució138: Sí 
Composició:   
President: Sr. Joan Carles Batanés Subirana, Alcalde 

-   Suplent 1r.- Sr. Xavier Racero i Esquius, Regidor de serveis econòmics 
 -  Suplent 2n.- 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. Cristian Marc Huerta Vergés, 
Regidor d’obres, espai públic i activitats 

o Funcionari/s Tècnic de l’Àrea origen del contracte o cap de Departament 
origen del contracte.: 

▪ Titular: Sr. Joan Anglada Arumí, arquitecte municipal  
▪ Suplent 1r: Sra. Mireia Sans Camps, arquitecte municipal 

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. Maria José Fernández Trigo, Lletrada municipal 

Secretària de la mesa:  
Titular.- Francina Rius Cruz, tècnica de l’àrea de contractació  
Suplent.- Gemma Codina Jiménez, administrativa de l’àrea de contractació  
 

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

- Es designa al Sr. Joan Anglada Arumí, arquitecte municipal en règim de 
funcionari interí, al ser el tècnic responsable del seguiment d’obres públiques 
municipals segons el 2015-0480, de 18 de juny de 2015, de mesures 
organitzatives integrants del Cartipàs municipal del mandat 2015-2019 

                                                 
135 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.  
136 S’indicarà “per norma” o “per delegació. 
137 Aquest apartat només s’utilitza quan l’òrgan de contractació actua per delegació. 
138 S’indica “sí” o “no”. 
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(modificació 26ª.Decret 2018-0502 de 8 de maig),  i atès que l’arquitecte 
municipal que ocupa la plaça en règim funcionarial es troba actualment en 
situació de serveis especials en altres administracions. 

- Es designa a la Sra. Mireia Sans Camps, arquitecte municipal, com a suplent del 
Sr. Joan Anglada Arumí. Ocupa la plaça en règim funcionari interí, a l’estar el 
titular de la plaça, com s’ha esmentat, en situació de serveis especials en altres 
administracions. 

  

- La interventora municipal, Sra. Mercè Marmi Espelt, ocupa la plaça en règim 
interí atès que la mateixa es troba vacant. 

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

Constitució139: No 
Definició140: - 
 
RESPONSABLES MUNICIPALS DEL CONTRACTE141 

Regidoria d’adscripció142:  Espai públic, activitats i obres 
Responsable municipal/ representant de la promoció143: Sr. Joan Anglada Arumí, 
arquitecte municipal. 
Director de l’obra144: El tècnic contractat o designat per part de l’Ajuntament. 
Director de l’execució de l’obra145: El tècnic contractat o designat per part de 
l’Ajuntament. 
Coordinador de seguretat i salut146: El tècnic contractat o designat per part de 
l’Ajuntament. 
 
  

                                                 
139 S’indica “sí” o “no”. 
140 Es descriu la composició de l’òrgan tècnic o se cita l’organisme tècnic especialitzat. 
141 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. 
142 S’indica la identitat personal i el nom de la tinença d’alcaldia o regidoria delegades. 
143 S’indica la identitat personal i el lloc de treball del tècnic municipal responsable del seguiment del contracte. 
144 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.  
145 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.  
146 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 CONTRACTAR147 

Exigència148: No 
Descripció149: - 
 
SISTEMA DE DETERMINACIÓ DE LA SOLVÈNCIA 

 
D’acord amb allò establert a l’art. 159.6.b) de la LCSP s'eximeix als licitadors de 
l'acreditació de la solvència econòmica financera i tècnica professional, ja que aquests 
hauran d’estar inscrits en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del 
Sector Públic. 
 
No obstant de conformitat amb la Disposició transitòria tercera atès que l’entrada en 
vigor d’aquest precepte es produirà una vegada transcorreguts sis mesos des de 
l’entrada en vigor de la LCSP (09.09.2018) l’obligació establerta en l'article 159.4.a) 
d’estar inscrits en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector 
públic (ROLECE o RELI) serà exigible fins aleshores, podent-se d’acreditar la capacitat, 
solvència i absència de prohibicions per contractar es realitzarà de la forma que es 
detalla a continuació. 
 

☐ Només classificació  

☐ Classificació més condicions de solvència addicional 

☒ Classificació o condicions de solvència alternativament 

☐ Condicions de solvència sense classificació 

 
CLASSIFICACIÓ150 

Enumeració151: Grup C (edificacions) Subgrup 4 (ram de paleta, arrebossats i 
revestiments) categoria 1.       
 
Justificació: segons consta en l’informe d’aprovació inicial del projecte tècnic emès per 
l’arquitecte municipal en data 2 de maig de 2018. 
 
CONDICIONS DE SOLVÈNCIA  

Solvència econòmica: 
- Requisits: Volum anual de negocis en l’àmbit de la present licitació que referit al 

millor exercici dins dels tres últims disponibles  per un import igual o superior de 
80.000 euros  (Mitjà 1a dels especificats en la clàusula 25 del DCPCAP) 

- Mitjans d’acreditació: Comptes anuals i declaració de l’empresari indicant el 
volum de negocis global de l’empresa 

                                                 
147 Aquest apartat s’aplica quan, a banda de les condicions general de capacitat per contractar, cal la concurrència d’alguna 
condició específica de capacitat. 
148 S’indica “sí” o “no”. 
149 S’indica quines són les habilitacions específiques addicionals. 
150 Aquest apartat s’aplica quan la classificació és preceptiva. 
151 S’indiquen els grups, subgrups i categories exigides. 
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- Justificació: el requisit de solvència s’estableix conforme l’establert en l’article 
87.1 a) de la LCSP segons el qual el volum de negocis mínim anual exigit no 
excedirà d’una vegada i mitja el valor estimat del contracte. En aquest sentit, sent 
el valor estimat del contracte de 56.943,52 €, la xifra a anual de negocis exigida 
no pot excedir de 85.415,28 € (56.943,52 €*1,5).  
 

Solvència tècnica:  
1. Relació de les obres executades en el curs dels cinc darrers anys, avalada per 
certificats de bona execució; aquests certificats han d’indicar l’import, les dates i 
el lloc d’execució de les obres i s’ha de precisar si es van dur a terme segons les 
regles per les quals es regeix la professió i es van portar normalment a bon 
terme; si s’escau, els certificats esmentats els ha de comunicar directament a 
l’òrgan de contractació l’autoritat competent. (Mitjà 1a dels especificats en el punt 
B de la clàusula 25 del DCPCAP) 
 
Mitjà d’acreditació: Declaració responsable que contingui la relació de les obres 
executades acompanyada dels corresponents certificats esmentats. 
  

- Justificació: Els requisits de solvència tècnica s’han establert de conformitat amb 
l’article 88.1 lletres a i b, per considerar-se les més idònies per a l’acreditació de 
l’experiència en execució d’obres. 

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

 
 
APLICACIÓ DE L’ARTICLE 76.1 LCSP152 

Exigència153: No 
Descripció154: 
 
APLICACIÓ DE L’ARTICLE 76.2 LCSP155 

Exigència156: No 
Descripció157: 
 
EXIGÈNCIA DEL COMPLIMENT DE NORMES DE GARANTIA DE QUALITAT (Art. 93 
LCSP)158 

Exigència159: No 

                                                 
152 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. 
153 S’indica “sí” o “no”. 
154 Detalla la forma de donar compliment a aquesta obligació. 
155 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. 
156 S’indica “sí” o “no”. 
157 Detalla la forma de donar compliment a aquesta obligació. 
158 Només per als contractes subjectes a regulació harmonitzada. 
159 S’indica “sí” o “no”. 
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Descripció160: 
 
EXIGÈNCIA DEL COMPLIMENT DE NORMES DE GESTIÓ MEDI AMBIENTAL (Art. 
94 LCSP)161 

Exigència162: No 
Descripció163: 
 

  

                                                 
160 Detalla la forma de donar compliment a aquesta obligació. 
161 Només per als contractes subjectes a regulació harmonitzada. 
162 S’indica “sí” o “no”. 
163 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 2164: no 
Sobre 3: 165: no 
 
 
DOCUMENTACIÓ DEL SOBRE 1 

SOBRE ÚNIC- Declaració responsable i documentació relativa als criteris 
avaluables de forma automàtica  
Inclourà:  

- Declaració responsable d’acord amb el model de l’ANNEX 1, signada pel 
representant legal.  

- Proposta econòmica d’acord amb el model que s’adjunta com ANNEX 2.  
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. 
  

o Pla de treball que s’haurà de presentar mitjançant un diagrama de barres 
obtingut a partir d’un estudi temps-activitat (s’accepten formats tipus MS 
Project, o similars equivalents) 

 

La no presentació de la documentació justificativa de l’oferta (estudi econòmic 
desglossat per partides; i pla de treball), o la manca de concordança d’aquests 
amb el projecte o el present plec de clàusules administratives, serà motiu 
d’exclusió del procediment. 

 
RÈGIM DE PUBLICACIÓ DE LA LICITACIÓ166 

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/ 
 

                                                 
164 S’indica “sí” o “no”. 
165 S’indica “sí” o “no”. 
166 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. 
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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 10 dies hàbils des de l’endemà de la publicació de l'anunci de 
licitació en el perfil de contractant.  
 
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 

 
DISTRIBUCIÓ DE LA PUNTUACIÓ 

Puntuació màxima amb criteris consistents en fórmules matemàtiques:  100 
Puntuació màxima: 100 
 
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ CONSISTENTS EN FÓRMULES MATEMÀTIQUES 

Ordre  Descripció  Puntuació màxima  Fórmula   
1  Millor preu   100    34.1. DCPCAP (tipus 
1)  
 
Anormalitat: atès que s’estableix com criteri d’adjudicació l’oferta econòmica, per 
determinar si les ofertes contenen valors anormals s’aplicaran els paràmetres objectius 
previstos en l’article 85 del RGLCAP.  
 
En cas d’empat, s’aplicaran per ordre els criteris socials establerts en l’article 147.2 de 
la LCSP, referits al moment de finalitzar el termini de presentació d’ofertes.  
 
 
JUSTIFICACIÓ DELS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

 
La licitació es tramita mitjançant procediment obert súper-simplificat, en aplicació de 
l'article 159.6 de la LCSP. De conformitat amb l’establert en l’apartat c) del citat precepte, 
l’oferta s’avaluarà mitjançant criteris d’adjudicació quantificables mitjançant la mera 
aplicació de fórmules. 
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VIII. GARANTIES 

 
PROVISIONAL 

Exigència167: no 
Quantia (€): - 
Possibilitat d’acreditar la seva constitució per mitjans electrònics168: - 
Justificació de la seva exigència: - 
 
DEFINITIVA 

Exigència169: sí 
Quantia: 5% del preu del contracte (IVA exclòs) 
Possibilitat d’acreditar la seva constitució per mitjans electrònics170: - 
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, des de la signatura de l’acta de recepció de les obres. 
 

  

                                                 
167 S’indica “sí” o “no”. 
168 S’indica “sí” o “no”. 
169 S’indica “sí” o “no”. 
170 S’indica “sí” o “no”. 
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IX. INCOMPLIMENTS I PENALITATS 

 
INCOMPLIMENTS QUE DONEN LLOC A LA RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 

 
 
Els establerts al DCPCAP (clàusula 38). 
 
 
ALTRES INCOMPLIMENTS: EXECUCIÓ DEFECTUOSA 

 
Els establerts al DCPCAP (clàusula 38). 
  
Per a qualsevol incompliment del pla de seguretat i salut constatat per la direcció 
facultativa, l’Ajuntament podrà determinar la imposició d’una penalitat de l’1% del valor 
estimat del contracte. Si existís perill imminent i evident, per aquest incompliment, per a 
terceres persones, o quan facin perillós o impossible el desenvolupament de l’activitat 
educativa de l’edifici, la penalitat podrà ascendir al 3%. 
 
 
ALTRES INCOMPLIMENTS: RETARD EN L’EXECUCIÓ 

 
Els establerts al DCPCAP (clàusula 38). 
 
RESPONSABILITATS DE L’ART. 315 DEL LCSP171  

 

                                                 
171 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, CESSIÓ, SUBCONTRACTACIÓ, EXTINCIÓ I ALTRES 
CLÀUSULES  

 
MODIFICACIÓ 

Causa: -   
Contingut: -     
Abast màxim: - 
 
CESSIÓ 

Admissió: - 
Condicions: - 
 
SUBCONTRACTACIÓ     

Es permet l’execució parcial per tercers172:  Sí 
Obligació d’indicar en l’oferta la part que tinguin previst subcontractar173: Sí 
(conforme apartat del model Annex 2) 
Tasques crítiques que no poden ser objecte de subcontractació174: no  
Pagament directe a subcontractistes175: no 
Prestacions per a les quals es prohibeix la subcontractació: no 
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.  
 
Per a la subcontractació de les partides referents a instal·lacions, es requerirà 
l’acreditació d’inscripció de l’empresa en el Registre d’Agents de la Seguretat Industrial 
a Catalunya (RASIC) en el camp d’activitat pertinent, o l’equivalent per empreses no 
ubicades a Catalunya. 
EXTINCIÓ  

Causes176: 
 
Pel cas que el contractista no executi, al menys, el 50% de l’obra dins dels dos primers 
mesos, l’Ajuntament podrà declarar des d’aquell moment finalitzat el contracte per no 
haver-se assolit aquesta fita. 
 

                                                 
172 S’indica “si “o “no”. 
173 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. 
174 

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) 
175 S’indica “si “o “no”. 
176 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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ALTRES CLÀUSULES  
 

 
-El contractista no hi podrà accedir per la porta del carrer Sant Benet. 
 
-L’abassegament de materials no es podrà realitzar per la façana principal, i en tot cas, 
es realitzarà en el lloc expressat per la facultat de la Direcció d’obra. 
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PARTICIPACIÓ DE QUI SIGNA 
 
SIGNATURES: 

 
Serveis tècnics municipals177: 
 
Francina Rius Cruz, tècnica de contractació i instructora 
 
Joan Anglada i Arumí, arquitecte municipal  
       
El Regidor proponent: Cristian Marc Huerta Vergés, Regidor d’obres, espai públic i 
activitats178 
 
INFORME PRECEPTIU DE SECRETARIA179 

☒S’emet informe favorable sobre l’expedient de contractació. Josep González 

Ballesteros. Secretari municipal. 
 

☐ S’emet informe en relació al present expedient i s’incorpora a l’expedient. 

 
 
INFORME PRECEPTIU D’INTERVENCIÓ180 

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

fiscalització. Mercè Marmi Espelt. Interventora municipal. 
 

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

fiscalització s’incorpora a l’expedient. 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
177 Es signarà consignaran el nom i els cognoms i càrrec de qui signa. 
178 Es consignaran el nom i els cognoms i càrrec de qui signa. 
179 Es signarà el PCAP o emetre informe que s’incorporarà a l’expedient 
180 Es signarà el PCAP o emetre informe que s’incorporarà a l’expedient 
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ANNEX 1. Declaració responsable del licitador que signa l’oferta 181 
 
A L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES 
Crta de Vic 35-37, 08272SANT FRUITÓS DE BAGES 

 
DECLARACIÓ RESPONSABLE DELS LICITADORS SOBRE COMPLIMENT DE LES 
CONDICIONS DE CAPACITAT, SOLVÈNCIA I NO INCURSIÓ EN PROHIBICIÓ PER 
CONTRACTAR PREVISTES LEGALMENT I EXIGIDES EN EL CONTRACTE  
EXPEDIENT 

Número: 610/2018 
Objecte: Execució de les obres contingudes en el Projecte de reforma parcial de planta 
baixa per a ampliació de l’escola de Música i Arts Navarcles-Sant Fruitós 
RÈGIM 

Classe182: administratius  
Modalitat183: obres 
 
EMPRESARI 

Nom: 
DNI/CIF: 
 
EMPRESA 

Nom: 
DNI/CIF: 
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE 

L’empresari que subscriu aquesta proposició, si s’escau ,per mitjà del representant que 
la firma, DECLARA RESPONSABLEMENT que reuneix els requisit de capacitat, 
solvència i no incursió en prohibició previstos per a aquest contracte. Es declara 
específica i responsablement que: 
 

- El firmant ostenta la representació de l’empresa. 
- Es disposa de l’adequada solvència econòmica, financera i tècnica que requereix 

el present contracte, o en el cas que correspongui, que disposa de la classificació 
exigida. 

- Que es disposa de les autoritzacions necessàries per exercir l’activitat. 
- Que no es troba incurs en cap de les causes que prohibeixen la contractació amb 

els poders adjudicadors del sector públic. 
- Que s’assumeix el compromís a què es refereix l’article 75.2. de la Llei 9/2017, 

de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic (si s’escau).184  

                                                 
181 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 
182 S’indicarà si el contracte és administratiu o privat. 
183 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). 
184 Quan una empresa desitgi recórrer a les capacitats d’altres entitats, demostrarà al poder adjudicador que es disposarà dels 

recursos necessaris mitjançant la presentació del compromís d’aquestes entitats.  
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LLOC I DATA 
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ANNEX 2. Oferta econòmica: reducció del preu respecte al pressupost de 
contractació185 
 
A L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES 
Crta de Vic 35-37, 08272 SANT FRUITÓS DE BAGES 

 
OFERTA ECONÒMICA: REDUCCIÓ DEL PREU  
RESPECTE AL PRESSUPOST DE CONTRACTACIÓ 

 
EXPEDIENT 

Número: 610/2018 
Objecte: Execució de les obres contingudes en el Projecte de reforma parcial de planta 
baixa per a ampliació de l’escola de Música i Arts Navarcles-Sant Fruitós 
 
RÈGIM 

Classe: administratiu     
Modalitat: obres 
 
EMPRESARI 

Nom: 
DNI/CIF: 
 
PREU OFERTAT 

Preu sense IVA      Tipus d’IVA       Quota d’IVA        Preu amb IVA         Percentatge de 
baixa186 
         21% 
 
SUBCONTRACTACIÓ 

 
S’indica a continuació relació de la part de les obres que es preveu subcontractar: 
 
Unitats d’obra: Import a 

subcontractar: 
Nom o perfil empresarial del 
subcontractista: 

 
 
CAL ADJUNTAR A LA PRESENT OFERTA187: 
 

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

 

                                                 
185 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 
186 S’arrodonirà al tercer dígit decimal. 
187 La no presentació de la documentació justificativa de l’oferta (estudi econòmic desglossat per partides; i pla de 
treball), o la manca de concordança d’aquests amb el projecte o el present plec de clàusules administratives, serà 
motiu d’exclusió del procediment. 
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- Pla de treball que s’haurà de presentar mitjançant un diagrama de barres 
obtingut a partir d’un estudi temps-activitat (s’accepten formats tipus MS 
Project, o similars equivalents) 
 

 
 
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 

 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents 
 
 
6.4 Aprovació del contracte menor d’obres i l’adjudicació dels treballs de 
pavimentació per la instal·lació d’una cabina de bany públic (exp. 724/2018) 
 

Primer. Vist l’informe proposta de contracte menor que s’adjunta com a annex al present.  
 
Segon. Vist el disposat en els articles 118 i 131.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre 
de Contractes del Sector públic, sobre l’expedient de contractació i adjudicació dels 
contractes menors. 
 
Tercer. La Junta de Govern Local actua la competència delegada següent: 
- Òrgan delegant: Alcalde  
- Data de delegació: 18 de juny de 2015  
- Numero decret: 2015-0480  
- Publicació al BOPB: 03.07.2015  
 
S’ACORDA: 
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Primer. Adjudicar el contracte menor d’obres a favor de Icman, Ingenieria constructora 
Manresana SL, per import de 12.400,00 €+ 2.604,00 €; 15.004,00 € (21% IVA inclòs), 
d’acord amb allò indicat en l’informe proposta que consta en l’annex 1, i assumir 
íntegrament el contingut de l’esmentat informe-proposta de contracte menor. 
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa per import de 15.004,00 € (21% IVA inclòs) amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 22 150 60935. L’adjudicació d’aquest contracte 
menor està condicionada a l’aprovació definitiva del modificat de crèdit 13/2018. 
 
Tercer. Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària, a la resta d’empreses que 
han presentat pressupost, serveis tècnics municipals, i a l’àrea d’Intervenció- Tresoreria. 
 
Quart. Publicar l’adjudicació d’aquest contracte al perfil del contractant (plataforma de 
contractació pública), i en el Registre Públic de Contractes de la Generalitat de 
Catalunya, per a que des d’aquest registre es trameti la informació i dades del contracte 
a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de l’Estat i a la Sindicatura de 
Comptes de Catalunya, d’acord amb l’establert a la normativa d’aplicació. 
 
Cinquè. 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. 

 
 
ANNEX.  
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents 
 
 
6.5 Atorgament de llicència d’obres ( C/ Sakura, núm.  10 , Pol.Ind. Sta.Anna) 
(exp. 806/2018) 
 

Procediment    Expedient  806/2018 
Promotor:  ENDESA DISTRIBUCIONS ELECTRICA SLU  
CIF:   B-82846817 
Objecte: Obertura i tancament de 3 m rasa per estesa cablejat baixa tensió 
Emplaçament: C/ Sakura, núm.  10 Pol. Ind. Sta Anna, de Sant Fruitós de Bages 
Ref. Cadastral: 5859414DG0255N 
R/E:   2018-E-RC-2929  (05.06.2018)  

 
Primer.- Vist l’expedient relatiu a la sol·licitud de llicència d’obres que s’assenyala. 
 
Segon.- Vist l’informe dels serveis tècnics, emès el 3 de juliol de 2018, amb adhesió del 
secretari, obrant a l’expedient. 
  
Tercer.- Vist l’informe d’intervenció 110/2018 amb data 12 de juliol de 2018. 
 
Quart.- Vist allò establert per l’article 79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, i 187 i següents dels 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la llei 
d’urbanisme i concordants de les normes urbanístiques del Pla general d’ordenació 
urbana. 
 
Cinquè.- Atès que el polígon es troba totalment consolidat per la urbanització i consolidat 
materialment, i que les llicències que s’atorguen suposen modificacions de llicències 
anteriors atorgades incondicionalment 
 
Sisè.- Atès  que aquesta Alcaldia és competent per a l’atorgament de la llicència, a tenor 
dels arts. 21.1.q) de la Llei 7/85 Reguladora de les Bases del Règim Local, modificada 
per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern 
local,  i l’art. 53.1.r) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.  
 
Setè.- La Junta de Govern Local actua la competència delegada següent: 
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- Òrgan delegant:  L’alcalde 
- Data delegació:  18 de juny de 2015 
- Numero Decret / acord: 480 
- Publicació al BOPB:  3 de juliol de 2015 
 
S’ACORDA : 
 
Primer.- Atorgar llicència urbanística d’obres a ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA 
SLU , per a la obertura i tancament de 3 m de rasa per l’estesa de cablejat de baixa 
tensió , al carrer Sakura, núm. 10, al  polígon industrial Santa Anna, amb un pressupost 
de referència de  300.00 € , amb les següents observacions :  
1.- Els treballs previstos es cenyiran estrictament a les prescripcions tècniques indicades 
a la documentació tècnica presentada adjunta a la sol·licitud de llicències d’obres. 
2.- Es comunicarà als serveis tècnics municipals l’inici i finalització dels treballs 
previstos, als efectes de realitzar inspeccions conjuntes de comprovació del replanteig 
dels treballs a executar. 
3.- Els residus resultants, cal lliurar-los a gestor de runes autoritzat tal com es fa constar 
en document adjunt a la sol·licitud, o bé a la deixalleria municipal de Sant Fruitós de 
Bages. 
 
4.- Cas d’haver d’ocupar la via pública amb qualsevol mitjà auxiliar, caldrà sol·licitar amb 
una antelació mínima de 120 hores (5 dies) la corresponent llicència d’ocupació de la 
via pública, fent esment dels dies previstos, la superfície ocupada o de vol , croquis 
esquemàtic de l’ocupació o de vol, els elements de protecció  i senyalització, i aportar 
assumeix tècnic en cas necessari. En cap cas, es podrà ocupar la via pública sense està 
en possessió de la llicència esmentada.  
 
5.- Si com a conseqüència de l’execució de les actuacions, o de l’ocupació de la via 
pública resulta malmès qualsevol element de la via pública (inclosos elements de façana 
- enllumenat públic), s’haurà de reparar per part del titular de la llicència a la finalització 
les obres.   . 
 
Segon.- Aprovar la liquidació 2018/0000003204 de 10.62 € en concepte d’impost sobre 
construccions i de 33.00 € en concepte de taxes, d’acord amb les Ordenances fiscals 
núm. 5 i 21. 
 

Descripció Tarifa Base imposable      Tarifa     Import 

ICIO    300.00 €      3,54%      10.62 € 

Taxa    300.00 €      0,64%      33.00 €  
(quota mínima) 

 
Tercer .- Notificar aquesta resolució al titular de la llicència i a la Tresoreria municipal. 
 
 
 
Quart.- Declarar que respecte als presents acords: 
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- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugna 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. 

 
Cinquè.- Declarar que respecte a la liquidació aprovada: 
 
- L’acte és una resolució i pot ser impugnat per mitjà de recurs de reposició davant de 
l’òrgan titular legal de la competència en el termini d’un mes. 
 
- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a 
dret. 
 

• Annex : Informe tècnic de data 3 de juliol de 2018 

• Annex : Informe Intervenció de data 12 de juliol de 2018 
 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents 
 
 
6.6 Atorgament de llicència d’obres ( C/ de les Planes, núm. 24 , Pol.Ind. 
Sta.Anna) (exp. 823/2018) 
 

Procediment    Expedient  823/2018 
Promotor:  CASTEL PACKAGING S.L.  
CIF:   B-65389355 
Objecte: Obertura i reposició de cala en via pública 
Emplaçament: C/ de les Planes, 24  Pol.Ind. Sta Anna, de Sant Fruitós de Bages 
Ref. Cadastral: 6357002DG0265N0002ID 
R/E:   2018-E-RC-2629  (18.05.2018)  

 
Primer.- Vist l’expedient relatiu a la sol·licitud de llicència d’obres que s’assenyala. 
 
Segon.- Vist l’informe dels serveis tècnics, emès el 4 de juliol de 2018, amb adhesió del 
secretari, obrant a l’expedient. 
  

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

 

  

  

 

 

 

Pàgina 143 de 206 
 

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

E-mail: ajuntament@santfruitos.cat 

Tercer.- Vist l’informe d’intervenció 109/2018 amb data 12 de juliol de 2018. 
 
Quart.- Vist allò establert per l’article 79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, i 187 i següents dels 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la llei 
d’urbanisme i concordants de les normes urbanístiques del Pla general d’ordenació 
urbana. 
 
Cinquè.- Atès que el polígon es troba totalment consolidat per la urbanització i consolidat 
materialment, i que les llicències que s’atorguen suposen modificacions de llicències 
anteriors atorgades incondicionalment 
 
Sisè.- Atès  que aquesta Alcaldia és competent per a l’atorgament de la llicència, a tenor 
dels arts. 21.1.q) de la Llei 7/85 Reguladora de les Bases del Règim Local, modificada 
per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern 
local,  i l’art. 53.1.r) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.  
 
Setè.- La Junta de Govern Local actua la competència delegada següent: 
 
- Òrgan delegant:  L’alcalde 
- Data delegació:  18 de juny de 2015 
- Numero Decret / acord: 480 
- Publicació al BOPB:  3 de juliol de 2015 
 
S’ACORDA : 
 
Primer.- Atorgar llicència urbanística d’obres a CASTEL PACKAGING S.L. , per a la 
obertura i reposició de cala en via pública , al carrer de les Planes, núm. 24, al  polígon 
industrial Santa Anna, amb un pressupost de referència de 426,34, amb les següents 
observacions :  
 1.- L’execució i supervisió de les obres hauran de ser executades per l’empresa 
prestadora del servei AIGÜES DE MANRESA S.A., tal i com es troba regulat en el 
Reglament municipal del servei de subministrament d’aigua potable de Sant Fruitós de 
Bages aprovat definitivament pel ple de l’Ajuntament en sessió de 18 de setembre de 
2018. En cap cas la llicència urbanística eximeix dels tràmits establerts per la prestadora 
del servei AIGÜES DE MANRESA S.A. per a sol·licitar la seva execució i supervisió. 
 
2.- Abans de l’inici de les obres caldrà aportar un certificat de l’empresa prestadora del 
servei AIGÜES DE MANRESA S.A. en el qual certifiqui que assumeix la direcció i 
execució de les obres i que aquestes s’executaran segons el Reial Decret 1627/1997, 
de 24 d’octubre pel qual s’estableixen les disposicions mínimes  de seguretat i de salut 
en les obres de construcció i especialment allò descrit a “ ANEXO IV”. 
 
3.- Cas d’haver d’ocupar la via pública amb qualsevol mitjà auxiliar, caldrà sol·licitar amb 
una antelació mínima de 120 hores (5 dies) la corresponent llicència d’ocupació de la 
via pública, fent esment dels dies previstos, la superfície ocupada o de vol , croquis 
esquemàtic de l’ocupació o de vol, els elements de protecció  i senyalització, i aportar 
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assumeix tècnic en cas necessari. En cap cas, es podrà ocupar la via pública sense està 
en possessió de la llicència esmentada.  
4.- En el cas que amb l’execució de les obres resulti malmès qualsevol element de la via 
pública, sobre els quals no s’hi actuï directament, s’haurà de reparar per part del titular 
de la llicència a la finalització les obres. 

    
Segon.- Aprovar la liquidació 2018/0000003203 de 15.09 € en concepte d’impost sobre 
construccions i de 33.00 € en concepte de taxes, d’acord amb les Ordenances fiscals 
núm. 5 i 21. 
 

Descripció Tarifa Base imposable      Tarifa     Import 

ICIO    426.24 €      3,54%      15.09 € 

Taxa    426.34 €      0,64%      33.00 €  
(quota mínima) 

 
Tercer .- Notificar aquesta resolució al titular de la llicència i a la Tresoreria municipal. 
 
Quart.- Declarar que respecte als presents acords: 
 
- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugna 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. 

 
Cinquè.- Declarar que respecte a la liquidació aprovada: 
 
- L’acte és una resolució i pot ser impugnat per mitjà de recurs de reposició davant de 
l’òrgan titular legal de la competència en el termini d’un mes. 
 
- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a 
dret. 
 

•  Annex : Informe Tècnic de data 4 de juliol de 2018 

• Annex : Informe d’Intervenció de data 12 de juliol de 2018 
 
 
ANNEX 1. INFORME DELS SERVEIS TÈCNICS 

 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

 

  

  

 

 

 

Pàgina 145 de 206 
 

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

E-mail: ajuntament@santfruitos.cat 

 
 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

 

  

  

 

 

 

Pàgina 146 de 206 
 

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

E-mail: ajuntament@santfruitos.cat 

 
 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

 

  

  

 

 

 

Pàgina 147 de 206 
 

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

E-mail: ajuntament@santfruitos.cat 

 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

 

  

  

 

 

 

Pàgina 148 de 206 
 

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

E-mail: ajuntament@santfruitos.cat 

 

 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

 

  

  

 

 

 

Pàgina 149 de 206 
 

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

E-mail: ajuntament@santfruitos.cat 

ANNEX 2. INFORME DE LA INTERVENCIÓ.  

 

 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

 

  

  

 

 

 

Pàgina 150 de 206 
 

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

E-mail: ajuntament@santfruitos.cat 

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents 
 
 
 
7. ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS  
 
7.1 Aprovació del Pla de reposicions i millores en instal·lacions de 
clavegueram 2018 (exp. 107/2018) 
 

 
Primer. Vist que la societat mercantil Aigües de Manresa, S.A, empresa responsable de 
l’explotació i manteniment de les instal·lacions d’abastament d’aigua potable i 
clavegueram municipal, en data 18 de juny de 2018 i registre d’entrada electrònica 2018-
E-RC-3261, ha presentat el “Pla de reposicions i millores en instal·lacions de 
clavegueram a Sant Fruitós de Bages per l’any 2018”. 
 
Segon. Vist l’informe emès per l’enginyer municipal, de data 6 de juliol de 2018 que 
serveix de motivació al present, i d’acord amb el qual es considera correcte i adequat el 
citat document  i sol·licita l’aprovació del mateix per part de l'òrgan municipal competent, 
 
Tercer. La relació d’obres i inversions descrites anteriorment es trobaran subjectes a 
modificació (incorporació de noves obres o eliminació de previstes) fruit de les 
necessitats d’intervenció en les infraestructures al llarg de l’any, de la prioritat de les 
mateixes respecte el correcte funcionament de les xarxes, i de l’evolució de les 
previsions d’ingressos tarifaris i no tarifaris. En tot cas, respectant l’import total màxim 
destinat en obres que s’explicita en l’ informe adjunt. 
 
D’altra banda, per a l’inici, execució i recepció de les obres anteriorment descrites es 
seguirà amb el procediment d’encàrrec i recepció d’obres definit a l’annex 3 del 
Contracte-programa per l’explotació del servei municipal de clavegueram, aprovat 
inicialment per la Junta de Govern Local en data 10 d’abril de 2013 i publicat al BOP en 
data 24 d’abril de 2013. 
 
Quart. Atès que la Societat Municipal d’Aigües de Manresa , S.A. es configura com a 
mitjà propi i servei tècnic de l’ajuntament de Sant Fruitós de Bages, en virtut del Conveni 
entre l’Ajuntament de Manresa i l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, aprovat pel Ple 
de 15 de desembre de 2010, formalitzada en data 25 de gener de 2011, i prorrogada pel 
Ple en sessió de 14 de juny de 2018. 
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Cinquè. Atès que el Pla de reposicions i millores en instal·lacions de clavegueram, a que 
s’ha fet esment i que és objecte d’aprovació per aquesta Junta de Govern Local, és un 
document que es relaciona amb el sentit i contingut dels documents Contracte – 
programa del servei municipal d’abastament i clavegueram. 
 
Sisè. Atès que segons el contracte-programa, Aigües de Manresa SA prestarà el servei 
de competència municipal de clavegueram al municipi de Sant Fruitós de Bages. I que 
aquest servei compren tant gestió com la facturació del servei d’acord amb el regim 
tarifari vigent. L’Ajuntament encomana la gestió de la recaptació de la taxa o tarifa de la 
qual és titular, a l’empresa Aigües de Manresa SA, en la seva consideració de servei 
tècnic i medi propi de l’Ajuntament. Aigües de Manresa, SA gestionarà i explotarà el 
servei objecte del contracte programa i executarà les obres previstes aportant tots els 
mitjans personals, materials i econòmics que calguin, d’acord amb el règim econòmic i 
financer derivat d’aquest contracte-programa. 
 
Setè. Atès que en data 2 d’abril de 2012, la Junta de Govern Local va acordar aprovar 
“Pla de seguretat per treballs de xarxa d’aigua potable i aigua residual” (entregat per 
Aigües de Manresa, SA en data 28/02/2012 i R/E: 2012/913) per les obres sense 
projecte, incloses als plans de reposicions i millores 2012 en instal·lacions d’abastament 
i clavegueram. I posteriorment, en data 22/04/2013, 02/06/2014,18/05/2015 i 29/07/2016 
i 19/06/2017 la Junta de Govern Local va acordar prorrogar la vigència del citat “Pla de 
seguretat per treballs de xarxa d’aigua potable i aigua residual” per a les obres sense 
projecte incloses als plans de reposicions i millores 2013, 2014, 2015 i 2016 i 2017 
respectivament, en instal·lacions d’abastament i clavegueram.  
 
Vuitè. Vist l’informe tècnic emès per l’enginyer municipal del qual se’n desprèn la 
proposta de prorrogar el Pla de seguretat pels treballs de xarxa d’aigua potable i aigua 
residual” per les obres sense projecte, incloses al Pla de Reposicions i Millores 2018 en 
instal·lacions de clavegueram. 
 
Novè.  Atès que la Junta de Govern Local actua amb la competència delegada següent: 
Òrgan delegant: Alcalde  
Data de la delegació: 18 de juny de 2015 
Data de la publicació al BOP de la delegació: 3 de juliol de 2015 
 
S’ACORDA: 
 
Primer. Aprovar el Pla de reposicions i millores en instal·lacions de clavegueram a Sant 
Fruitós de Bages 2018 per un import total de 217.965,44 euros (IVA exclòs) 
 
Segon. Encarregar a Aigües de Manresa, S.A., en la seva qualitat de mitjà propi de 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, l’execució de les obres contingudes en el Pla de 
reposicions i millores en instal·lacions de clavegueram, designant com a tècnic 
responsable de la coordinació de la seva execució al Sr. Aleix Cervantes López, enginyer 
municipal, i designant com a tècnic responsable del seguiment i control de l’execució el 
Sr. Sergi Garcia Barreto, arquitecte tècnic municipal, o tècnic que el substitueixi. 
 
Tercer. Disposar que els Plans de reposicions i millores en instal·lacions de 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

 

  

  

 

 

 

Pàgina 152 de 206 
 

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

E-mail: ajuntament@santfruitos.cat 

clavegueram, està vinculat al sentit i contingut dels documents Contracte – programa 
del servei municipal d’abastament i clavegueram. 
 
Quart. Aprovar de conformitat amb l’article 7, apartat 2, del Reial Decret 1627/97, de 24 
d’octubre, sobre les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres, el “Pla de 
seguretat per treballs de xarxa d’aigua potable i aigua residual” per les obres sense 
projecte, incloses al Pla de Reposicions i Millores 2018 en instal·lacions de clavegueram, 
amb les següents prescripcions tècniques de compliment obligatori: 
 
a) El Pla de Seguretat i Salut, ha d’estar a l’obra i a disposició permanent de la Direcció 

Facultativa, de qui intervingui en l’execució de l’obra, i de les persones i organismes 
amb responsabilitat amb matèria de prevenció en les empreses que intervinguin en 
ella, així com dels representants dels treballadors. 

b) El contractista NO pot introduir cap modificació en el Pla de Seguretat i Salut, que 
no sigui aprovada prèviament de forma expressa pel coordinador de seguretat. Les 
persones esmentades en l’anterior paràgraf, poden presentar per escrit i 
raonadament les alternatives i suggeriments que considerin oportuns. 

c) El contractista ha de designar els recursos preventius adequats, de conformitat amb 
la Llei 54/2003, que deuen estar a l’obra quan es desenvolupin els treballs de riscs 
especials (definits amb caràcter no exhaustiu en l’annex II del RD 1627/1997), amb 
l’objecte de vigilar el compliment de les mesures incloses en el Pla de Seguretat i 
Salut, i comprovar la seva eficàcia. 

 
Cinquè. Notificar el present acord a Aigües de Manresa, i comunicar-ho a Intervenció-
Tresoreria i als serveis tècnics municipals. 
 
Sisè. 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. 

 
 
 
 
 
 
 
ANNEX.  

 
I N F O R M E      T È C N I C    
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En Aleix Cervantes López, enginyer municipal de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 
en relació a: 
 
Assumpte: 
  
Documentació presentada per l’empresa responsable de l’explotació i manteniment de 
les instal·lacions de clavegueram municipal (Aigües de Manresa, SA), en data 
18/06/2018 i registre general d’entrada núm. 2018-E-RC-3261, referent al “Pla de 
reposicions i millores en instal·lacions de clavegueram a Sant Fruitós de Bages per l’any 
2018”.  
 
Dades del procediment: 

 
DEPARTAMENT: Àrea de Serveis Públics. 
PROCEDIMENT:  

- Número: 107/2018   
- Nom: Aprovació del Pla de reposicions i millores en instal·lacions de 

clavegueram 2018. 
 
Fets: 
 
1. D’acord amb el conveni de col·laboració publicat al Butlletí Oficial de la Província de 

Barcelona en data 5 de desembre de 2011, en què es defineix la societat mercantil 
Aigües de Manresa, SA, com a mitjà propi i servei tècnic de l’Ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages. 
 

2. Atès que el Ple de la Corporació en sessió celebrada el 14 de juny de 2018, va 
acordar aprovar la quarta pròrroga del conveni interadministratiu entre l’Ajuntament 
de Manresa i de Sant Fruitós de Bages, relatiu a la prestació de serveis públics 
d’abastament d’aigua i de clavegueram per part de la societat de capital íntegrament 
públic del primer d’aquests ajuntaments, Aigües de Manresa, SA, en qualitat de mitjà 
propi i servei tècnic del segon, per un termini amb efectes des de la finalització de la 
tercera pròrroga i mentre no es determini una altre nova forma de prestació del 
servei, la fixació de la qual es realitzarà per mitjà d’un procediment que s’incoaria 
properament.  

 
3. En aquest sentit, la societat mercantil Aigües de Manresa, SA, és la responsable de 

l’explotació i manteniment de les instal·lacions municipals de clavegueram. 
 
4. D’altra banda, la societat mercantil Aigües de Manresa, SA va entregar en data 

22/11/2017 (R/E: E/005408-2017) l’estudi econòmic per a la revisió de la tarifa del 
servei de clavegueram per a l’exercici 2018. El qual va motivar l’aprovació per a 
l’exercici 2018 de l’ordenança fiscal núm. 28 corresponent a la taxa pel servei de 
clavegueram.  

 
5. L’empresa responsable de l’explotació i manteniment de les instal·lacions de 

clavegueram municipal (Aigües de Manresa, SA), va presentar, en data 18/06/2018 
i registre general d’entrada núm. 2018-E-RC-3261, el “Pla de reposicions i millores 
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en instal·lacions de clavegueram a Sant Fruitós de Bages per l’any 2018”.  
 
 
Consideracions tècniques: 
 
1. Cal tenir destacar que fruit del document presentat per Aigües de Manresa, SA per 

a la revisió de les tarifes pel servei de clavegueram al municipi per l’any 2018, 
aprovades a l’ordenança fiscal núm. 28, en resultà uns imports dels recursos propis 
destinats a reposicions i millores de 87.000,00 euros. 
  

2. Així doncs, l’import destinat al Pla de reposicions i millores (PRM) en instal·lacions 
de clavegueram a Sant Fruitós de Bages per l’any 2018 és de 87.000,00 euros..  
 

3. D’altra banda, al citat Pla s’especifiquen els imports resultants entre les previsions 
pressupostàries d’anteriors anualitats d’obres del PRM i les realment executades. 
En aquest sentit, en el present PRM s’indica la regularització dels citats imports, que 
dóna com a resultant un import positiu a favor de l’ajuntament de 203.332,35 euros.  
 
En conseqüència, l’import total destinat al PRM 2018 és la suma del resultant de 
tarifa (87.000,00 euros) i l’import de regularització d’anteriors anualitats (203.332,35 
euros), que suposa un total disponible de 290.332,35 euros. 
 

4. Per tant, conforme a l’exposat i a les necessitats en inversions en la xarxa acordades 
entre l’Ajuntament i Aigües de Manresa, SA, es considera correcte i adequat destinar 
en obres de reposicions i millores de la xarxa de clavegueram municipal durant l’any 
2018 un import total de 217.965,44 euros (IVA exclòs), conforme el següent detall: 

 
a) Actuacions en curs d’anteriors anualitats, i pendents de tancament (lògicament 

no es troben incloses en el tancament del PRM 17 i anteriors): 
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b) Noves actuacions previstes al PRM: 

 

 
 
5. Tenint en compte que l’import disponible resultant de la tarifa de clavegueram 2018 

és de 217.965,44 euros, i que la suma d’inversions indicada anteriorment és de 
290.332,35 euros, existirà un import sobrant de 72.336,91 euros, pel qual es 
preveuen les següents reserves d’actuacions. No obstant, no s’iniciaran sense el 
vistiplau de l’ajuntament als efectes de conservar l’estabilitat pressupostària: 
 

 
 
6. La relació d’obres i inversions descrites anteriorment es trobaran subjectes a 

modificació (incorporació de noves obres o eliminació de previstes) fruit de les 
necessitats d’intervenció en les infraestructures al llarg de l’any, de la prioritat de les 
mateixes respecte el correcte funcionament de les xarxes, i de l’evolució de les 
previsions d’ingressos tarifaris i no tarifaris. En tot cas, respectant l’import total 
màxim destinat en obres que s’explicita en aquest informe com a proposta d’acord. 
 

7. D’altra banda, per a l’inici, execució i recepció de les obres anteriorment descrites 
es seguirà amb el procediment d’encàrrec i recepció d’obres definit a l’annex 3 del 
Contracte-programa per l’explotació del servei municipal de clavegueram, aprovat 
inicialment per la Junta de Govern Local en data 10 d’abril de 2013 i publicat al BOP 
en data 24 d’abril de 2013. 

 
 
Conclusions: 
 
Per tant, és pels motius anteriorment exposats que el tècnic que subscriu el present 
informe considera correcte i adequat el “Pla de reposicions i millores en instal·lacions de 
clavegueram a Sant Fruitós de Bages per l’any 2018” presentades per Aigües de 
Manresa, SA. I en sol·licita, si es considera oportú, l’aprovació per part de l’òrgan 
municipal competent del import global a destinar-hi: 
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▪ Pla de reposicions i millores en instal·lacions de clavegueram a Sant Fruitós de 
Bages per l’any 2018. Import total previst de 217.965,44 euros (IVA exclòs). 

 
I als efectes que s’estimin oportuns, sens perjudici d’emissió d’informe jurídic al respecte 
si es creu oportú, el tècnic que subscriu signa el present informe. 
 
A Sant Fruitós de Bages,  
 
L’enginyer municipal 
 
 
Aleix Cervantes López 
(signat electrònicament) 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents 
 
 
 
 
 
7.2 Aprovació de Pla de reposicions i millores en instal·lacions d’abastament 
d’aigua potable a Sant Fruitós de Bages per l’any 2018 (exp. 130/2018) 
 
 

Primer. Vist que la societat mercantil Aigües de Manresa, S.A, empresa responsable de 
l’explotació i manteniment de les instal·lacions d’abastament d’aigua potable i 
clavegueram municipal, en data 18 de juny de 2018 i registre d’entrada electrònica 2018-
E-RC-3260, ha presentat el “Pla de reposicions i millores en instal·lacions d’abastament 
a Sant Fruitós de Bages per l’any 2018”. 
 
Segon. Vist l’informe emès per l’enginyer municipal, de data 6 de juliol de 2018, que 
s’adjunta com a annex, en que subscriu que les propostes incloses en el “Pla de 
reposicions i millores en instal·lacions d’abastament a Sant Fruitós de Bages per l’any 
2018”, presentades per Aigües de Manresa, S.A. són correctes i adequades i, per tant, 
sol·licita l’aprovació per part de l’òrgan municipal competent de l’import global a destinar 
ascendeix a 129.871,24 euros (IVA exclòs).  
 
La relació d’obres i inversions descrites anteriorment es trobaran subjectes a modificació 
(incorporació de noves obres o eliminació de previstes) fruit de les necessitats 
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d’intervenció en les infraestructures al llarg de l’any, de la prioritat de les mateixes 
respecte el correcte funcionament de les xarxes, i de l’evolució de les previsions 
d’ingressos tarifaris i no tarifaris. En tot cas, respectant l’import total màxim destinat en 
obres que s’explicita en aquest informe com a proposta d’acord. 
 
D’altra banda, per a l’inici, execució i recepció de les obres anteriorment descrites es 
seguirà amb el procediment d’encàrrec i recepció d’obres definit a l’annex 3 del 
Contracte-programa per l’explotació del servei municipal d’abastament d’aigua potable, 
aprovat inicialment per la Junta de Govern Local en data 10 d’abril de 2013 i publicat al 
BOP en data 24 d’abril de 2013. 
 
Tercer. Atès que la Societat Municipal d’Aigües de Manresa , S.A. es configura com a 
mitjà propi i servei tècnic de l’ajuntament de Sant Fruitós de Bages, en virtut del Conveni 
entre l’Ajuntament de Manresa i l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, aprovat pel Ple 
de 15 de desembre de 2010, formalitzada en data 25 de gener de 2011, i prorrogada pel 
Ple en sessió de 14 de juny de 2018. 
 
Quart. Atès que el Pla de reposicions i millores en instal·lacions d’abastament, a que 
s’ha fet esment i que és objecte d’aprovació per aquesta Junta de Govern Local, és un 
document que es relaciona amb el sentit i contingut dels documents Contracte – 
programa del servei municipal d’abastament i clavegueram. 
 
Cinquè. Atès que segons el contracte-programa, Aigües de Manresa SA prestarà el 
servei de competència municipal d’abastament domiciliari d’aigua al municipi de Sant 
Fruitós de Bages. I que aquest servei compren tant la captació, potabilització i distribució 
d’aigua, com la facturació del servei d’acord amb el regim tarifari vigent. L’Ajuntament 
encomana la gestió de la recaptació de la taxa o tarifa de la qual és titular, a l’empresa 
Aigües de Manresa SA, en la seva consideració de servei tècnic i medi propi de 
l’Ajuntament. Aigües de Manresa, SA gestionarà i explotarà el servei objecte del 
contracte programa i executarà les obres previstes aportant tots els mitjans personals, 
materials i econòmics que calguin, d’acord amb el règim econòmic i financer derivat 
d’aquest contracte-programa. 
 
Sisè. Atès que en data 2 d’abril de 2012, la Junta de Govern Local va acordar aprovar 
“Pla de seguretat per treballs de xarxa d’aigua potable i aigua residual” (entregat per 
Aigües de Manresa, SA en data 28/02/2012 i R/E: 2012/913) per les obres sense 
projecte, incloses als plans de reposicions i millores 2012 en instal·lacions d’abastament 
i clavegueram. I posteriorment, en data 22/04/2013, 02/06/2014, 18/05/2015 i 
29/07/2016 i 19/06/2017 la Junta de Govern Local va acordar prorrogar la vigència del 
citat “Pla de seguretat per treballs de xarxa d’aigua potable i aigua residual” per a les 
obres sense projecte incloses als plans de reposicions i millores 2013, 2014, 2015, 2016 
i 2017 respectivament, en instal·lacions d’abastament i clavegueram.  
 
Setè. Vist l’informe tècnic emès per l’enginyer municipal del qual se’n desprèn la 
proposta de prorrogar el Pla de seguretat pels treballs de xarxa d’aigua potable i aigua 
residual” per les obres sense projecte, incloses al Pla de Reposicions i Millores 2018 en 
instal·lacions d’abastament. 
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Vuitè.  Atès que la Junta de Govern Local actua amb la competència delegada següent: 
Òrgan delegant: Alcalde  
Data de la delegació: 18 de juny de 2015 
Data de la publicació al BOP de la delegació: 3 de juliol de 2015 
 
S’ACORDA:  
 
Primer. Aprovar el Pla de reposicions i millores en instal·lacions d’abastament a Sant 
Fruitós de Bages 2018 per un import total de 129.871,24 euros (IVA exclòs) 
 
Segon. Encarregar a Aigües de Manresa, S.A., en la seva qualitat de mitjà propi de 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, l’execució de les obres contingudes en el Pla de 
reposicions i millores en instal·lacions d’abastament, designant com a tècnic 
responsable de la coordinació de la seva execució al Sr. Aleix Cervantes López, enginyer 
municipal, i com a tècnic responsable del seguiment i control de l’execució el Sr. Sergi 
Garcia Barreto, arquitecte tècnic municipal, o tècnic que el substitueixi. 
 
Tercer. Disposar que els Plans de reposicions i millores en instal·lacions d’abastament, 
està vinculat al sentit i contingut dels documents Contracte – programa del servei 
municipal d’abastament i clavegueram. 
 
Quart. Aprovar de conformitat amb l’article 7, apartat 2, del Reial Decret 1627/97, de 24 
d’octubre, sobre les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres, el “Pla de 
seguretat per treballs de xarxa d’aigua potable i aigua residual” per les obres sense 
projecte, incloses al Pla de Reposicions i Millores 2018 en instal·lacions d’abastament, 
amb les següents prescripcions tècniques de compliment obligatori: 
 
d) El Pla de Seguretat i Salut, ha d’estar a l’obra i a disposició permanent de la Direcció 

Facultativa, de qui intervingui en l’execució de l’obra, i de les persones i organismes 
amb responsabilitat amb matèria de prevenció en les empreses que intervinguin en 
ella, així com dels representants dels treballadors. 

e) El contractista NO pot introduir cap modificació en el Pla de Seguretat i Salut, que 
no sigui aprovada prèviament de forma expressa pel coordinador de seguretat. Les 
persones esmentades en l’anterior paràgraf, poden presentar per escrit i 
raonadament les alternatives i suggeriments que considerin oportuns. 

f) El contractista ha de designar els recursos preventius adequats, de conformitat amb 
la Llei 54/2003, que deuen estar a l’obra quan es desenvolupin els treballs de riscs 
especials (definits amb caràcter no exhaustiu en l’annex II del RD 1627/1997), amb 
l’objecte de vigilar el compliment de les mesures incloses en el Pla de Seguretat i 
Salut, i comprovar la seva eficàcia. 

 
Cinquè. Notificar el present acord a Aigües de Manresa, i comunicar-ho a Intervenció-
Tresoreria i als serveis tècnics municipals. 
 
Sisè. 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. 
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- 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. 

 
Annex: Informe tècnic de l’enginyer municipal de data 6 de juliol de 2018 

 
I N F O R M E      T È C N I C    
 

 
En Aleix Cervantes López, enginyer municipal de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 
en relació a: 
 
Assumpte: 
  
En relació a la documentació presentada per l’empresa responsable de l’explotació i 
manteniment de les instal·lacions d’abastament d’aigua potable (Aigües de Manresa, 
SA), en data 18/06/2018 i registre general d’entrada núm. 2018-E-RC-3260, referent al 
“Pla de reposicions i millores en instal·lacions d’abastament a Sant Fruitós de Bages per 
l’any 2018”.  
 
Dades del procediment: 

 
DEPARTAMENT: Àrea de Serveis Públics. 
PROCEDIMENT:  

- Número: 130/2018   
- Nom: Aprovació del Pla de reposicions i millores en instal·lacions d’abastament 

2018. 
 
Fets: 
 
6. D’acord amb el conveni de col·laboració publicat al Butlletí Oficial de la Província de 

Barcelona en data 5 de desembre de 2011, en què es defineix la societat mercantil 
Aigües de Manresa, SA, com a mitjà propi i servei tècnic de l’Ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages. 
 

7. Atès que el Ple de la Corporació en sessió celebrada el 14 de juny de 2018, va 
acordar aprovar la quarta pròrroga del conveni interadministratiu entre l’Ajuntament 
de Manresa i de Sant Fruitós de Bages, relatiu a la prestació de serveis públics 
d’abastament d’aigua i de clavegueram per part de la societat de capital íntegrament 
públic del primer d’aquests ajuntaments, Aigües de Manresa, SA, en qualitat de mitjà 
propi i servei tècnic del segon, per un termini amb efectes des de la finalització de la 
tercera pròrroga i mentre no es determini una altre nova forma de prestació del 
servei, la fixació de la qual es realitzarà per mitjà d’un procediment que s’incoaria 
properament.  

 
8. En aquest sentit, la societat mercantil Aigües de Manresa, SA, és la responsable de 

l’explotació i manteniment de les instal·lacions municipals d’abastament i distribució 
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d’aigua potable. 
 
9. D’altra banda, la societat mercantil Aigües de Manresa, SA va entregar en data 

24/11/2017 (R/E: E/005436-2017) l’estudi econòmic per a la revisió de la tarifa del 
servei d’abastament d’aigua potable per a l’exercici 2018. El qual va motivar 
l’aprovació per a l’exercici 2018 de l’ordenança fiscal núm. 31 corresponent a la taxa 
pel servei de subministrament d’aigua.  

 
10. L’empresa responsable de l’explotació i manteniment de les instal·lacions 

d’abastament d’aigua potable (Aigües de Manresa, SA), en data 18/06/2018 i 
registre general d’entrada núm. 2018-E-RC-3260, va presentar el “Pla de reposicions 
i millores en instal·lacions d’abastament a Sant Fruitós de Bages per l’any 2018”.  

 
 
Consideracions tècniques: 
 
8. Cal tenir destacar que fruit del document presentat per Aigües de Manresa, SA per 

a la revisió de les tarifes pel subministrament d’aigua potable al municipi per l’any 
2018, aprovades a l’ordenança fiscal núm. 31, en resultà uns imports dels recursos 
propis destinats a reposicions i millores de 194.930,00 euros i d’aportacions en 
reposicions i millores de 4.267,00 euros. 
  

9. Així doncs, l’import destinat al Pla de reposicions i millores (PRM) en instal·lacions 
d’abastament a Sant Fruitós de Bages per l’any 2018 és de 199.197,00 euros. 
Aquest import coincideix amb la suma dels dos conceptes indicats al punt anterior 
referents a les reposicions i millores, i que s’inclouen a les tarifes per l’any 2018.  

 
10. D’altra banda, al citat Pla s’especifiquen els imports resultants entre les previsions 

pressupostàries d’anteriors anualitats d’obres del PRM i els realment executats. En 
aquest sentit, en el present PRM s’indica la regularització dels citats imports, que 
dóna com a resultant un import positiu a favor de l’ajuntament de 5.999,32 euros. 
Als quals també se’ls ha de sumar la regularització d’una actuació doblement inclosa 
a la facturació en el canvi del sistema de gestió de l’any 2013 (pressupost núm. 
00002443 per a l’adequació de boca de reg c. German Duran amb un import de 
268,44 euros), i que AMSA inclou com un abonament  a favor de l’Ajuntament. 
Aquest fet suposa un import total de regularització d’anteriors anualitats a favor de 
l’ajuntament de 6.267,76 euros 

 
En conseqüència, l’import total destinat al PRM 2018 és la suma del resultant de 
tarifa (199.197,00 euros) i l’import de regularització d’anteriors anualitats (6.267,76 
euros), que suposa un total de 205.464,76 euros. 
 

11. Per tant, conforme a l’exposat i a les necessitats en inversions en la xarxa acordades 
entre l’Ajuntament i Aigües de Manresa, SA, es considera correcte i adequat destinar 
en obres de reposicions i millores de la xarxa d’abastament d’aigua potable durant 
l’any 2018 un import total de 129.871,24 euros (IVA exclòs), conforme el següent 
detall d’actuacions: 
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c) Actuacions en curs d’anteriors anualitats, i pendents de tancament (lògicament 
no es troben incloses en el tancament del PRM 17): 

 

 
 

d) Noves actuacions previstes al PRM: 
 

 
 
12. Tenint en compte que l’import disponible resultant de la tarifa d’abastament 2018 és 

de 205.464,76 euros, i que la suma d’inversions indicada anteriorment és de 
129.871,24 euros, existirà un import sobrant de 75.593,52 euros, pel qual es 
preveuen les següents actuacions: 
 
a) Instal·lació de dosificació de permanganat, midó i carbó actiu a l’ETAP de Sant 

Fruitós de Bages. En fase d’estudi. 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

 

  

  

 

 

 

Pàgina 162 de 206 
 

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

E-mail: ajuntament@santfruitos.cat 

b) Instal·lació de dosificació de permanganat, midó i carbó actiu a l’ETAP de Pineda 
de Bages. En fase d’estudi. 

c) Reserva d’import per a la futura execució dels treballs de connexió a 
clavegueram de l’ETAP Pineda de Bages, valorat segons estudi previ en un 
import de 125.601,00 euros a assumir per part de l’Ajuntament. 

 
13. La relació d’obres i inversions descrites anteriorment es trobaran subjectes a 

modificació (incorporació de noves obres o eliminació de previstes) fruit de les 
necessitats d’intervenció en les infraestructures al llarg de l’any, de la prioritat de les 
mateixes respecte el correcte funcionament de les xarxes, i de l’evolució de les 
previsions d’ingressos tarifaris i no tarifaris. En tot cas, respectant l’import total 
màxim destinat en obres que s’explicita en aquest informe com a proposta d’acord. 
 

14. D’altra banda, per a l’inici, execució i recepció de les obres anteriorment descrites 
es seguirà amb el procediment d’encàrrec i recepció d’obres definit a l’annex 3 del 
Contracte-programa per l’explotació del servei municipal d’abastament d’aigua 
potable, aprovat inicialment per la Junta de Govern Local en data 10 d’abril de 2013 
i publicat al BOP en data 24 d’abril de 2013. 

 
Conclusions: 
 
Per tant, és pels motius anteriorment exposats que el tècnic que subscriu el present 
informe considera correctes i adequades les propostes en el “Pla de reposicions i 
millores en instal·lacions d’abastament a Sant Fruitós de Bages per l’any 2018” 
presentades per Aigües de Manresa, SA. I en sol·licita, si es considera oportú, 
l’aprovació per part de l’òrgan municipal competent del import global a destinar-hi: 
 
▪ Pla de reposicions i millores en instal·lacions d’abastament a Sant Fruitós de Bages 

per l’any 2018. Import total previst de 129.871,24 euros (IVA exclòs). 
 
I als efectes que s’estimin oportuns, sens perjudici d’emissió d’informe jurídic si es creu 
oportú, el tècnic que subscriu signa el present informe. 
 
A Sant Fruitós de Bages,  
 
L’enginyer municipal 
Aleix Cervantes López 
(signat electrònicament) 
 

 VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
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Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents 
 
ÀMBIT DE SERVEIS A LA CIUTADANIA 
  
8. ÀREA DE SERVEIS SOCIALS  
  
8.1 Acceptació de la renúncia de la concessió de llicències d’ús privatiu per 
l’ocupació temporal de les parcel·les identificades amb els números 13 i 14, en 
el marc del projecte “Horts socials a Sant Fruitós de Bages” (exp. 529/2016) 
 

Primer. La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages de data 17 
de maig de 2016 va aprovar  el plec de clàusules administratives particulars per regir la 
concessió de llicències d’ús privatiu per a l’ocupació temporal de parcel·les en el marc 
del projecte “Horts socials a Sant Fruitós de Bages”. 
 
Segon. En data 18 de juny de 2018, la Junta de Govern Local va aprovar l’adjudicació 
de les parcel·la identificades com a número 13 i 14 a favor de del Sr. *** i la Sra. ***. 
 
Tercer. En data 28 de juny de 2018, la Sra. *** presenta instància manifestant que per 
motius de feina no pot atendre l’hort i per això sol·licita la renúncia de l’adjudicació, 
segons registre entrada 2018-E-RC-3581; En data 5 de juliol de 2018, el Sr. *** presenta 
instància manifestant que per canvi de domicili, no pot atendre l’hort i per això sol·licita 
la renúncia de l’adjudicació, segons registre d’entrada 2018-E-RC-3709. 
 
Quart. La Junta de Govern Local actua amb la competència delegada següent: 
 
- Òrgan delegant: Alcalde  
- Data de delegació: 18 de juny de 2015  
- Numero decret: 2015-0480  
- Publicació al BOPB: 03.07.2015  
 
S’ACORDA:  
 
Primer.  Acceptar la renúncia de la concessió de la parcel.la 14, havent estat adjudicada 
a favor de *** per acord de la Junta de Govern Local de data 18 de juny de 2018. 
 
Segon. Acceptar la renúncia de la concessió de la parcel·la 13, havent estat adjudicada 
a favor de *** per acord de la Junta de Govern Local de data 18 de juny de 2018. 
 
Tercer. Notificar els presents acords a les persones interessades, als serveis tècnics 
municipals (Sr. Sergi Garcia Barreto) i a la treballadora social (Sra. Sandra Palomino 
Vega). 
 
Quart. Declarar que: 
 

- L’acte és una resolució, posa fi al a via administrativa i pot ser impugnat per mitjà 
de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos 
administratius de Barcelona en el termini de dos mesos. 
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- Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan titular 
legal de la competència en el termini d’un mes. 

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

 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.2 Concessió d’ajudes d'urgència social (exp. 951/2018) 
 

Primer.- Ateses les sol·licituds d’ajuda econòmica que han estat formulades a l’àrea de 
Serveis Socials (registre d’entrada núm. 3508/2018). 
 
Segon.- Atès que entre les competències municipals, en matèria de serveis socials hi 
figura l’atenció immediata a les persones en situació o risc d’exclusió social i que al 
pressupost municipal 2018, hi ha prevista consignació amb aquesta finalitat a la partida  
3323148000.                 
 
Tercer.- Atès que la tècnica de serveis socials ha efectuat un informe-valoració de la 
sol·licitud, tenint en compte la documentació presentada i allò establert al Reglament 
municipal de prestacions socials de caràcter econòmic a famílies del municipi de Sant 
Fruitós de Bages que es trobin en situació socioeconòmica desfavorida, aprovades per 
el Ple en data 15 de setembre del 2016. 
 
Atès que la Junta de Govern Local actua la competència delegada següent: 
 

- Òrgan delegant: Alcalde 
- Data de delegació: 7 de juliol de 2015 
- Numero decret: 2015-0555 
- Publicació al BOPB: 27/07/2015 

 
L’ equip de l’àrea de serveis socials de l’Ajuntament presenta la proposa d’aprovació de 
concessió d’ajuda individualitzada d’urgència social que es recull a la següent, 
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PROPOSTA D’ACORD: 
 
Primer.- Disposar la despesa i reconèixer la obligació per un import de 82,23€ amb 
càrrec a la partida 3323148000, per fer front a les ajudes socials atorgades a les 
persones que es relacionen tot seguit: 
 

Nº Expedient D.N.I Sol·licitant Import Ajuda Concepte 
Forma de 
Pagament 

047/2018 *** 82,23€ Subministraments 
Compte 
corrent usuària 

 
Disposar pagament de l’ajudes als beneficiaris, els quals hauran de justificar amb 
factures, a l’àrea de serveis socials, el destí de les ajudes, la qual serà responsable de 
donar trasllat als serveis de Tresoreria i Intervenció. 
 
Segon.-  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. 

 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents 
 
 
 
8.3 Concessió d’ajuda econòmica a usuaris de L’EBAS (exp. 1012/2018) 
 

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   
Sentit de l’acord: 

 
___ Aprovat.  
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___ Rebutjat. 
_X_ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents 
 

Primer.- Vista la sol·licitud presentada per usuaris de l’àrea de serveis socials demanant 
la concessió d’una ajuda econòmica per poder fer front a les despeses per llibres i 
material escolar (registres d’entrada 3764/2018). 
 
Segon.- Atès que la tècnica de serveis socials ha efectuat un informe – valoració de les 
sol·licituds, tenint en compte la documentació presentada i allò establert al Reglament 
municipal de prestacions socials de caràcter econòmic a famílies del municipi de Sant 
Fruitós de Bages que es trobin en situació socioeconòmica desfavorida, aprovades per 
el Ple en data 15 de setembre del 2016. 
 
Tercer.- Atès que entre les competències municipals, en matèria de serveis socials hi 
figura l’atenció immediata a les persones en situació o risc d’exclusió social i que al 
pressupost municipal hi ha prevista consignació amb aquesta finalitat a la partida 
pressupostària  3332348010. 
                 
Atès que la Junta de Govern Local actua la competència delegada següent: 
 

- Òrgan delegant: Alcalde 
- Data de delegació: 7 de juliol de 2015 
- Numero decret: 2015-0555 
- Publicació al BOPB: 27/07/2015 

 
Es proposa a la Regidora de serveis socials elevi a la Junta de Govern Local el següents. 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Disposar la despesa i reconèixer la obligació per import de 150,00€ a càrrec a 
la partida 3332348010 a favor de l’usuari i perceptor que es detalla a continuació.  
 

Nº Expedient  D.N.I Sol·licitant Import Ajuda Concepte 
Forma 
de Pagament 

012/2018 
*** 
 

150,00€ Llibres Escolar 
Compte corrent 
usuària 

 
Segon.- Notificar aquest acord als sol·licitants i  donar trasllat del mateix a l’ EBAS  i als 
serveis de Tresoreria, per al seu coneixement i efectes. 
 
Tercer.-  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. 
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- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat al 
dret. 
 
 

8.4 Concessió del servei de Teleassistència (exp. 923/2018 i 936/2018) 
 

1. Vistes les sol·licituds de prestació del servei de teleassistència que es relacionen: 
 

Núm. Registre d’ entrada Sol·licitant i DNI 

3339 de 20/06/2018 *** 

3339 de 20/06/2018 *** 

3407 de 21/06/2018 *** 

 
2. Vistos els informes emesos per la Treballadora social, respecte a cadascuna de les 
sol·licitud, de data 10 de juliol de 2018, que consten a l’expedient, en els quals es 
proposa l’atorgament del servei al sol·licitant  i la quota que ha de satisfer la persona 
usuària d’acord amb l’Ordenança reguladora de la prestació del servei d’atenció 
domiciliària de Sant Fruitós de Bages (BOP de 6 de juny de 2018) i l’Ordenança núm. 
25, reguladora del preu públic per a la prestació del servei d’atenció domiciliaria (BOP 
de 22 de maig de 2018). 
 
3. Aquest Ajuntament té formalitzat amb Diputació de Barcelona un conveni de suport al 
desenvolupament dels Serveis Socials Locals, dins el marc Convenis específics de la 
Xarxa Barcelona - Municipis de Qualitat, en matèria de serveis d'acció social,  que inclou 
el Servei de Teleassistència, adjudicat a l’empresa SERGESA TELEVIDA S.L. El 
número de telealarmes assignat a aquest ajuntament és de 115. 
 
4. L’atorgament d’ajusts de serveis socials i prestacions d’atenció domiciliaria i de 
teleassistència correspon a la Junta de Govern Local actua la competència delegada 
següent: 
 

- Òrgan delegant: Alcalde 
- Data de delegació: 7 de juliol de 2015 
- Numero decret: 2015-0555 
- Publicació al BOPB: 27 de juliol de 2015 

 
Proposo a la Junta de Govern local el següent 
 
 
ACORD: 
 
PRIMER.-  Atorgar la prestació del servei d’atenció domiciliària en la modalitat de servei 
de teleassistència, a: 
 

BENEFICIARI TIPUS D’USUARI 

*** A 

*** B 
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*** A 

 
 
Informar que: 
 
- La persona usuària o el seu representant resten obligats a comunicar aquest 
Ajuntament qualsevol variació sobre la seva situació social i la seva capacitat 
d’ingressos a efectes de poder revisar, si s’escau l’import del preu públic. 
 
- Les persones obligades al pagament abonaran, els imports corresponents, amb la 
periodicitat, forma i en el lloc que s’estableixi en el corresponent pacte de treball 
assistencial, i d’acord amb l’ordenança corresponent. 
 
SEGON.-  Aprovar el preu públic mensual, d’acord amb l’article 6.1 de l’ordenança fiscal 
núm. 25, reguladora del preu públic i procedir a practicar l’alta en el Padró del preu públic 
d’usuaris del servei d’atenció domiciliària - Servei de teleassistència-. 
 
 
 
 
 

BENEFICIARI QUOTA 
MENSUAL 

36.729.183-T 7,21€/mensuals 

36.727.769-N 7,21€/mensuals 

39.646.767-B 7,21€/mensuals 

 
 
TERCER.- Procedir a practicar l’alta en el servidor de l’empresa SERGESA TELEVIDA 
per tal que procedeixi a la instal·lació dels aparells de teleassistència concedits. 
 
QUART.-  Notificar aquesta resolució  a la sol·licitant i als serveis de Tresoreria i 
Intervenció, per el seu coneixement i efectes. 
 
 
CINQUÈ.- Declarar que: 
 
- Respecte l’acte de concessió del servei d’atenció domiciliària, servei de 

teleassistència,  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. 

- Respecte del preu públic assignat, és una resolució que pot ser impugnada per mitjà 
de recurs de reposició preceptiu davant de l’òrgan titular legal de la competència en 
el termini d’un mes a comptar des de el dia següent de la seva notificació. 

- 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 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. ÀREA DE VEÏNATGE 
  
9.1 Atorgament de subvenció nominativa a l’AVV La Rosaleda, exercici 2018 
(exp. 270/2018) 
 

Fets  
 
Primer. En data 20.3.2017 la Junta de Govern Local va aprovar el model de conveni 
tipus per vehicular el tràmit de les subvencions nominatives previstes al pressupost i els 
annexos (model de sol·licitud, model de justificació i model de pròrroga de justificació) i 
es va donar publicitat a la web municipal. 
 
Segon. Atès en el pressupost municipal de l’exercici de 2018 existeix a la partida 
pressupostària 34.334.48953 una subvenció nominativa destinada a AVV La Rosaleda, 
per import de 1.800,00 euros. 
 
Tercer. Vista la sol·licitud de subvenció presentada pel Sr. David Fernández Casanovas, 
en representació de l’AVV La Rosaleda (registre d’entrada; 2018-E-RC-3682 de 4 de 
juliol) per la realització d’activitats lúdiques i festives al barri de la Rosaleda, durant 
l’exercici 2018. 
 
Fonaments de dret 
 
Primer. L’article 5 c) de les Bases reguladores de l’atorgament de subvencions i ajuts 
destinats a associacions, col·lectius i particulars que realitzin activitats d’interès públic 
local, aprovades al Ple municipal de 13.4.2005 (BOPB núm. 136 de 8.6.2005);  l’article 
65 del Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel que s’aprova el Reglament de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre General de Subvencions i l’article 42.3 de les Bases 
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d’execució del pressupost preveuen que les subvencions podran concedir-se 
directament quan estiguin previstes en el pressupost de l’exercici i que és canalitzin 
mitjançant conveni. 
 
Segon. A la partida 34.334.48953 del vigent pressupost hi ha prevista una consignació 
de 1.800,00 euros per subvencionar a l’AVV La Rosaleda.  
 
Tercer. Vist l’informe emès pel tècnic de cultura en data 5.7.2018, obrant a l’expedient. 
 
Quart. Atès que la Junta de Govern Local  és l’òrgan amb competència per a 
l’atorgament de subvencions, en virtut de la competència delegada següent: 
 

- Òrgan delegant: alcalde 
- Data de delegació: 18.6.2015 
- Número Decret: 2015-480 
- Publicació al BOPB: 3.7.2015 

 
Per tot l’exposat, es proposa a la regidora de veïnatges, en ús de les competències que 
té atribuïdes, que elevi a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents: 
 
ACORDS: 
 
Primer. Aprovar la concessió d’una subvenció de forma directa a l’AVV La Rosaleda 
per a l’exercici 2018, per import de 1.800,00 euros, per la realització d’activitats de 
promoció d’activitats lúdiques i festives al barri de La Rosaleda, durant l’exercici 2018. 
 
Segon.  Aprovar la pròrroga per a l’exercici 2018 del conveni signat en data 26.10.2017 
(obrant a l’expedient) tal i com especifica el punt dotzè del mateix. “... s’entendrà 
tàcitament prorrogat si cap de les parts no ho denuncia, amb antelació mínima d’un mes. 
La possible pròrroga del conveni, que en cap cas podrà excedir de quatre anys, quedarà 
condicionada a l’existència en el pressupost vigent de cada exercici de l’Ajuntament de 
Sant Fruitós de Bages de la consignació, ...”.  
 
Tercer. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa per un import de 1.800,00 euros, 
amb càrrec a la partida 34.334.48953 del pressupost 2018. 
 
Quart.  Aprovar el termini de pagament de la subvenció directa, segons els imports i 
dates següents: 
 

- 1.260,00 €, corresponent al 70% de la subvenció, a la signatura del conveni. 
- 540,00 €, corresponent al 30% de la subvenció, una vegada comprovat s’han 

assolit els objectius del conveni i prèvia justificació, segons s’estableix al pacte 
vuitè del conveni de col·laboració. 

 
Cinquè. Notificar el present acord a l’AVV La Rosaleda, i a l’àrea d’Intervenció i 
Tresoreria municipals perquè formalitzi el pagament aprovat al present acord. 
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Sisè. Comunicar la concessió de la subvenció a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions (BDNS) que opera com a sistema nacional de publicitat de subvencions. 
 
Setè. Publicar al Butlletí Oficial de la Província, l’anunci d’aprovació del conveni. 
 
Vuitè. Declarar que: 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents 
 
 
9.2 Atorgament de subvenció nominativa a l’AVV Torruella de Baix, exercici 
2018 (exp. 272/2018) 
 

Fets  
 
Primer. En data 20.3.2017 la Junta de Govern Local va aprovar el model de conveni 
tipus per vehicular el tràmit de les subvencions nominatives previstes al pressupost i els 
annexos (model de sol·licitud, model de justificació i model de pròrroga de justificació) i 
es va donar publicitat a la web municipal. 
 
Segon. Atès en el pressupost municipal de l’exercici de 2018 existeix a la partida 
pressupostària 34.334.48955 una subvenció nominativa destinada a AVV Torruella de 
Baix, per import de 1.600,00 euros. 
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Tercer. Vista la sol·licitud de subvenció presentada pel Sr. Josep Manel Molina Mills, en 
representació de l’AVV Torruella de Baix (registre d’entrada; 2018-E-RC-3561 de 27 de 
juny) per la realització d’activitats lúdiques i festives al barri de Torruella, durant l’exercici 
2018. 
 
Fonaments de dret 
 
Primer. L’article 5 c) de les Bases reguladores de l’atorgament de subvencions i ajuts 
destinats a associacions, col·lectius i particulars que realitzin activitats d’interès públic 
local, aprovades al Ple municipal de 13.4.2005 (BOPB núm. 136 de 8.6.2005);  l’article 
65 del Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel que s’aprova el Reglament de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre General de Subvencions i l’article 42.3 de les Bases 
d’execució del pressupost preveuen que les subvencions podran concedir-se 
directament quan estiguin previstes en el pressupost de l’exercici i que és canalitzin 
mitjançant conveni. 
 
Segon. A la partida 34.334.48955 del vigent pressupost hi ha prevista una consignació 
de 1.600,00 euros per subvencionar a l’AVV Torruella de Baix.  
 
Tercer. Vist l’informe emès pel tècnic de cultura en data 4.7.2018, obrant a l’expedient. 
 
Quart. Atès que la Junta de Govern Local  és l’òrgan amb competència per a 
l’atorgament de subvencions, en virtut de la competència delegada següent: 
 

- Òrgan delegant: alcalde 
- Data de delegació: 18.6.2015 
- Número Decret: 2015-480 
- Publicació al BOPB: 3.7.2015 

 
Per tot l’exposat, es proposa al regidora de veïnatges, en ús de les competències que 
té atribuïdes, que elevi a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents: 
 
ACORDS: 
 
Primer. Aprovar la concessió d’una subvenció de forma directa a l’AVV Torruella de 
Baix per a l’exercici 2018, per import de 1.600,00 euros, per la realització d’activitats de 
promoció d’activitats lúdiques i festives al barri de Torruella, durant l’exercici 2018. 
 
Segon.  Aprovar la pròrroga per a l’exercici 2018 del conveni signat en data 20.7.2018 
(obrant a l’expedient) tal i com especifica el punt dotzè del mateix. “... s’entendrà 
tàcitament prorrogat si cap de les parts no ho denuncia, amb antelació mínima d’un mes. 
La possible pròrroga del conveni, que en cap cas podrà excedir de quatre anys, quedarà 
condicionada a l’existència en el pressupost vigent de cada exercici de l’Ajuntament de 
Sant Fruitós de Bages de la consignació, ...”.  
 
Tercer. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa per un import de 1.600,00 euros, 
amb càrrec a la partida 34.334.48955 del pressupost 2018. 
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Quart.  Aprovar el termini de pagament de la subvenció directa, segons els imports i 
dates següents: 
 

- 1.120,00 €, corresponent al 70% de la subvenció, a la signatura del conveni. 
- 480,00 €, corresponent al 30% de la subvenció, una vegada comprovat s’han 

assolit els objectius del conveni i prèvia justificació, segons s’estableix al pacte 
vuitè del conveni de col·laboració. 

 
Cinquè. Notificar el present acord a l’AVV Torruella de Baix, i a l’àrea d’Intervenció i 
Tresoreria municipals perquè formalitzi el pagament aprovat al present acord. 
 
Sisè. Comunicar la concessió de la subvenció a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions (BDNS) que opera com a sistema nacional de publicitat de subvencions. 
 
Setè. Publicar al Butlletí Oficial de la Província, l’anunci d’aprovació del conveni. 
 
Vuitè. Declarar que: 

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

 

 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents 
 
 
9.3 Atorgament de subvenció nominativa a l’AVV Pineda de Bages, exercici 
2018 (exp. 273/2018) 
 

Fets  
 
Primer. En data 20.3.2017 la Junta de Govern Local va aprovar el model de conveni 
tipus per vehicular el tràmit de les subvencions nominatives previstes al pressupost i els 
annexos (model de sol·licitud, model de justificació i model de pròrroga de justificació) i 
es va donar publicitat a la web municipal. 
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Segon. Atès en el pressupost municipal de l’exercici de 2018 existeix a la partida 
pressupostària 34.334.48956 una subvenció nominativa destinada a AVV Pineda de 
Bages, per import de 1.600,00 euros. 
 
Tercer. Vista la sol·licitud de subvenció presentada pel Sr. Vicenç Llorens Concustell, 
en representació de l’AVV Pineda de Bages (registre d’entrada; 2018-E-RC-3626 de 30 
de juny) per la realització d’activitats lúdiques i festives al barri de Pineda de Bages, 
durant l’exercici 2018. 
 
Fonaments de dret 
 
Primer. L’article 5 c) de les Bases reguladores de l’atorgament de subvencions i ajuts 
destinats a associacions, col·lectius i particulars que realitzin activitats d’interès públic 
local, aprovades al Ple municipal de 13.4.2005 (BOPB núm. 136 de 8.6.2005);  l’article 
65 del Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel que s’aprova el Reglament de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre General de Subvencions i l’article 42.3 de les Bases 
d’execució del pressupost preveuen que les subvencions podran concedir-se 
directament quan estiguin previstes en el pressupost de l’exercici i que és canalitzin 
mitjançant conveni. 
 
Segon. A la partida 34.334.48956 del vigent pressupost hi ha prevista una consignació 
de 1.600,00 euros per subvencionar a l’AVV Pineda de Bages.  
 
Tercer. Vist l’informe emès pel tècnic de cultura en data 4.7.2018, obrant a l’expedient. 
 
Quart. Atès que la Junta de Govern Local  és l’òrgan amb competència per a 
l’atorgament de subvencions, en virtut de la competència delegada següent: 
 

- Òrgan delegant: alcalde 
- Data de delegació: 18.6.2015 
- Número Decret: 2015-480 
- Publicació al BOPB: 3.7.2015 

 
Per tot l’exposat, es proposa al regidora de veïnatges, en ús de les competències que 
té atribuïdes, que elevi a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents: 
 
ACORDS: 
 
Primer. Aprovar la concessió d’una subvenció de forma directa a l’AVV Pineda de 
Bages per a l’exercici 2018, per import de 1.600,00 euros, per la realització d’activitats 
de promoció d’activitats lúdiques i festives al barri de Pineda, durant l’exercici 2018. 
 
Segon.  Aprovar la pròrroga per a l’exercici 2018 del conveni signat en data 28.7.2017 
(obrant a l’expedient) tal i com especifica el punt dotzè del mateix. “... s’entendrà 
tàcitament prorrogat si cap de les parts no ho denuncia, amb antelació mínima d’un mes. 
La possible pròrroga del conveni, que en cap cas podrà excedir de quatre anys, quedarà 
condicionada a l’existència en el pressupost vigent de cada exercici de l’Ajuntament de 
Sant Fruitós de Bages de la consignació, ...”.  
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Tercer. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa per un import de 1.600,00 euros, 
amb càrrec a la partida 34.334.48956 del pressupost 2018. 
 
Quart.  Aprovar el termini de pagament de la subvenció directa, segons els imports i 
dates següents: 
 

- 1.120,00 €, corresponent al 70% de la subvenció, a la signatura del conveni. 
- 480,00 €, corresponent al 30% de la subvenció, una vegada comprovat s’han 

assolit els objectius del conveni i prèvia justificació, segons s’estableix al pacte 
vuitè del conveni de col·laboració. 

 
Cinquè. Notificar el present acord a l’AVV Pineda de Bages, i a l’àrea d’Intervenció i 
Tresoreria municipals perquè formalitzi el pagament aprovat al present acord. 
 
Sisè. Comunicar la concessió de la subvenció a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions (BDNS) que opera com a sistema nacional de publicitat de subvencions. 
 
Setè. Publicar al Butlletí Oficial de la Província, l’anunci d’aprovació del conveni. 
 
Vuitè. Declarar que: 

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

 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents 
 
 
10. ÀREA DE CULTURA I FESTES 
  
10.1 Atorgament de subvenció nominativa a l’Assoc. Dones per Sant Fruitós de 
Bages, exercici 2018 (exp. 267/2018) 
 

Fets  
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Primer. En data 20.3.2017 la Junta de Govern Local va aprovar el model de conveni 
tipus per vehicular el tràmit de les subvencions nominatives previstes al pressupost i els 
annexos (model de sol·licitud, model de justificació i model de pròrroga de justificació) i 
es va donar publicitat a la web municipal. 
 
Segon. Atès en el pressupost municipal de l’exercici de 2018 existeix a la partida 
pressupostària 32.334.48950 una subvenció nominativa destinada a Dones per Sant 
Fruitós, per import de 350,00 euros. 
 
Tercer. Vista la sol·licitud de subvenció presentada per Encarnació Torres Checa, en 
representació de Dones per Sant Fruitós de Bages (registre d’entrada 2018-E-RC-3149 
de 13 de juny) per la realització d’activitats de promoció d’activitats culturals de l’entitat, 
durant l’exercici 2018. 
 
Fonaments de dret 
 
Primer. L’article 5 c) de les Bases reguladores de l’atorgament de subvencions i ajuts 
destinats a associacions, col·lectius i particulars que realitzin activitats d’interès públic 
local, aprovades al Ple municipal de 13.4.2005 (BOPB núm. 136 de 8.6.2005);  l’article 
65 del Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel que s’aprova el Reglament de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre General de Subvencions i l’article 42.3 de les Bases 
d’execució del pressupost preveuen que les subvencions podran concedir-se 
directament quan estiguin previstes en el pressupost de l’exercici i que és canalitzin 
mitjançant conveni. 
 
Segon. A la partida 32.334.48950 del vigent pressupost hi ha prevista una consignació 
de 350,00 euros per subvencionar a Dones per Sant Fruitós de Bages.  
 
Tercer. Vist l’informe emès pel tècnic de cultura en data 3.7.2018, obrant a l’expedient. 
 
Quart. Atès que la Junta de Govern Local  és l’òrgan amb competència per a 
l’atorgament de subvencions, en virtut de la competència delegada següent: 
 

- Òrgan delegant: alcalde 
- Data de delegació: 18.6.2015 
- Número Decret: 2015-480 
- Publicació al BOPB: 3.7.2015 

 
Per tot l’exposat, es proposa al regidor de cultura i festes, en ús de les competències 
que té atribuïdes, que elevi a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents: 
 
ACORDS: 
 
Primer. Aprovar la concessió d’una subvenció de forma directa a Dones per Sant 
Fruitós de Bages per a l’exercici 2018, per import de 350,00 euros, per la realització 
d’activitats de promoció d’activitats culturals, durant l’exercici 2018. 
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Segon.  Aprovar la pròrroga per a l’exercici 2018 del conveni signat en data 20.7.2017 
(obrant a l’expedient) tal i com especifica el punt dotzè del mateix. “... s’entendrà 
tàcitament prorrogat si cap de les parts no ho denuncia, amb antelació mínima d’un mes. 
La possible pròrroga del conveni, que en cap cas podrà excedir de quatre anys, quedarà 
condicionada a l’existència en el pressupost vigent de cada exercici de l’Ajuntament de 
Sant Fruitós de Bages de la consignació, ...”.  
 
Tercer. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa per un import de 350,00 euros, 
amb càrrec a la partida 32.334.48950 del pressupost 2018. 
 
Quart.  Aprovar el termini de pagament de la subvenció directa, segons els imports i 
dates següents: 
 

- 245,00 €, corresponent al 70% de la subvenció, a la signatura del conveni. 
- 105,00 €, corresponent al 30% de la subvenció, una vegada comprovat s’han 

assolit els objectius del conveni i prèvia justificació, segons s’estableix al pacte 
vuitè del conveni de col·laboració. 

 
Cinquè. Notificar el present acord a Dones per Sant Fruitós, i a l’àrea d’Intervenció i 
Tresoreria municipals perquè formalitzi el pagament aprovat al present acord. 
 
Sisè. Comunicar la concessió de la subvenció a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions (BDNS) que opera com a sistema nacional de publicitat de subvencions. 
 
Setè. Publicar al Butlletí Oficial de la Província, l’anunci d’aprovació del conveni. 
 
Vuitè. Declarar que: 

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

 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents 
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10.2 Atorgament de subvenció nominativa a l’Assoc. Geganters i Grallers de 
Sant Fruitós de Bages, exercici 2018 (exp. 269/2018) 
 

Fets  
 
Primer. En data 20.3.2017 la Junta de Govern Local va aprovar el model de conveni 
tipus per vehicular el tràmit de les subvencions nominatives previstes al pressupost i els 
annexos (model de sol·licitud, model de justificació i model de pròrroga de justificació) i 
es va donar publicitat a la web municipal. 
 
Segon. Atès en el pressupost municipal de l’exercici de 2018 existeix a la partida 
pressupostària 32.338.48908 una subvenció nominativa destinada a Colla Geganters i 
Grallers, per import de 1.800,00 euros. 
 
Tercer. Vista la sol·licitud de subvenció presentada per Àngel Berengueras Úrsul, en 
representació de l’Associació Geganters i Grallers de Sant Fruitós de Bages (registre 
d’entrada 2018-E-RC-3591 de 28 de juny) per la realització d’activitats de promoció 
d’activitats culturals de l’entitat, durant l’exercici 2018. 
 
Fonaments de dret 
 
Primer. L’article 5 c) de les Bases reguladores de l’atorgament de subvencions i ajuts 
destinats a associacions, col·lectius i particulars que realitzin activitats d’interès públic 
local, aprovades al Ple municipal de 13.4.2005 (BOPB núm. 136 de 8.6.2005);  l’article 
65 del Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel que s’aprova el Reglament de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre General de Subvencions i l’article 42.3 de les Bases 
d’execució del pressupost preveuen que les subvencions podran concedir-se 
directament quan estiguin previstes en el pressupost de l’exercici i que és canalitzin 
mitjançant conveni. 
 
Segon. A la partida 32.334338.48908 del vigent pressupost hi ha prevista una 
consignació de 1.800,00 euros per subvencionar a l’Associació Geganters i Grallers de 
Sant Fruitós de Bages.  
 
Tercer. Vist l’informe emès pel tècnic de cultura en data 3.7.2018, obrant a l’expedient. 
 
Quart. Atès que la Junta de Govern Local  és l’òrgan amb competència per a 
l’atorgament de subvencions, en virtut de la competència delegada següent: 
 

- Òrgan delegant: alcalde 
- Data de delegació: 18.6.2015 
- Número Decret: 2015-480 
- Publicació al BOPB: 3.7.2015 

 
Per tot l’exposat, es proposa al regidor de cultura i festes, en ús de les competències 
que té atribuïdes, que elevi a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents: 
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ACORDS: 
 
Primer. Aprovar la concessió d’una subvenció de forma directa a Assoc. Geganters i 
Grallers de Sant Fruitós de Bages per a l’exercici 2018, per import de 1.800,00 euros, 
per la realització d’activitats de promoció d’activitats culturals, durant l’exercici 2018. 
 
Segon.  Aprovar la pròrroga per a l’exercici 2018 del conveni signat en data 27.7.2017 
(obrant a l’expedient) tal i com especifica el punt dotzè del mateix. “... s’entendrà 
tàcitament prorrogat si cap de les parts no ho denuncia, amb antelació mínima d’un mes. 
La possible pròrroga del conveni, que en cap cas podrà excedir de quatre anys, quedarà 
condicionada a l’existència en el pressupost vigent de cada exercici de l’Ajuntament de 
Sant Fruitós de Bages de la consignació, ...”.  
 
Tercer. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa per un import de 1.800,00 euros, 
amb càrrec a la partida 32.338.48908 del pressupost 2018. 
 
Quart.  Aprovar el termini de pagament de la subvenció directa, segons els imports i 
dates següents: 
 

- 1.440,00 €, corresponent al 80% de la subvenció, a la signatura del conveni. 
- 360,00 €, corresponent al 20% de la subvenció, una vegada comprovat s’han 

assolit els objectius del conveni i prèvia justificació, segons s’estableix al pacte 
vuitè del conveni de col·laboració. 

 
Cinquè. Notificar el present acord a Assoc. Geganters i Grallers de St. Frutiós, i a l’àrea 
d’Intervenció i Tresoreria municipals perquè formalitzi el pagament aprovat al present 
acord. 
 
Sisè. Comunicar la concessió de la subvenció a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions (BDNS) que opera com a sistema nacional de publicitat de subvencions. 
 
Setè. Publicar al Butlletí Oficial de la Província, l’anunci d’aprovació del conveni. 
 
Vuitè. Declarar que: 

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

 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
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___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents 
 
 
 
11. ÀREA D’ENSENYAMENT 
  
11.1 Atorgament de subvenció nominativa a AMPA Llar d’infants Les Oliveres, 
exercici 2018 (exp. 227/2018) 
 

Fets  
 
Primer. En data 20.3.2017 la Junta de Govern Local va aprovar el model de conveni 
tipus per vehicular el tràmit de les subvencions nominatives previstes al pressupost i els 
annexos (model de sol·licitud, model de justificació i model de pròrroga de justificació) i 
es va donar publicitat a la web municipal. 
 
Segon. Atès en el pressupost municipal de l’exercici de 2018 existeix a la partida 
pressupostària 38.324.48937 una subvenció nominativa destinada a l’Ampa Llar 
d’Infants Les Oliveres per import de 650,00 euros. 
 
Tercer. Vista la sol·licitud de subvenció presentada per Ferran Vilella Arroyo, en 
representació de l’AMPA Llar d’infants Les Oliveres (registre d’entrada E/002973-2018, 
2018-E-RC-3330 de 19 de juny) per promoure activitats educatives, lúdiques i/o culturals 
que ajudin a diversificar les activitats proposades, durant l’exercici 2018. 
Fonaments de dret 
 
Primer. L’article 5 c) de les Bases reguladores de l’atorgament de subvencions i ajuts 
destinats a associacions, col·lectius i particulars que realitzin activitats d’interès públic 
local, aprovades al Ple municipal de 13.4.2005 (BOPB núm. 136 de 8.6.2005);  l’article 
65 del Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel que s’aprova el Reglament de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre General de Subvencions i l’article 42.3 de les Bases 
d’execució del pressupost preveuen que les subvencions podran concedir-se 
directament quan estiguin previstes en el pressupost de l’exercici i que és canalitzin 
mitjançant conveni. 
 
Segon. A la partida 38.324.48937 del vigent pressupost hi ha prevista una consignació 
de 650,00 euros per subvencionar a l’AMPA Llar d’Infants Les Oliveres. 
 
Tercer. Vist l’informe emès per la tècnica d’ensenyament en data 29.6.2018, obrant a 
l’expedient. 
 
Quart. Atès que la Junta de Govern Local  és l’òrgan amb competència per a 
l’atorgament de subvencions, en virtut de la competència delegada següent: 
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- Òrgan delegant: alcalde 
- Data de delegació: 18.6.2015 
- Número Decret: 2015-480 
- Publicació al BOPB: 3.7.2015 

 
Per tot l’exposat, es proposa a la regidora d’ensenyament en ús de les competències 
que té atribuïdes, que elevi a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents: 
 
ACORDS: 
 
Primer. Aprovar la concessió d’una subvenció de forma directa a AMPA LLAR 
D’INFANTS LES OLIVERES per a l’exercici 2018, per import de 650,00 euros, per 
col·laborar en la promoció d’activitats educatives, lúdiques i/o culturals que ajudin a 
diversificar les activitats proposades, per l’exercici 2018. 
 
Segon.  Aprovar la pròrroga per l’exercici 2018 del conveni signat en data 6.6.2017, 
obrant a l’expedient, tal i com especifica el punt onzè del mateix. “... s’entendrà 
tàcitament prorrogat si cap de les parts no ho denuncia, amb antelació mínima d’un mes. 
La possible pròrroga del conveni, que en cap cas podrà excedir de quatre anys, quedarà 
condicionada a l’existència en el pressupost vigent de cada exercici de l’Ajuntament de 
Sant Fruitós de Bages de la consignació, ...”.  
 
Tercer. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa per un import de 650,00 euros, 
amb càrrec a la partida 38.324.48937 del pressupost 2018. 
 
Quart.  Aprovar el termini de pagament de la subvenció directa, segons els imports i 
dates següents:  

e) 520,00 euros, corresponent al 80% de la subvenció, a la signatura del 
conveni. 

f) 130,00 euros, corresponent al 20% de la subvenció, una vegada comprovat 
s’han assolit els objectius del conveni i prèvia justificació, segons s’estableix 
al pacte sisè del conveni de col·laboració. 
 

Cinquè. Notificar el present acord a l’AMPA Llar d’Infants Les Oliveres i a l’àrea 
d’Intervenció i Tresoreria municipals perquè formalitzin els pagaments aprovats al 
present acord. 
 
Sisè. Comunicar la concessió de la subvenció a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions (BDNS) que opera com a sistema nacional de publicitat de subvencions. 
 
Setè. Publicar al Butlletí Oficial de la Província, l’anunci d’aprovació del conveni. 
 
Vuitè. Declarar que: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents 
 

 
 
 
 
11.2 Aprovació de la pròrroga dels contractes referents als Cursos de l’Escola 
d’Adults (exp. 432/2016 i 1000/2016) 
 
 

Primer. Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de 29 de juliol de 2016, es va 
aprovar l’adjudicació del Lot 1 Curs de preparació per a les proves d’accés a cicles 
formatius de formació professional de grau mig i el Lot 3 Cursos d’informàtica a 
l’empresa Aula Nova Bages SL (NIF B64311210), i el Lot 4 Curs d’anglès a l’empresa 
Madison School Serveis Lingüístics SL (NIF B62537634) (expedient 432/2016). 
 
Segon. Per Decret d’Alcaldia número 2016-1053 de 20 de setembre de 2016 es va 
aprovar l’adjudicació del Lot 1 i Lot 2 corresponents als cursos de Català, a l’empresa 
Madison School Serveis Lingüístics SL (expedient 1000/2016). 
 
Tercer. Als Plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques particulars per la 
contractació del servei de formació en el marc del programa “Escola d’adults”, en 
l’apartat “DURADA DEL CONTRACTE”, s’especifica que la durada màxima serà de 3 
anys, amb un període principal de 2 anys i possibilitat de pròrroga d’un any. 
 
Quart. En data 14 de juny de 2018, (registre d’entrada 2018-E-RC-3182) el Sr. Eduard 
Salas Mezquita, en representació de l’empresa Madison School Serveis lingüístics SL, 
manifesta la seva voluntat de fer efectiva la pròrroga del contracte. 
 
Cinquè. D’acord amb l’informe adjunt emès per la tècnica d’esports i ensenyament, des 
de l’ajuntament es té la voluntat de donar continuïtat als cursos de l’Escola d’Adults 
detallats en l’annex 1. 
 
Sisè. La Junta de Govern Local actua amb la competència delegada següent:  

- Òrgan delegant: Alcalde  
- Data de delegació: 18 de juny de 2015 
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- Numero decret: 2015-0480  
- Publicació al BOPB: 03.07.2015 

 
S’ACORDA: 
 
Primer. Aprovar la pròrroga, per un any més, dels contractes a sota referits per un 
període d’un curs (octubre-juny): 
 
 

- Lot 3. Cursos d’informàtica, 3 trimestres de 40 hores. Preu: 3.814,80 € 
(exempt d’iva). (EXP. 432/2016) 

• 1.271,60€ corresponents a l’exercici 2018. 

• 2.543,20€ corresponents a l’exercici 2019. 
 

- Lot 4. Curs d’anglès, 130 hores. Preu: 2.790,00 € (exempts d’iva). (EXP. 
432/2016) 

• 930,00€ corresponents a l’exercici 2018. 

• 1.860,00€ corresponents a l’exercici 2019. 
 

- Lot 1. Curs de Català 130h. Preu: 6.265,00 € (exempts d’iva). (EXP. 
1000/2016) 

• 2.088,34€ corresponents a l’exercici 2018. 

• 4.176,66€ corresponents a l’exercici 2019. 
 

- Lot 2. Curs de Català 130h. Preu: 6.265,00 € (exempts d’iva). (EXP. 
1000/2016) 

• 2.088,34€ corresponents a l’exercici 2018. 

• 4.176,66€ corresponents a l’exercici 2019. 
 

Segon. Autoritzar la despesa per les quanties indicades amb càrrec a l’aplicació 
pressupostaria número 38.326.22799 Altres treballs d’educació i formació d’adults, 
condicionada pel què fa a l’exercici 2019 a l’existència de crèdit adequat, suficient i 
disponible en el pressupost d’aquest exercici. 
 
Tercer. Notificar el present acord a les empreses interessades, als serveis tècnics, i a la 
Intervenció-Tresoreria municipal.  
 
Quart. 

- 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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Annex1: Informe de la tècnica d’ensenyament de data 11 de juliol de 2018 

 
DEPARTAMENT: CONTRACTACIÓ 
PROCEDIMENT: 
Expedient núm.: 432/2016 
Nom: Contracte del servei de formació en el marc del programa Escola d’Adults 
 
INFORME 
 
Sobre la pròrroga dels contractes dels Cursos de l’Escola d’Adults (Ref/.Exp. 
432/2016 i 1000/2016) 
 
Fets 
 
Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de 29 de juliol de 2016 es va aprovar 
l’adjudicació del Lot 1 Curs de preparació per a les proves d’accés a cicles formatius de 
formació professional de grau mig i el Lot 3 Cursos d’informàtica a l’empresa Aula Nova 
Bages SL (NIF B64311210). 
També es va aprovar l’adjudicació del Lot 4 Curs d’anglès a l’empresa Madison School 
Serveis Lingüístics SL (NIF B62537634). (EXP. 432/2016) 
 
Per Decret 2016-1053 de 20 de setembre de 2016 es va aprovar l’adjudicació del Lot 1 
i Lot 2 corresponents als cursos de Català, a l’empresa Madison School Serveis 
Lingüístics SL. (EXP. 1000/2016) 
 
En data 14.06.2018 (Registre d’entrada 2018-E-RC-3182) el Sr. Eduard Salas Mezquita, 
en representació de l’empresa Madison School Serveis Lingüístics SL manifesta la seva 
voluntat de fer efectiva la pròrroga del contracte. 
 
Consideracions tècniques 
 
Als Plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques particulars per la 
contractació del servei de formació en el marc del programa “Escola d’adults”, a la 
DURADA DEL CONTRACTE, hi diu que la durada màxima serà de 3 anys, amb un 
període principal de 2 anys i possibilitat de pròrroga d’un any. 
 
Des de l’Ajuntament es té la voluntat de donar continuïtat als cursos de l’Escola d’Adults, 
següents: 
 

- Lot 3. Cursos d’informàtica, 3 trimestres de 40 hores. Preu: 3.814,80 € 
(exempt d’iva). (EXP. 432/2016) 

• 1.271,60€ corresponents a l’exercici 2018. 

• 2.543,20€ corresponents a l’exercici 2019. 
 

- Lot 4. Curs d’anglès, 130 hores. Preu: 2.790,00 € (exempts d’iva). (EXP. 
432/2016) 

• 930,00€ corresponents a l’exercici 2018. 

• 1.860,00€ corresponents a l’exercici 2019. 
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- Lot 1. Curs de Català 130h. Preu: 6.265,00 € (exempts d’iva). (EXP. 
1000/2016) 

• 2.088,34€ corresponents a l’exercici 2018. 

• 4.176,66€ corresponents a l’exercici 2019. 
 

- Lot 2. Curs de Català 130h. Preu: 6.265,00 € (exempts d’iva). (EXP. 
1000/2016) 

• 2.088,34€ corresponents a l’exercici 2018. 

• 4.176,66€ corresponents a l’exercici 2019. 
 

El curs 2016-2017 i 2017-2018 els cursos realitzats, s’han desenvolupat correctament i 
sense problemes amb els adjudicataris. 
 
El curs 2017-2018 s’han hagut de suspendre els cursos de preparació per a les proves 
d’accés a cicles formatius de formació professional de grau mig, els cursos d’informàtica 
del 2n i 3r trimestre i el Curs de Català nivell C, per falta d’inscrits. 
Degut això, de cara al curs vinent s’estan buscant noves formes de cursos per adaptar-
los als interessos de la població. 
 
Conclusions 
 
Per tot l’anterior i en base als fets exposats procedeix que, per l’òrgan administratiu 
corresponent, s’acordi: 
 
Prorrogar els contractes referits per un període d’un curs (octubre-juny). 
 
El que s’informa als efectes oportuns. 
 
Mireia Subirana Chaves         
Tècnica d’Ensenyament 
(signat electrònicament)   
 
 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents 
 
12. ÀREA D’ESPORTS 
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12.1 Autorització per a la celebració de la pedalada de resistència en BTT 
“Selènika”, al seu pas pel terme de municipal (exp. 885/2018) 
 

Primer. Vista la sol·licitud i documentació presentada per Josep Lluís Jurado Devant en 
representació de la Penya Ciclista de Navarcles – Comissió Selènika (registre d’entrada 
2018-E-RC-3226 de 15 de juny) en la qual demana autorització de pas pel terme 
municipal i permís per senyalitzar la ruta de la 30a. edició de la Selènika que tindrà lloc 
diumenge 30 de setembre de 2018, amb  un total de 118 km al llarg dels altiplans de 
l‘Anoia i el Bages. La sortida i arribada a Navarcles.  S’adjunten plànols recorregut anada 
i tornada (annex 1 i 2).  
 
Tram 01 Anada (procedents de St. Benet): camí paral·lel a l’autopista de sota el Puig de 
St. Valentí –Ctra. de les Brucardes – camí de la depuradora – camp de futbol – carrer 
Jaume I – pont del Riu d’Or – camí de can Sala – polígon Riu d’Or-Casanova – 
passarel.la nova sobre la C16 – camí ramader de Cardona – Sant Iscle – Ampans- 
Comabella (en direcció al Floriplant i Ctra. de Santpedor). 
 
Tram 02 Tornada (procedents del mas Coll de St. Ponç): camí fins la Ctra. BV 4511, Km 
2,1 – transitar 200m més enllà en direcció a Olzinelles – sender l’Olzinelles – mas Les 
Oliveres – mas els Casals – viaducte peatonal sota la Ctra. N 141c – casa Nova del Pont 
– cal Solà del Pont – pont vell (en direcció a Navarcles). 
 
El pas de ciclistes pel punt indicat de la BV 4511 es preveu entre les 12:00 i les 19:00 
hores. 
 
Paral·lelament s’informa que es celebrarà el III Memorial Patoi, ruta popular reduïda de 
70 Km també amb sortida i arribada a Navarcles. 
 
Segon. Vista l’acta de la Comissió de coordinació en espais públics municipals de 
18.6.2018, obrant a l’expedient. 
 
Tercer. Atès que la Junta de Govern Local actua per la competència delegada següent:  
 
 

- Òrgan delegant: alcalde 
- Data de delegació: 18.6.2015 
- Numero decret: 2015-480 
- Publicació al BOPB: 3.7.2015 

 
Per tot l’exposat, es proposa al regidor d’esports, que elevi a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
Primer. Autoritzar el pas dels participants a la 30a. edició de la SELÈNIKA, pel municipi 
de Sant Fruitós de Bages (plànols annex 1 i 2) que organitza la Penya Ciclista de 
Navarcles – Comissió Selènika, diumenge 30 de setembre de 2018, amb les següents 
condicions: 
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• L’organitzador haurà de disposar d’una assegurança de responsabilitat civil que 
cobreixi els actes d’aquesta activitat, i acreditar la seva vigència. 
 

• L’organitzador haurà de disposar d’una assegurança de responsabilitat civil dels 
professionals/ voluntaris, que participin en l’organització i acreditar-ne la seva 
vigència. 
 

• L’organitzador haurà de garantir que tots els participants tinguin una 
assegurança d’accidents – llicència esportiva obligatòria. 
 

• L’organitzador haurà de disposar dels mitjans de control necessaris per garantir 
que durant el recorregut hi ha els controls necessaris per evitar qualsevol tipus 
d’incident.   
 

• L’organització adoptarà totes les mesures necessàries per garantir la seguretat 
dels participants i del públic en general. 
 

• L’organitzador serà responsable de deixar la zona per on passi la prova en les 
mateixes condicions en què van trobar-ho, i a treure  tots els senyals i deixalles 
que hagin pogut llençar els participants. 
 

• L’organització haurà de disposar de la conformitat dels organismes afectats per 
les vies afectades, i del Servei de Trànsit si la prova transcorre per carreteres 
fora del casc urbà i si transcorre per diferents terrenys i/o termes municipals, de 
l’autorització dels propietaris i/o òrgan competent del municipi d’acord amb 
l’àmbit afectat. 

 

• L’organitzador haurà de disposar de la conformitat dels propietaris o organismes 
afectats per les vies afectades; i del Servei de Trànsit si l’activitat transcorre per 
carreteres fora del casc urbà i si transcorre per diferents termes municipals, de 
l’autorització de l’òrgan competent del municipi d’acord amb l’àmbit afectat. 

 

• L’itinerari al seu pas per Sant Fruitós haurà de quedar net de deixalles una 
vegada finalitzada l’activitat. 

 

• L’ajuntament restarà exempt de tota responsabilitat civil que es pugui derivar de 
l’organització d’aquest acte. 
 

Segon. Notificar el present acord a la Penya Ciclista de Navarcles, i a la Policia Local 
per al seu coneixement i efectes. 
 
Tercer. Declarar que: 
 

- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà 
de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratiu 
de Barcelona en el termini de dos mesos. 
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- 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 – Tram Anada   
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Annex 2 – Tram Tornada 

 

 
 
 
 

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
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Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents 
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ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
 
S1 Correcció d’errada material en l’acord l’atorgament de subvenció 
nominativa a l’AEE Paidos, exercici 2018. (exp. 223/2018) 
 
VOTACIÓ SOBRE LA RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA PER INCLOURE 
L’ASSUMPTE A L’ORDRE DEL DIA :  

   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
Primer. Per acord de Junta de Govern Local de data 4 de juny de 2018, es va aprovar 
l’atorgament de subvenció nominativa (pròrroga) a l’AEE Paidos, per a l’exercici 2018. 
 
Segon. S’ha observat en la part expositiva i resolutiva de l’esmentat acord de Junta de 
Govern Local de 4.6.2018 errades materials. 
 
Tercer. Vist l’article 109.2 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, estableix que les administracions podran 
rectificat en qualsevol moment, d’ofici o a instància de l’interessat, els errors materials, 
de fet o aritmètics existents en els seus actes.  Correspon a l’òrgan que va dictar la 
resolució que conté l’errada, la seva rectificació. 
 
Quart. Atès que la Junta de Govern Local actua per la competència delegada següent: 
 
Per tot l’exposat, es proposa al regidor d’esports, en ús de les competències que té 
delegades, que elevi a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents: 
 

- Òrgan delegant: alcalde 
- Data de delegació: 18.6.2015 
- Número Decret: 2015-480 
- Publicació al BOPB: 3.7.2015 

 
ACORDS: 
 
Primer. Corregir l’errada material existent en la redacció de la part expositiva (punt 
tercer) de l’acord de Junta de Govern Local de 4.6.2018, en el sentit que: 
 
On diu: 
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Tercer. Vista la sol·licitud de subvenció presentada per J.G.R, en representació d’AEE 
Paidos (registre d’entrada E/002553-2018, 2018-E-RC-2608 de 17 de maig de 2018) per 
promoure l’activitat física i l’esport al municipi, així com per la gestió de les instal·lacions 
del pavelló municipal d’esports per l’exercici 2018. 
 
Ha de dir: 
 
Tercer. Vista la sol·licitud de subvenció presentada per Juan Girona Rodríguez, en 
representació d’AEE Paidos (registre d’entrada E/002553-2018, 2018-E-RC-2608 de 17 
de maig de 2018) per promoure l’activitat física i l’esport al municipi. 
 
Segon. Corregir l’errada material existent en la redacció de la part dispositiva (punt 
primer) de l’acord de Junta de Govern Local de 4.6.2018, en el sentit que: 
 
On diu: 
 
Primer. Aprovar la concessió a l’AEE Paidos d’una subvenció de forma directa, per a 
l’exercici 2018, per import de 4.200,00 euros, per col·laborar en la promoció de l’activitat 
física i l’esport al municipi, així com per la gestió de les instal·lacions del pavelló 
municipal d’esports per l’exercici 2018. 
 
Ha de dir: 
 
Primer. Aprovar la concessió a l’AEE Paidos d’una subvenció de forma directa, per a 
l’exercici 2018, per import de 4.200,00 euros, per col·laborar en la promoció de l’activitat 
física i l’esport al municipi, per l’exercici 2018. 
 
Tercer. Notificar el present acord a l’entitat sol·licitant.  
 
Quart. 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. 

 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

 

  

  

 

 

 

Pàgina 193 de 206 
 

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

E-mail: ajuntament@santfruitos.cat 

S2 Aprovació de text de conveni marc de col·laboració amb el Consell 
Comarcal del Bages per l’impuls del teixit industrial del Bages i pel 
desenvolupament d’accions de millora i promoció dels polígons d’activitat 
econòmica i de les empreses 2018-2019 (exp. 941/2018) 
 
VOTACIÓ SOBRE LA RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA PER INCLOURE 
L’ASSUMPTE A L’ORDRE DEL DIA :  

   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
1.- Vist que des de l’any 2008, el Consell Comarcal del Bages, te subscrit un conveni 
marc per tal de regular la seva relació amb els Ajuntaments de la comarca en l’àmbit de 
polígons, al que està adherit l’ Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, i on hi estan 
reflectits els barems econòmics i les quotes a pagar pel desenvolupament d’accions de 
suport i promoció dels espais industrials i de les empreses als municipis.  
 
2.- En data 04.04.2018, el Consell Comarcal del Bages ha aprovat un nou conveni marc 
per tal d’actualitzar i regular aquesta relació entre els Ajuntaments i el Consell Comarcal 
del Bages. La nova proposta ve motivada per tal d’incloure nous àmbits de col·laboració 
i les prestacions que s’ofereixen, per la necessitat d’actualització dels paràmetres i les 
quotes a aplicar de l’acord marc signat fa 10 anys i per la modificació que ha sofert la 
comarca en l’àmbit territorial al crear-se la comarca del Moianès.  
 
3.- La nova proposta de conveni marc es va presentar al personal tècnic a 04.05.2018 i 
informat als Alcaldes en la sessió ordinària del Consell d’Alcaldes celebrada el 16.05. 
2018. En el conveni s’hi detalla: l’objecte, l’àmbit de cooperació, les obligacions d’ 
ambdues parts, règim econòmic, vigència del conveni, comissió de seguiment, publicitat 
i difusió, renúncia , incompliment, causes de resolució, protecció de dades i naturalesa 
i resolució de discrepàncies. 
 
4.- Aquest nou conveni de col·laboració entrarà en vigor a partir de la data de la seva 
signatura i estén els seus efectes al 31.12.2019. 
El conveni pot ser objecte de dues pròrrogues d’una durada de dos anys cadascuna 
mitjançant acord exprés de les parts. 
 
5.-L’ Ajuntament de Sant Fruitós de Bages que actua en aquest programa com a ens 
executor de les actuacions, d’acord amb els nous criteris establerts, li correspon 
l’aplicació d’un coeficient del 10’60% . 
L’aplicació d’aquest coeficient implica el pagament al Consell Comarcal d’ una quota 
anual de 2.300, 00 euros.  
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Per a l’any 2018, calculada proporcionalment als mesos de juliol  a desembre suposarà 
el pagament d’ una quota de 1.150,00 euros.  
La quota a pagar per al 2019, correspondrà a l’import per l’anualitat sencera, 2.300,00 
euros. 
 
6. Atès que per satisfer aquesta quota te destinada la partida 15.433.46503 del vigent 
pressupost. 
 
7. Atès que l’aprovació d’aquest conveni és competència  de la Junta de Govern Local 
que actua per la competència delegada següent: 
 
- Òrgan delegant:  Alcalde 
- Data delegació:  18 de juny de 2015 
- Numero Decret:  2015-0480 
- Publicació al BOPB:  03.07.2015 
 
Es proposa l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
PRIMER. Aprovar, aquest conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Bages 
i l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages per l’impuls del teixit industrial del Bages i pel 
desenvolupament d’accions de millora i promoció dels polígons d’activitat econòmica i 
de les empreses al municipi de Sant Fruitós de Bages prenent els compromisos de 
cooperació i les obligacions que s’annexen a aquest acord. 
 
TERCER. Autoritzar la despesa de 1.150,00 €, corresponent a l’any 2018 condicionada 
a l’efectiva aprovació del modificat de crèdit i de 2.300,00 € pel 2019 amb càrrec a la 
partida 15.433.46503.  
 
QUART. Facultar a l’Alcalde per la signatura dels documents que siguin necessaris. 
 
CINQUÈ. Comunicar la present resolució al Consell Comarcal del Bages, i donar trasllat 
a l’àrea d’Intervenció i Tresoreria per al seu coneixement  
 
SISÈ. Declarar que: 

 
- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà de 

recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos 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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ANNEX  

 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAGES i 
L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES PER L’IMPULS DEL TEIXIT 
INDUSTRIAL DEL BAGES I PEL DESENVOLUPAMENT D’ACCIONS DE MILLORA I 
PROMOCIÓ DELS POLÍGONS D’ACTIVITAT ECONÒMICA I DE LES EMPRESES 
2018-2019  

 
 
A Manresa,  
 
D’una part, l’Il·lm. Sr. Agustí Comas Guitó, com a President del Consell Comarcal del 
Bages, actuant en nom i representació de la Corporació, amb CIF  P-5800009-B, en 
virtut de les competències que li atribueix la Llei d’organització comarcal de Catalunya, 
assistida en aquest acte per la Sra. Maria Llum Bruno Garcia, secretària d’aquest 
Consell Comarcal. 
 
I de l’altra part, l’Il·lm. Sr. Joan Carles Batanés Subirana Alcalde-President de 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, actuant en nom i representació de la corporació, 
amb CIF P0821200C, en virtut de les competències que li atribueix la Llei Municipal i de 
règim local de Catalunya, assistit en aquest acte pel Sr. Josep González Ballesteros, 
secretari d’aquest Ajuntament. 
 
En la condició que intervenen, totes les parts es reconeixen mútuament la capacitat 
necessària per a l’atorgament d’aquest conveni, i a aquests efectes 
 
 
MANIFESTEN 
 

I. Que d’acord amb l’article 28 del Decret  Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, 
correspon a les comarques prestar assistència tècnica als municipis, tenint en 
compte les seves necessitats. 

II. Que el Consell Comarcal del Bages (d’ara endavant Consell Comarcal), a través 
de l’Àrea de Desenvolupament Comarcal, té com un dels eixos prioritaris 
d’actuació el desenvolupament econòmic de la comarca i la planificació de l’ús 
sostenible del territori comarcal. En aquest àmbit, es promou i s’impulsa la 
creació d’un entorn propici per al manteniment i el creixement del teixit industrial.  

 
III. Que el Consell Comarcal té en funcionament, des de l’any 2008, la web 

www.poligonsbages.cat que és un instrument de consulta i publicació a Internet 
dels espais industrials de la comarca i de les seves característiques en quant a 
ocupació, disponibilitat, equipaments, urbanització, accessibilitat, etc; de les 
empreses que estan ubicades als polígons i als diferents nuclis urbans; de 
l’oferta de sòl i sostre industrial disponible i dels recursos que la comarca posa a 
l’abast de les empreses ubicades al territori.  
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IV. Que és voluntat del Consell Comarcal donar continuïtat i ampliar aquest 
programa de promoció industrial comarcal promovent accions de dinamització i 
millora dels polígons i espais d’activitat econòmica.   

V. Que el Consell Comarcal, conjuntament amb l’Ajuntament de Manresa i els 
agents econòmics i socials de la comarca han treballat l’any 2017 en la redacció 
del Pla Industrial del Bages que inclou les línies estratègiques a seguir per part 
de l’Administració per impulsar el creixement i la modernització de la indústria  i 
per millorar la competitivitat del territori.   

 
VI. Que les parts signants tenen atribuïdes competències  en l’àmbit de la promoció 

econòmica del territori, en el marc de les quals s’inclou l’objecte i actuacions  que 
contempla el present conveni. Les esmentades competències  figuren recollides 
a la següent normativa legal: 
- Els governs locals de Catalunya, en aplicació de l’article 84.2 i) de l’Estatut 

d’Autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de 
juliol, tenen competències pròpies sobre la regulació de l’establiment 
d’autoritzacions i promocions de tot tipus d’activitats econòmiques, 
especialment les de caràcter comercial, artesanal i turístic i foment de 
l’ocupació. 

- Així mateix els Consells Comarcals, en aplicació de l’article 28.1 del Decret 
legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la 
Llei d’Organització comarcal de Catalunya  correspon a les comarques 
prestar l’assistència tècnica, jurídica i econòmica als municipis i cooperar 
econòmicament en la realització d’obres, serveis o les activitats dels 
municipis.  
 

VII. Que les dues entitats manifesten la necessitat i l’interès de col·laborar i de 
treballar de forma conjunta en l’impuls del teixit industrial i en el 
desenvolupament d’accions de millora i promoció dels polígons d’activitat 
econòmica i de les empreses, per tal d’impulsar el seu creixement i mantenir 
l’equilibri i la sostenibilitat del territori.  

 
VIII. Que cal formalitzar en un conveni el marc de relacions i compromisos de 

col·laboració entre el Consell Comarcal i l’ajuntament de Sant Fruitós de Bages 
en l’àmbit de la promoció industrial i empresarial, en el qual es concretin els 
aspectes de manteniment i actualització permanent de les bases de dades 
d’empreses i de polígons, les accions de promoció i localització empresarial, la 
col·laboració en l’execució d’algunes de les actuacions contemplades al Pla 
Industrial del Bages, especialment la millora i dinamització dels polígons i l’impuls 
de l’economia circular, i que estipuli la implicació i la responsabilitat tècnica de 
cada una de les parts.    

 
És per tot això que acorden subscriure aquest conveni de col·laboració, en el marc 
establert a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques segons els següents:  
 
PACTES 
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Primer. Objecte  
 
L’objecte d’aquest conveni és establir un acord de col·laboració entre el Consell 
Comarcal del Bages (d’ara en endavant Consell Comarcal) i l’ajuntament de Sant Fruitós 
de Bages (d’ara en endavant Ajuntament) per l’impuls del teixit industrial del Bages i pel 
desenvolupament d’accions de millora i promoció dels polígons d’activitat econòmica i 
de les empreses al municipi de Sant Fruitós de Bages. 
 
Segon. Àmbit de la cooperació 
 
Els àmbits de cooperació són els següents:  
 

a) Recollida i actualització permanent de les dades de sòl industrial dels polígons i 
del teixit empresarial del municipi, de les activitats, productes i serveis que 
ofereixen. 

b) Difusió i promoció conjunta dels polígons i de les empreses a través de la web 
comarcal www.poligonsbages.cat i participació en l’edició i difusió de material de 
promoció. 

c) Participació en el Servei de localització empresarial, en la cerca d’espais per 
noves ubicacions i/o noves indústries i/o noves activitats. 

d) Col·laboració en l’anàlisi i formulació de propostes d’intervenció i millora als 
polígons. 

e) Promoció i participació en actuacions conjuntes comarcals encaminades a la 
millora i la dinamització dels polígons i les àrees industrials així com del teixit 
empresarial.  

f) Col·laboració amb les associacions empresarials del municipi per establir plans 
de millora i modernització dels espais industrials.  

g) Participació en la implementació de les diferents iniciatives contemplades al Pla 
Industrial del Bages: augmentar l’atractivitat de la comarca com a receptora 
d’inversions industrials i impulsar la comercialització de grans parcel·les;  
identificar la oferta tecnològica i promoure i difondre el seu potencial; impulsar 
l’economia circular i afavorir sinèrgies entre empreses dels polígons per 
maximitzar l’eficiència en l’ús de diferents recursos. 

h) Impuls d’altres possibles actuacions conjuntes en l’àmbit de la promoció 
industrial i econòmica. 

 
 
Tercer.  Obligacions del Consell Comarcal del Bages 
 
El Consell Comarcal assumeix, en el marc d’aquest conveni, les obligacions següents:  
 

1. Col·laborar amb l’Ajuntament en la coordinació i aportació de la informació 
necessària per al manteniment i actualització de les bases de dades de polígons 
i empreses del municipi: realització de treball de camp als espais industrials, 
contacte amb les empreses per sol·licitar i/o verificar dades, recull d’informació 
urbanística i recull de fotografies i plànols dels polígons i àrees d’activitat 
econòmica. 
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2. Incorporar a les bases de dades i al SIG comarcal la informació obtinguda, 

verificada i validada per l’Ajuntament i el Consell. 
 

3. Tractar les dades d’acord amb el punt desè d’aquest conveni i adoptar i 
implementar les mesures de seguretat que estableixen la Llei de protecció de 
dades i el seu reglament. 

 
4. Publicar la informació obtinguda al portal promocional comarcal dels polígons i 

empreses del Bages: www.poligonsbages.cat com a titular i propietari del portal. 
 

5. Proporcionar un enllaç personalitzat de la web per tal que l’Ajuntament pugui 
enllaçar directament als continguts referents només al seu municipi inclosos a la 
pàgina web comarcal esmentada. L’enllaç tindrà l’adreça: 
http://www.poligonsbages.cat/st-fruitos-bages 

 
6. Cedir un espai d’ús al servidor a partir d’una zona d’usuaris/àries per tal que des 

de l’Ajuntament es pugui accedir al gestor i a la base de dades amb la informació 
relativa a les empreses i espais industrials del seu municipi i pugui modificar i 
afegir la informació necessària, així com compartir de forma directa fitxers 
conjunts. Es cediran accessos al gestor per a les persones que formin part de la 
comissió mixta d’execució i seguiment d’acord amb l’establert al punt setè del 
conveni. 
 

7. Difondre i promocionar la pàgina web de polígons i empreses juntament amb 
altres entitats del territori per tal de fomentar la concertació territorial amb 
l’objectiu d’assolir una gestió pública basada en la col·laboració supramunicipal 
que tingui en compte el reequilibri territorial.  

 
8. Col·laborar en l’organització de jornades de treball en els àmbits de cooperació 

establerts i en la realització d’informes per analitzar, a partir de la informació 
recollida, les dinàmiques socioeconòmiques i aportar eines per a la planificació 
territorial.  
 

9. Establir mecanismes de coordinació i treball conjunt entre els ajuntaments de la 
comarca en les línies establertes al Pla Industrial del Bages per promoure la 
millora dels polígons, la comercialització de grans parcel·les, identificar la oferta 
tecnològica i promoure i difondre el seu potencial, impulsar l’economia circular i 
afavorir sinèrgies entre empreses dels polígons de la comarca. 
 

10. Dissenyar programes d’actuació comarcal en les línies establertes al Pla 
Industrial i obrir-los a la participació de l’Ajuntament en les modalitats de 
col·laboració o co-execució, d’acord amb les diferents línies de subvenció i/o 
directrius d’administracions supramunicipals com la Diputació de Barcelona o la 
Generalitat de Catalunya que encaixin en les línies del Pla Industrial. 

 
11. Nomenar com a mínim 2 membres, amb un màxim de 3, que integraran la 

Comissió mixta d’execució i seguiment. Aquests representants hauran d’esser 
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personal funcionari o laboral del Consell que duguin a terme tasques en matèria 
de desenvolupament comarcal.  
 

12. Establir un mínim d’un contacte trimestral per tal de fer el seguiment de les 
actuacions marcades en el conveni i obrir la possibilitat de dissenyar altres 
actuacions conjuntes de promoció industrial. 

 
13. Buscar finançament a altres administracions per poder implementar totes les 

actuacions previstes en aquest conveni.  
 

 
Quart. Obligacions de l’ajuntament de Sant Fruitós de Bages 
 
L’Ajuntament assumeix, en el marc d’aquest conveni, les obligacions següents: 

 
1. Col·laborar amb el Consell Comarcal en la coordinació i aportació de la 

informació necessària per al manteniment i actualització de les bases de dades 
de polígons, espais d’activitat econòmica i empreses del municipi.  
 

2. Fer ús de l’espai habilitat per a l’ús restringit de l’Ajuntament i facilitat pel Consell 
Comarcal al web www.poligonsbages.cat per actualitzar les dades dels polígons, 
les empreses i les activitats econòmiques del municipi. Utilitzar aquesta eina 
telemàtica per tal de compartir informació amb el Consell Comarcal, així com per 
actualitzar la informació continguda en la base de dades. Les persones que 
tindran accessos al gestor seran les que formin part de la comissió mixta 
d’execució i seguiment d’acord amb l’establert al punt setè del conveni. 

 
3. Comunicar al Consell Comarcal els canvis en les dades del cens d’activitats 

municipal i dels planejaments urbanístics que afectin als espais industrials del 
municipi per tal que es puguin incorporar al cens comarcal. 

 
4. Tractar les dades d’acord amb el punt desè del conveni i adoptar i implementar 

les mesures de seguretat que estableixen la Llei de protecció de dades i el seu 
reglament. 

 
5. Efectuar enllaços d’accés a la web www.poligonsbages.cat des de la/les web/s 

pròpies de l’Ajuntament fent ús del material promocional associat que sigui 
facilitat pel Consell Comarcal i fer esment del patrocini / propietat  del Consell, 
en tots els documents, productes i actes públics que es derivin de la difusió de 
la web. 
 

6. Col·laborar en l’organització de jornades de treball en els àmbits de col·laboració 
establerts, i en la realització d’informes per analitzar, a partir de la informació 
recollida, les dinàmiques socioeconòmiques i aportar eines per a la planificació 
territorial. 
 

7. Col·laborar amb el Consell Comarcal en les línies establertes al Pla Industrial del 
Bages per promoure la millora dels polígons, la comercialització de grans 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat
http://www.poligonsbages.cat/
http://www.poligonsbages.cat/


 
 

 

  

  

 

 

 

Pàgina 200 de 206 
 

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

E-mail: ajuntament@santfruitos.cat 

parcel·les, identificar la oferta tecnològica i promoure i difondre el seu potencial, 
impulsar l’economia circular i afavorir sinèrgies entre empreses dels polígons de 
la comarca. 

 
8. Nomenar com a mínim 2 membres, amb un màxim de 3, que integraran la 

Comissió mixta d’execució i seguiment. Aquests representants hauran d’esser 
personal funcionari o laboral de l’Ajuntament que duguin a terme tasques en 
matèria de desenvolupament local, promoció econòmica, urbanisme o control 
d’activitats econòmiques.  
 

9. Establir un mínim d’un contacte trimestral per tal de fer el seguiment de les 
actuacions marcades en el conveni i obrir la possibilitat de dissenyar altres 
actuacions conjuntes de promoció industrial. 

 
 
Cinquè. Règim econòmic 
 
El cost anual de la col·laboració en totes les activitats i prestacions a desenvolupar 
s’estableix en 15.000,00€ en còmput global anual pels exercicis 2018 i 2019, que resten 
distribuïdes d’acord amb la quota anual per cada municipi establerta en l’Annex. Pel que 
fa a les possibles pròrrogues del conveni, el cost de les prestacions s’actualitzarà amb 
l’aprovació d’un nou Annex.  
 
El cost de la distribució per cada municipi sorgeix de la suma d’aplicar diferents 
coeficients municipals en relació al total comarcal: el nombre d’habitants, el sòl industrial, 
el nombre d’empreses, els llocs de treball assalariats i els llocs de treball autònoms.  
 
L’aportació municipal es farà efectiva anualment contra liquidació de la tresoreria 
comarcal, entenent que, en la primera anualitat es liquidarà la part proporcional des de 
l’inici de la prestació del servei, en el termini d’un mes des de la signatura del conveni. 
Les liquidacions successives es duran a terme durant el mes d’abril de l’any 
corresponent. 
 
 
Sisè. Vigència del conveni 
 
Aquest conveni entra en vigor a partir de la data de la seva signatura, i estén els seus 
efectes fins el 31 de desembre de 2019. 
 
 El Conveni pot ser objecte de dues pròrrogues d’una durada de dos anys cadascuna 
mitjançant acord exprés de les parts. 
 
 
Setè. Comissió de seguiment 
 
Es constituirà una comissió mixta d’execució i de seguiment integrada per personal 
funcionari o laboral del Consell i de l’Ajuntament, la qual tindrà, almenys, les funcions 
següents: 
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a) Realitzar la coordinació, l’execució  i el seguiment de les actuacions derivades 

del conveni 
b) Avaluar l’evolució i els resultats, i si s’escau, fer les indicacions oportunes per tal 

d’adequar-lo als criteris que es determinin. 
c) Tenir accés al gestor compartit de dades del cens de polígons i empreses del 

municipi visible al web http://www.poligonsbages.cat/st-fruitos-bages. Fer ús del 
gestor web d’acord amb el “Manual d’ús del gestor de Polígons i Empreses del 
Bages” i seguint les directrius fixades pel Consell Comarcal. 

 
   
Vuitè .- Publicitat i difusió 
 
El conveni s’ha d’inscriure en el Registre de convenis de col·laboració i cooperació de 
la Generalitat, i s’ha de publicar al DOGC en un termini màxim de 15 dies hàbils des de 
la signatura. S’ha de donar publicitat de les aportacions efectuades d’acord amb el que 
preveu la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern. 
 
 
Novè.- Renúncia 
 
En cas que durant el període de vigència qualsevol de les parts vulgui renunciar als 
objectius d’aquest conveni podrà fer-ho mitjançant un escrit adreçat a l’altra part 
signatària, que, en el termini màxim de dos mesos, adoptarà l’acord pertinent per tal de 
deixar sense efecte el conveni. L’efectivitat de la renúncia es produirà al finalitzar l’any 
natural, el que suposarà l’assumpció dels costos fins al 31 de desembre de l’any en que 
es sol·licita la renúncia. 
 
 
Desè. Incompliment 
 
L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc 
a la seva resolució. La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se 
susciti, requereix que la part interessada o que es consideri lesionada formuli una 
sol·licitud en aquest sentit davant de l’altra. La desestimació expressa o presumpta 
d’aquesta sol·licitud serà susceptible de recurs contenciós administratiu. 
 
 
Onzè. Causes de resolució 
 
Són causes de resolució del conveni: 
 

a) La renúncia expressa per part de qualsevol de les parts 
b) El mutu acord de les parts 
c) L’incompliment de les seves clàusules per qualsevol de les parts 
d) Qualsevol de les causes previstes legalment 
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Dotzè.- Protecció de dades  
 
Les parts s’obliguen al compliment de tot allò que estableix el  Reial Decret 1720/2007, 
de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.  
 
 
Tretzè .- Naturalesa i resolució de discrepàncies 
 
Aquest conveni té naturalesa administrativa. Les discrepàncies que puguin sorgir en la 
seva aplicació seran resoltes per acord de les parts i, quan la situació ho faci necessari, 
les parts poden acollir-se als tribunals de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAGES i 
L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES PER L’IMPULS DEL TEIXIT 
INDUSTRIAL DEL BAGES I PEL DESENVOLUPAMENT D’ACCIONS DE MILLORA I 
PROMOCIÓ DELS POLÍGONS D’ACTIVITAT ECONÒMICA I DE LES EMPRESES 
2018-2019  
 

 
 
ANNEX  
 

Municipi 
Quota anual 
segons 
conveni MARC  

Quota 2018 
(juliol-
desembre) 

Quota 2019  
(gener-
desembre) 

Sant Fruitós de Bages 2.300,00€ 1.150,00€ 2.300,00€ 
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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAGES i 
L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES PER L’IMPULS DEL TEIXIT 
INDUSTRIAL DEL BAGES I PEL DESENVOLUPAMENT D’ACCIONS DE MILLORA I 
PROMOCIÓ DELS POLÍGONS D’ACTIVITAT ECONÒMICA I DE LES EMPRESES 
2018-2019  
 

 
 
CONSTITUCIÓ DE LA  
 
COMISSIÓ MIXTA D’EXECUCIÓ I SEGUIMENT 
 
Representants designats per part del Consell Comarcal del Bages : 
 

Nom: Cristina Rubio Segura càrrec: gerent 
Telèfon: 93 693 03 50 e-mail: gerencia@ccbages.cat 

 

 

Nom: Isabel Ledesma Fernández càrrec: Responsable de l’Àrea de 
Desenvolupament Comarcal 

Telèfon: 93 693 03 72 e-mail: pindustrial@ccbages.cat 

 

Nom:  Anna Prat  i Noguer càrrec: Tècnica de l’Àrea de 
Desenvolupament Comarcal 

Telèfon: 93 693 03 52 e-mail: pindustrial@ccbages.cat 

 
 
Representants designats per part del l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages : 
 

Nom: Mònica Sellarès Ramos   càrrec: AODL 
Telèfon:  93 878 97 00    e-mail: sellaresrm@santfruitos.cat 

 
 

Nom: Carme Vega Noheda     càrrec: Tècnica de Promoció 
Econòmica 
Telèfon:  93 878 97 00     e-mail: veganc@santfruitos.cat 

 
 

Nom: Xavier Racero Esquius     càrrec: Regidor de Promoció 
Econòmica 
Telèfon:  93 878 97 00     e-mail: raceroex@santfruitos.cat 

 
 
Aquesta comunicació serà vigent mentre ho sigui el conveni de col·laboració signat entre 
ambdues parts, només caldrà renovar-la en cas que es vulguin modificar els 
representants designats.    
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents 
 
 
 
Finalitzats els temes de l’ordre del dia, l’alcalde-president declara finalitzada la sessió 
de la Junta de Govern Local essent les 10:30 hores.  
 
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 4.3: 
 
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 ordinària pel 
subministrament i instal·lació d’unes grades 
telescòpiques motoritzades amb butaques al 
Teatre Casal Cultural (exp. 606/2018) 
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MEMORIA TECNICA:   

  

Instalacion de graderío telescópico en el TEATRE CASAL CULTURAL de Sant Fruitos del Bages.  

  

SITUACIÓN:  

  

Carretera de Vic , nº 3 de Sant Fruitos del Bages.  

  

PROMOTOR:  

  

El presente trabajo lo encarga el Ayuntamiento de Sant Fruitos del Bages (Barcelona) 

  

AUTOR DEL TRABAJO: 

 

D. Pascual Sandalinas Perez , Ingeniero Tecnico Industrial ,colegiado en CETIB con nº 5501 ,DNI 
38770045A y domicilio profesional en Llinars del Valles 

 

 

 

 

 

Sant Fruitos del Bages,25 de junio de 2018 
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MEMORIA TECNICA. 

1.1 ANTECEDENTES:  
  
La presente memoria técnica para la instalación de un graderío telescópico en el Teatre Casal Cultural, 
cuenta con los siguientes antecedentes:  

  
El Teatre Casal Cultural ,dispone de una sala,con instalaciones técnicas propias,camerinos,servicio de bar 
etc,ocupando  la totalidad de un edificio situado en 

   TEATRE CASAL CULTURAL  

   Ctra.de Vic , nº 3 

   08272 Sant Fruitos del Bages.. 

Actualmente los espectadores, ocupan 154 sillas dispuestas en 11 filas de 14 sillas cada una, directamente 
sobre el pavimento de la sala.La visibilidad de los espectadores de las ultimas filas es deficiente ,por ello y al 
mismo tiempo porque la cada vez más extensa programación de actividades, precisaban de la mejora de la 
calidad de las instalaciones escénicas, y de la reordenación espacial de la sala para habilitar la posibilidad 
de programar actos en formatos diversos y procurar un uso polivalente e intenso de la instalación se decide 
la instalación de un graderío telescópico 

1.2 OBJETO Y CONDICIONANTES DE PARTIDA.  
 
El objeto de la presente MEMORIA TECNICA es definir las características constructivas y de 
emplazamientode una nueva gradería para el Teatre Casal Cultural ,emplazado en Carretera de Vic nº 3 de 
Sant Fruitos del Bages. 
 
La sala es de planta rectangular de 10,41 m. de longitud por 10,48 de ancho total.La cabina de control 
situada en la parte posterior , elevada 3,69 m. sobre el nivel de la sala dispone de un acceso a través de una 
escalera de servicio con jaula de protección.Una vez instalado el graderío el acceso a la misma se realizara 
por el pasillo central del graderío. 
 
El pavimento de la sala,tiene un desnivel hacia el escenario del 1,2 %. 
 
El graderío telescópico propuesto ocupa el espacio de las butacas en el teatre existente sin modificar su 
uso,distribución y aforo original. 

1.3 SITUACION URBANISTICA.  
 
La instalación del graderío telescópico se realiza en el interior del edificio del TEATRE CASAL CULTURAL 
sin afectar  el planeamiento urbanístico vigente. 
 
1.4 DESCRIPCION - INSTALACION.  
 
La memoria descriptiva que presentamos, tiene por objeto el dimensionado y diseño de un graderío 
telescópico a instalar en el Teatre Casal Cultural, carretera de Vic nº 3 de Sant Fruitos del Bages.El uso 
previsto es el de público para todo tipo de espectáculos que se desarrollen en el mismo. 
 
La grada propuesta es una tribuna telescópica de 10 plataformas de una longitud de 8,200 m. y una anchura 
útil de 0,875 m.La altura entre plataformas será de 0,335 m. 
Dispondra de una escalera central de acceso de 1,00 de anchura libre entre butacas,peldaños intermedios 
entre plataformas dotados de luces de señalización y emergencia. 
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En cada una de las plataformas se colocaran dos grupos de 7 butacas, uno a cada lado del pasillo central. 
 
Por delante de la primera plataforma y unidos a la misma se colocaran dos grupos de 7 y 4 butacas 
respectivamente  sobre una bancada rodante sobre el suelo. 
 
El aforo total de la instalación será de 151 butacas mas 2 plazas para minusválidos. 
 
En ambos laterales se instalaran barandillas de protección abatibles hacia el interior de la plataforma y por 
encima de las butacas abatidas. Dispondran de un mecanismo fácil y seguro y los barrotes serán 
verticales.Estos barrotes podrán ser sustituidos por un plafón de madera. 
 
Para el cierre lateral por debajo del borde de las plataformas se colocaran piezas de tela plastificada 
reforzadas en su borde inferior con una barra interior de acero inox de 30x6 y 1 m de anchura.En la parte 
superior dispondra de 3 ojales para su cuelgue en elementos colocados en el extremo de la plataforma. 
 
Las maniobras de plegado y desplegado del graderío se realizaran mediante dos grupos tractores colocados 
bajo la plataforma de la primera fila, de potencia suficiente para realizar la maniobra de forma suave 
teniendo en cuenta la pendiente del pavimento ( 1,2 %) 
 

 
 
a/ Estructura portante.  
 
La estructura esta formada por soportes ( 4 unidades por fila),plataformas,elementos de arriostramientos 
,elementos de guiado , ruedas y elementos de unión.En su conjunto debe soportar además del peso propio, el 
peso del tablero del piso y de las butacas y una sobrecarga de 500 Kg/m2 en zona de butacas y de 750 Kg/m2 
en zona de pasillo central. 
 
Ademas deberá soportar un esfuerzo horizontal de 400 Kg/ml aplicado en los bordes laterales  de las 
plataformas y en sentido alternativo,simulando el desplazamiento de los espectadores al desplazarse por el 
graderío. 
 
Los soportes de perfil de acero al carbono , laminado en frio  calidad S235JR, de medida 100x50x3  
reforzados  a partir de la fila 5 con doble perfil, siendo las uniones mediante soldadura al arco con  hilo, 
asegurando un módulo de inercia óptimo y una rigidez suficiente de los elementos portantes. 
 
Las plataformas estarán formadas por una viga principal situada a lo largo de toda su longitud y perfil 
20xx52.5x175x52.5x20x4 acero S235JR otro perfil delantero de 80x40x3 y diversos brazos colocados en 
sentido perpendicular a los anteriores y con una separación máxima de 500 mm.En la parte inferior de la 
plataforma se disponen topes y elementos de guiado y en su parte posterior los elementos de apoyo para la 
plataforma superior. 
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En la parte posterior se dispondrán los elementos de rigidacion y arriostramiento vertical para absorver los 
esfuerzos horizontales y dotar de estabilidad al conjunto de la estructura. 
 
Sistema de seguridad mediante topes y gatillos metálicos con cierre automático por gravedad que se van 
cerrando paulatinamente mientras el graderío se despliega, lo que impide el plegado accidental de la grada 
una vez desplegada y ocupada por los espectadores. 
 
Todos los elementos metálicos estarán acabados con un tratamiento a base de pintura epoxi ,secado al horno 
de un espesor minimo de 60 micras y color a elegir por la dirección de la instalación. 
 
b/ Tablero piso y peldaños.  
 
Piso  plataformas y escalones en contrachapado tipo WBP de 18 mm de grueso antideslizante con una 
densidad de 620 kg/cm³ , con la cara superior antideslizante protegida con una capa de resina fenolica color 
marrón  oscuro, de un gramaje de 340grs/m² con pruebas de abrasión TABER 1350Rpm, con un tratamiento 
ignifugo M2, el tablero estará enmarcado en todo su perímetro mediante perfil metálico en la parte trasera y 
en los laterales y en la parte delantera fijado interiormente  en un perfil de aluminio extrusionado dando un 
alto nivel de acabado. 
 
Los peldaños de la escalera central del acceso a graderio llevaran cada uno dos puntos de luz azul mediante 
ledds a 12 V en su cara superior ( uno a cada lado) Esta iluminacion sera permanente y su encendido se 
realizara desde el cuadro de control.Paralelamente se dispondra en la parte frontal de los peldaños de una 
luz de emergencia con dos posibilidades de alumbrado , la primera iluminacion  blanca tenue permanente y 
la segunda iluminacion balanca fuerte de emergencia,encendido automatico al fallar el suministro electrico 
con una duraccion minima de 60 minutos. 
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c/ Motorizacion. 
 
Motorizacion para el plegado y desplegado del graderio formado por dos grupos de traccion colocados bajo 
la plataforma de la primera fila constituidos a su vez por un motoreductor de potencia suficiente (tener en 
cuenta la inclinacion del pavimento) rodillos con banda de poliuretano de 85-90 º Shore,regulacion en 
altura,instalacion electrica con armario de control,cableado,equipos de proteccion i mando,avisadores 
opticos y acusticos de funcionamiento,finales de carrera y pulsadores de funcionamiento en la tapa del 
armario a instalar en la cabina de control.Adicionalmente se colocara un conector  en el frontal de la 
primera fila para botonera de mando que dispondra de pulsador de emergencia. 
 
 

 
 
 
1.5  BUTACAS. 
 
 Butaca plegable dispuesta sobre barra. El asiento y el respaldo son de plegado automático, así como los 
apoyabrazos, en un mismo movimiento solidario. El sistema de plegado consiste en el giro del asiento y un 
desplazamiento del respaldo, quedando apoyados el uno contra el otro.. La profundidad del conjunto de 
asiento y respaldo plegados es de 17 cm. A la vez que se pliegan asiento y respaldo, se produce un giro de los 
apoyabrazos, adoptando una posición vertical, de forma que no se sobrepasa la profundidad de 17 cm. La 
secuencia de movimientos descrita se desarrolla automáticamente al levantarse el asiento. El conjunto de 
asiento, respaldo y brazos es soportado por unos laterales de aluminio moldeado y pintado. Asiento y 
respaldo pivotan sobre casquillos de poliamida exentos de mantenimiento. La mecánica de plegado se 
produce por gravedad de forma que se consigue una gran durabilidad y mínimo mantenimiento. El extremo 
inferior de los costadillos se aloja y fija sobre el tubo de la estructura de pie.  

El asiento se compone de un bloque compacto de espuma de poliuretano moldeada en frío que recubre 
completamente una estructura metálica a su vez compuesta por un marco de tubo curvado, una trama de 
muelles planos y pivotes de articulación para el giro. El bloque va recubierto con funda de tapicería 
fácilmente intercambiable, con sistema de cremallera. El respaldo está realizado con las mismas 
características que el asiento, pero en su parte posterior inferior cuenta con una plancha metálica que 
protege la tapicería de roces y fricciones. Entre la tapicería y la espuma, tanto en asiento como en respaldo, 
se incorpora una barrera  antifuego -TS System- que evita que el fuego penetre hasta la espuma, retardando 
la emisión de gases tóxicos y la propagación de las llamas. Los laterales que soportan asiento y respaldo se 
unen a una estructura de tubo de acero rectangular. Por la parte inferior de esta estructura se une el pie, 
construido en chapa de acero de diversas formas y medidas formando un mecanismo de articulación con 
mecanismo de bloqueo ,que se libera a voluntad para abatir los asientos , fijado al pavimento de las 
plataformas mediante tornilleria. Los brazos están formados por una estructura metálica interna recubierta 
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de espuma integral de poliuretano moldeada en frío y semirrígida.Para facilitar la maniobra de 
levantamiento de las butacas ,las bancadas tienen instalados amortiguadores de gas. 

 

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

 Estructura:  

• De tubo y chapa de acero, soldaduras al arco con hilo continuo. 

 Espuma de poliuretano:  

• Densidad del asiento: 60-65 kg/m3  

• Densidad del respaldo: 50-55 kg/m3 Pintura:  

• Poliéster polvo electrostático  

• Espesor de la capa: 70-80 micras  

• Adherencia a la cuadrícula UNE-EN ISO 2409: 100% Tapicería:  

• Normas de reacción al fuego:  España: UNE-EN 1021 Parte 1 y 2  

Producto acabado:  

• UNE-EN 12727 Nivel 4 (uso severo).  

• BS 5852. Clause 12. Ignition Sources 0, 1 and 5.  

Aluminio:  

• Material: UNE L-2630  

• Densidad: 2,7 gr/cm3  

• Resistencia a tracción: 240 MPa3 

 

16 -CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA VIGENTE. 

 

La instalación objeto de la presente Memoria Técnica, deberá cumplir todo el contenido del Código Técnico de la 
Edificación ( CTE ) y todos los Documentos Básicos ( DB ) que este incluye. También se hará referencia, cuando se 
requiera desarrollar aspectos más específicos, a las normas UNE españolas. 

Referente a los Documentos Básicos que afectan a la presente instalación, se han considerado como sigue 

SEGURIDAD 
ESTRUCTURAL (SE) 

Tal como se detalla en los aspectos siguientes, la presente instalación se ha diseñado para 
soportar los requerimientos de uso detallados en el apartado acciones previstas en el cálculo. 
 

SEGURIDAD EN 
CASO DE INCENDIO 
(SI) 

Por no formar parte de los sistemas portantes del edificio, ni cumplir ninguna función de 
contención del fuego, el único requerimiento de la instalación es garantizar que no añade 
carga de fuego, ni genera gases, lo que se consigue utilizando materiales adecuados tal y como 
se detalla en el apartado protección al usuario.  
 

SEGURIDAD DE 
UTILIZACIÓN Y 
ACCESIBILIDAD 
(SUA) 

De nuevo en el apartado protección al usuario se describen los mecanismos de seguridad tanto 
en cuanto a protección a caídas y atrapamiento como a sistemas de iluminación y emergencia. 
En cuanto a los protocolos de evacuación en caso de emergencia, éstos no se modifican al 
ocupar el nuevo graderío, el mismo espacio y con el mismo uso que la anterior platea de 
butacas y permitir el acceso a los mismos recorridos de evacuación que lo anterior.  
 

HIGIENE, SALUD, Y 
PROTECCIÓN DEL 

No es de aplicación por no equipar el graderío ningún subsistema de suministro ni de recogida 
o evacuación. 
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MEDIO AMBIENTE 
(HS) 

 
 
 

AHORRO 
ENERGÉTICO (HE) 

No es de aplicación por no formar el graderío parte del sistema de suministro ni conexionado a 
la red del edificio en el que se implanta. Se garantiza la eficiencia de los sistemas instalados 
(iluminación y motorización) al solicitar el marcado CE para el uso que se les pretende.  
 

PROTECCIÓN 
FRENTE AL RUIDO 
(HR) 

No es de aplicación, al no formar parte el graderío de los sistemas de aislamiento acústico del 
edificio. En cuanto a la propia emisión de ruidos y vibraciones, el graderío permanece siempre 
estático cuando la sala está en uso y sus maniobras no interfieren con los requerimientos de 
uso de estancias vecinas.  
 

 

 

CALCULOS ESTRUCTURALES. 

Normativa aplicable    Para la fabricación e instalación del presente graderío se tendrá en cuenta la siguiente 
normativa:   

 • Código Técnico de la Edificación y en particular los siguientes documentos básicos del mismo:  - DB SE-AE Acciones 
de la Edificación. - DB SE Seguridad Estructural. - DB SI Seguridad en caso de Incendio. - DB-SUA Seguridad de 
Utilización y Accesibilidad.   

 • Norma UNE EN 13200, partes 1,2,3,4 y 5: Instalaciones para espectadores (Parte 5 referida a gradas telescópicas).   

• Directiva 2006/42/CE* del Parlamento y del Consejo Europeo relativa a máquinas. 

La presente instalación al tener entre sus componentes motores eléctricos y usar la energía eléctrica para 
diversos movimientos esta equiparada a una máquina y por lo tanto debe cumplir la normativa de máquinas.   

 • REBT e Instrucciones Técnicas Complementarias RD842/2002.  

 • EAE ,instrucción acero estructural para la ejecución de la estructura.   

 La instalación del marcado CE.  

Calculo estructural. 

Los cálculos estructurales ,que el adjudicatario deberá presentar en un plazo máximo de 15 dias naturales,deberán 
realizarse en base al cumplimiento de la normativa citada y al siguiente estado de cargas para la solución constructiva 
particular del mismo.  

Estado de cargas.  

 Peso propio del graderío y de las butacas……………….s/ peso de los elementos  

 Sobrecarga de uso en pasillos de acceso………………. 750 Kg/m2  

 Sobrecarga de uso en zona de butacas………………… 500 Kg/m2  

 Accion horizontal en el canto lateral grada……………..  100 Kg/ml. 

 

 

1.7  NORMATIVAS  VIGENTES. 
 

GENERALES  

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN  REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 
de la Edificación, del Ministerio de la Vivienda.y modificaciones posteriores.  

Norma UNE-EN 13200 Instalaciones para espectadores.Tribunas telescópicas. 
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 DIRECTIVA EUROPEA DE MAQUINAS 2006/42/CE (R.D. 1644/2008) y modificaciones posteriores. 

CONSTRUCCIÓN  

LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN (LOE)  LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado y modificaciones 
posteriores.     

SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN  LEY 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción, de Jefatura del Estado.  

REGULACIÓN DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN  REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de 
agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción.  

MODELO LIBRO DE INCIDENCIAS EN OBRAS CON ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD OBLIGATORIO  ORDEN de 20 de 
septiembre del Ministerio de Trabajo y SS  

CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD ESPACIOS PÚBLICOS Y EDIFICACIONES REAL DECRETO 505/2007, de 20 de 
abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el 
acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones, del Ministerio de la Presidencia.  

 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SUA Seguridad de Utilización y Accesibilidad REAL DECRETO 314/2006, de 17 de 
marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, del Ministerio de la Vivienda. Modificaciones y correcciones 
posteriores.  

 ESTRUCTURAS 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SE-A Seguridad Estructural Acero REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por 
el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, del Ministerio de la Vivienda. Modificaciones y correcciones posteriores.  

 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SE-AE Seguridad Estructural Acciones en la edificación REAL DECRETO 
314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, del Ministerio de la Vivienda. Modificaciones y 
correcciones posteriores.  

NCSE-02 NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y EDIFICACIÓN  REAL DECRETO 997/2002 
de 27-09-2002 del Ministerio de Fomento   Corrección posterior.  

ACERO.  

INSTRUCCIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL (EAE) REAL DECRETO 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción 
de Acero Estructural (EAE). Del Ministerio de la Presidencia.  

 SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO  

 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SI Seguridad en caso de incendio REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, el 
que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, del Ministerio de la Vivienda. Modificaciones y correcciones posteriores.  

CLASIFICACIÓN PRODUCTOS PROPIEDADES REACCIÓN Y RESISTENCIA AL FUEGO REAL DECRETO 842/2013, de 31 de 
octubre, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego.  

 SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD  

 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SUA Seguridad de utilización y Accesibilidad REAL DECRETO 314/2006, de 17 de 
marzo, el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación,  del Ministerio de la Vivienda. Modificaciones y correcciones 
posteriores.  

 

  

SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  

 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN REAL DECRETO 1627/1997, de 24 
de octubre, del Ministerio de la Presidencia  

MODIFICACIÓN DE DECRETOS 39/1997 Y 1627/1997 REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real 
Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el reglamento de los servicios de prevención y el Real Decreto 1627/1997, de 
24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.     
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UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales  

 UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL REAL DECRETO 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales          

SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO REAL DECRETO 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales         

SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO  REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales   

MANIPULACIÓN DE CARGAS REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales          

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO . ORDEN de 9 de marzo de 1971, del Ministerio de 
Trabajo     Modificaciones y correcciones posteriores 

INSTALACIONES ELECTRICAS. 

DIRECTIVA EUROPEA DE MAQUINAS 2006/42/CE (R.D. 1644/2008) y modificaciones posteriores. 

REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN  Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS (ITC) BT 
01 A BT 51 REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto 2002, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión. 
Del Ministerio de Ciencia y Tecnología Modificaciones y correcciones posteriores         

GUÍA TÉCNICA DE APLICACIÓN AL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN (Esta guía tiene carácter no 
vinculante). Dirección General de Política Territorial, Servicios del Ministerio de Ciencia y Tecnología 

ESPECIFICAS    

Pintura:  UNE-EN ISO 2409: 100%  Adherencia a la cuadrícula. 

Tapicería:  UNE-EN 1021 Parte 1 y 2  

Producto acabado: • UNE-EN 12727 Nivel 4 (uso severo).  

Aluminio:  UNE L-263 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P á g i n a  11 | 14 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS 

















MEMORIA TECNICA DE GRADERIO  julio de 2018 
 

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO DEL GRADERIO TELESCOPICO.  

  

OBJETO DEL PRESENTE SUMINISTRO.  

 El objeto del presente pliego de prescripciones técnicas es el de establecer las condiciones que debe reunir el suministro 
que constituye el objeto de contratación, las condiciones de suministro y las del servicio técnico posterior.  

Dada la alta especialización de la instalación objeto de la presente memoria técnica, el número de empresas 
capacitadas para efectuar esta instalación es limitado, (fabricantes de butacas que subcontratan la construcción del 
graderío telescópico o viceversa).El producto de cada una de ellas tiene sus propias particularidades y es por ello que 
en la presente memoria se especifican unos valores mínimos a cumplir y que los diversos licitadores deberán justificar 
su cumplimiento. 

Los licitadores podrán efectuar mejoras del producto,que deberán resumir en un listado para su valoración.(ejemplo de 
mejoras pueden ser: 

 sustitución del cierre lateral flexible por otro rigido ,valorado en 850 € 

suministro de piezas de repuesto ,Valoracion según cantidades. 

Los licitadores deberán justificar su experiencia en instalaciones similares con una relación de instalaciones efectuadas 
en los dos últimos años. 

  CARACTERISTICAS DEL EQUIPAMIENTO A SUMINISTRAR.  

 El suministro tendrá las características funcionales mínimas que figuran en los documentos de esta memoria.  Las 
medidas son aproximadas considerándose adecuada las adaptaciones pertinentes a la  propuesta del licitador.  

 Los licitadores deberán detallar en su oferta la descripción de las piezas del suministro y adjuntar las correspondientes 
hojas de características técnicas de modo que puedan contrastarse con las exigidas. Por otra parte, queda entendido que 
estas especificaciones de las ofertas formarán parte de los compromisos contractuales que adquiere el licitador en caso 
de resultar adjudicatario del contrato.  

 La omisión en las ofertas de características relevantes del material a suministrar puede dar lugar, a criterio de la mesa 
de contratación, a la exclusión del contrato. 

Una vez realizada la adjudicación del suministro, el adjudicatario deberá aportar la siguiente documentación para su 
aprobación por parte de la dirección de la instalación. 

 Planos detallados de taller. 

 Cálculos justificativos de la resistencia de la estructura bajo el estado de cargas solicitado.  

  

PLAZOS DE EJECUCION. 

A partir de la fecha de ejecución definitiva del suministro,  los plazos de ejecución serán los siguientes: 

 20 dias naturales para la aprobación de planos y cálculos estructurales. 

 30 dias naturales para la fabricación de piezas y subconjuntos en taller. 

 15 dias naturales para el montaje de la instalación en obra. 

     Plazo total 65 días naturales 

El incumplimiento de plazo en uno de los plazos parciales no incrementara el plazo definitivo. 
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CONCEPTOS INCLUIDOS EN EL PRECIO  

 Se entenderán incluidos en el precio de los elementos a suministrar:  

 La totalidad de los costes de producción y fabricación, incluida la aportación de los materiales y medios necesarios.  

Los costes de manos de obra de toda clase y sus gastos sociales.  

El transporte, los embalajes, el almacenamiento y los seguros correspondientes.  

Los certificados de calidad de los materiales.  

Los gastos que genere la especificación de los procesos de control de calidad seguidos durante los procesos de diseño y 
fabricación.  

Los manuales de usuario, que habrán de entregarse al final de la instalación.  

La instalación y montaje del graderío, elementos auxiliares y decorativos propios del sistema.  

La conexión  eléctrica, montaje de cuadros de protección y maniobra, pruebas de funcionamiento y ajuste.  

La formación específica sobre el mantenimiento y operación a los empleados municipales.  

El suministro de piezas de repuesto. Se especificaran cantidades junto a la oferta  

El equipamiento se suministrará con los dispositivos, accesorios y elementos de interconexión, de anclaje o fijación, que 
sean necesarios de modo que puedan quedar correctamente instalados y ajustados, en condiciones de correcto 
funcionamiento.  

 CONDICIONES ECONÓMICAS  

El tipo de licitación será de: 91.832,95  €, correspondiendo 75.895,00  €  al importe neto y 15.937,95  € al 21% de IVA 

CUMPLIMIENTO DE CALIDAD  

 Se acreditará documentalmente que la instalación y los materiales y subconjuntos que la componen, cumplen con las 
disposiciones normativas vigentes que sean de aplicación y en especial el marcado CE.  

GARANTÍA Y SOPORTE TÉCNICO  

La instalación y los elementos auxiliares que compongan la oferta estarán garantizados contra todo defecto de 
fabricación y anomalía de funcionamiento por un periodo mínimo de 2 años que comenzará a computarse al día 
siguiente al del acta que acredite la recepción correcta del suministro.  

La garantía comprende los repuestos o sustitución completa de los elementos defectuosos, gastos de desplazamiento y 
transportes y cuantos otros puedan derivarse de su cumplimiento, siempre que los problemas se deban a un problema de 
fabricación o de instalación.  

El tiempo que el elemento defectuoso permanezca fuera de funcionamiento por fallos o desperfectos de fabricación se 
sumará, por duplicado, al periodo de garantía que reste.  

La ampliación del periodo de garantía se valorará conforme a lo establecido en el pliego de condiciones administrativas 
particulares.  

 DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR 

Al final de la instalación, el constructor de la instalación aportara la siguiente documentación. 

 Planos  as- built de la instalación. 

 Manual de funcionamiento. 

 Certificado de  la instalación y de sus componentes. 

 Certificado de garantía.  
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CONTROL DE CALIDAD 

 

Durante el transcurso de la obra,se comprobara  la calidad de los componentes suministrados,atendiendo a 
sus dimensiones,aspecto y calidad de los acabados.Todos los elementos que presenten alguna deficiencia 
deberán ser sustituidos. 

Una vez acabado el montaje se comprobara el buen funcionamiento del conjunto,este deberá ser suave y 
silencioso y todos los mecanismos eléctricos funcionaran correctamente. 

El fabricante presentara certificados de calidad ,acreditativos de marcado CE para ruedas ,motores ,pintura, 
butacas etc. 

En caso de discrepancia,la dirección de la instalación,encargara a un laboratorio independiente acreditado 
la realización del correspondiente análisis e informe técnico que en caso de confirmar las deficiencias será a 
cargo del fabricante que además deberá subsanar las deficiencias. 
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1 Memoria 
 
1.1 Memoria Informativa 
 

Objeto Estudio de Seguridad y Salud 

Según se establece en el Real Decreto 1.627/1997, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción, el promotor está obligado a encargar la redacción de un 
estudio de seguridad y salud en los proyectos de obras en que se den alguno de los supuestos siguientes: 

a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 
450.759 euros. 
b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a 
más de 20 trabajadores simultáneamente. 
c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo 
del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 
d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

Dado que la obra  queda enmarcada entre los grupos anteriores, el promotor  Ecmo Ayuntamiento de 
Sant Fruitos del Bages ha designado al firmante de este documento para la redacción del Estudio de 
Seguridad y Salud de la obra. 
Este Estudio contiene: 

· Memoria: En la que se realiza descripción de los procedimientos, equipos técnicos y medios 
auxiliares que van a utilizarse previsiblemente. 
Identificación de los riesgos laborales especificando las medidas preventivas y protecciones 
técnicas tendentes a eliminar, controlar y reducir dichos riesgos. 
Descripción de los servicios sanitarios y comunes de que deberá estar dotado el centro de 
trabajo de la obra. 
En la elaboración de la memoria se han tenido en cuenta las condiciones del entorno en que 
se realiza la obra, así como la tipología y características de los materiales y elementos que 
van a utilizarse, el proceso constructivo y orden de ejecución de los trabajos. 

· Pliego de condiciones en el que se tienen en cuenta las normas legales y reglamentarias 
aplicables a las especificaciones técnicas propias de la obra, así como las prescripciones que 
se habrán de cumplir en relación con las características, la utilización y la conservación de 
las máquinas, útiles, herramientas, sistemas y equipos preventivos. 

· Planos en los que se desarrollan los gráficos y esquemas necesarios para la mejor definición 
y comprensión de las medidas preventivas definidas en la memoria, con expresión de las 
especificaciones técnicas necesarias. 

· Mediciones de todas aquellas unidades o elementos de seguridad y salud en el trabajo que 
han sido definidos o proyectados. 

· Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicación y ejecución 
de este estudio de seguridad y salud. 

Este E.S.S. servirá de base para la redacción del Plan de Seguridad y Salud por parte de cada Contratista 
interviniente en la obra en el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán las 
previsiones contenidas en este ESS, adaptando a sus propios recursos, equipos y procesos constructivos. 
En ningún caso las modificaciones planteadas en el PSS podrán implicar disminución de los niveles de 
protección previstos. 
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Técnicos 

La relación de técnicos intervinientes en la obra es la siguiente:  
Técnico Redactor del Proyecto de Ejecución: Pascual SANDALINAS PEREZ. 
 Titulación del Proyectista: Ingeniero Tecnico Industrial 
 
Director de Obras la siguiente:Pascual SANDALINAS PEREZ  
l 
:Autor del Estudio de Seguridad y Salud:Pascual SANDALINAS PEREZ:  
  
 Titulación del Autor del Estudio de Seguridad y Salud : Pascual SANDALINAS PEREZ 
 
Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución: Pascual SANDALINAS PEREZ 
 Titulación del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución: Ingeniero Tecnico 
Industrial 
 

Datos de la Obra 

El presente Estudio de Seguridad y Salud se redacta para la obra: INSTALACION DE GRADERIO 
TELESCOPICO que va a ejecutarse en TEATRE CASAL CULTURAL situado en Carretera de Vic 
nº 3 de SANT FRUITOS DEL BAGES. 
 
El presupuesto de ejecución material de las obras es de: 75.895,-. 
 
Se prevé un plazo de ejecución de las mismas de: 2 meses. 
 
La superficie total construida es de: 0 m2. 
 
El número total de operarios previstos que intervengan en la obra en sus diferentes fases es de: 4 
trabajadores. 

Descripción de la Obra 

EL RD 1627/97 QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN SEÑALA DENTRO DEL CONTENIDO MÍNIMO DE UN 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD LA "DETERMINACIÓN DEL PROCESO 
CONSTRUCTIVO Y ORDEN DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
La grada propuesta es una tribuna telescópica de 10 plataformas de una longitud de 8,200 m. y una 
anchura útil de 0,875 m.La altura entre plataformas será de 0,335 m. 
Dispondra de una escalera central de acceso de 1,00 de anchura libre entre butacas,peldaños 
intermedios entre plataformas dotados de luces de señalización y emergencia. 
 
En cada una de las plataformas se colocaran dos grupos de 7 butacas, uno a cada lado del pasillo 
central. 
 
Por delante de la primera plataforma y unidos a la misma se colocaran dos grupos de 7 y 4 butacas 
respectivamente  sobre una bancada rodante sobre el suelo. 
 
El aforo total de la instalación será de 151 butacas mas 2 plazas para minusválidos. 
 
En ambos laterales se instalaran barandillas de protección abatibles hacia el interior de la plataforma y 
por encima de las butacas abatidas. Dispondran de un mecanismo fácil y seguro y los barrotes serán 
verticales.Estos barrotes podrán ser sustituidos por un plafón de madera. 
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Para el cierre lateral por debajo del borde de las plataformas se colocaran piezas de tela plastificada 
reforzadas en su borde inferior con una barra interior de acero inox de 30x6 y 1 m de anchura.En la 
parte superior dispondra de 3 ojales para su cuelgue en elementos colocados en el extremo de la 
plataforma. 
 
Las maniobras de plegado y desplegado del graderío se realizaran mediante dos grupos tractores 
colocados bajo la plataforma de la primera fila, de potencia suficiente para realizar la maniobra de 
forma suave teniendo en cuenta la pendiente del pavimento ( 1,2 %) 
 

 
 
a/ Estructura portante.  
 
La estructura esta formada por soportes ( 4 unidades por fila),plataformas,elementos de 
arriostramientos ,elementos de guiado , ruedas y elementos de unión.En su conjunto debe soportar 
además del peso propio, el peso del tablero del piso y de las butacas y una sobrecarga de 500 Kg/m2 en 
zona de butacas y de 750 Kg/m2 en zona de pasillo central. 
 
Ademas deberá soportar un esfuerzo horizontal de 400 Kg/ml aplicado en los bordes laterales  de las 
plataformas y en sentido alternativo,simulando el desplazamiento de los espectadores al desplazarse por 
el graderío. 
 
Los soportes de perfil de acero al carbono , laminado en frio  calidad S235JR, de medida 100x50x3  
reforzados  a partir de la fila 5 con doble perfil, siendo las uniones mediante soldadura al arco con  hilo, 
asegurando un módulo de inercia óptimo y una rigidez suficiente de los elementos portantes. 
 
Las plataformas estarán formadas por una viga principal situada a lo largo de toda su longitud y perfil 
20xx52.5x175x52.5x20x4 acero S235JR otro perfil delantero de 80x40x3 y diversos brazos colocados en 
sentido perpendicular a los anteriores y con una separación máxima de 500 mm.En la parte inferior de 
la plataforma se disponen topes y elementos de guiado y en su parte posterior los elementos de apoyo 
para la plataforma superior. 
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En la parte posterior se dispondrán los elementos de rigidacion y arriostramiento vertical para absorver 
los esfuerzos horizontales y dotar de estabilidad al conjunto de la estructura. 
 
Sistema de seguridad mediante topes y gatillos metálicos con cierre automático por gravedad que se van 
cerrando paulatinamente mientras el graderío se despliega, lo que impide el plegado accidental de la 
grada una vez desplegada y ocupada por los espectadores. 
 
Todos los elementos metálicos estarán acabados con un tratamiento a base de pintura epoxi ,secado al 
horno de un espesor minimo de 60 micras y color a elegir por la dirección de la instalación. 
 
b/ Tablero piso y peldaños.  
 
Piso  plataformas y escalones en contrachapado tipo WBP de 18 mm de grueso antideslizante con una 
densidad de 620 kg/cm³ , con la cara superior antideslizante protegida con una capa de resina fenolica 
color marrón  oscuro, de un gramaje de 340grs/m² con pruebas de abrasión TABER 1350Rpm, con un 
tratamiento ignifugo M2, el tablero estará enmarcado en todo su perímetro mediante perfil metálico en 
la parte trasera y en los laterales y en la parte delantera fijado interiormente  en un perfil de aluminio 
extrusionado dando un alto nivel de acabado. 
 
Los peldaños de la escalera central del acceso a graderio llevaran cada uno dos puntos de luz azul 
mediante ledds a 12 V en su cara superior ( uno a cada lado) Esta iluminacion sera permanente y su 
encendido se realizara desde el cuadro de control.Paralelamente se dispondra en la parte frontal de los 
peldaños de una luz de emergencia con dos posibilidades de alumbrado , la primera iluminacion  blanca 
tenue permanente y la segunda iluminacion balanca fuerte de emergencia,encendido automatico al fallar 
el suministro electrico con una duraccion minima de 60 minutos. 
 
 
c/ Motorizacion. 
 
Motorizacion para el plegado y desplegado del graderio formado por dos grupos de traccion colocados 
bajo la plataforma de la primera fila constituidos a su vez por un motoreductor de potencia suficiente 
(tener en cuenta la inclinacion del pavimento) rodillos con banda de poliuretano de 85-90 º 
Shore,regulacion en altura,instalacion electrica con armario de control,cableado,equipos de proteccion i 
mando,avisadores opticos y acusticos de funcionamiento,finales de carrera y pulsadores de 
funcionamiento en la tapa del armario a instalar en la cabina de control.Adicionalmente se colocara un 
conector  en el frontal de la primera fila para botonera de mando que dispondra de pulsador de 
emergencia. 
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1.5  BUTACAS. 
 
 Butaca plegable dispuesta sobre barra. El asiento y el respaldo son de plegado automático, así como los 
apoyabrazos, en un mismo movimiento solidario. El sistema de plegado consiste en el giro del asiento y 
un desplazamiento del respaldo, quedando apoyados el uno contra el otro.. La profundidad del conjunto 
de asiento y respaldo plegados es de 17 cm. A la vez que se pliegan asiento y respaldo, se produce un 
giro de los apoyabrazos, adoptando una posición vertical, de forma que no se sobrepasa la profundidad 
de 17 cm. La secuencia de movimientos descrita se desarrolla automáticamente al levantarse el asiento. 
El conjunto de asiento, respaldo y brazos es soportado por unos laterales de aluminio moldeado y 
pintado. Asiento y respaldo pivotan sobre casquillos de poliamida exentos de mantenimiento. La 
mecánica de plegado se produce por gravedad de forma que se consigue una gran durabilidad y mínimo 
mantenimiento. El extremo inferior de los costadillos se aloja y fija sobre el tubo de la estructura de pie.  

El asiento se compone de un bloque compacto de espuma de poliuretano moldeada en frío que recubre 
completamente una estructura metálica a su vez compuesta por un marco de tubo curvado, una trama de 
muelles planos y pivotes de articulación para el giro. El bloque va recubierto con funda de tapicería 
fácilmente intercambiable, con sistema de cremallera. El respaldo está realizado con las mismas 
características que el asiento, pero en su parte posterior inferior cuenta con una plancha metálica que 
protege la tapicería de roces y fricciones. Entre la tapicería y la espuma, tanto en asiento como en 
respaldo, se incorpora una barrera  antifuego -TS System- que evita que el fuego penetre hasta la 
espuma, retardando la emisión de gases tóxicos y la propagación de las llamas. Los laterales que 
soportan asiento y respaldo se unen a una estructura de tubo de acero rectangular. Por la parte inferior 
de esta estructura se une el pie, construido en chapa de acero de diversas formas y medidas formando un 
mecanismo de articulación con mecanismo de bloqueo ,que se libera a voluntad para abatir los asientos , 
fijado al pavimento de las plataformas mediante tornilleria. Los brazos están formados por una 
estructura metálica interna recubierta de espuma integral de poliuretano moldeada en frío y 
semirrígida.Para facilitar la maniobra de levantamiento de las butacas ,las bancadas tienen instalados 
amortiguadores de gas. 
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1.2 Riesgos Eliminables 
No se han identificado riesgos totalmente eliminables. 
Entendemos que ninguna medida preventiva adoptada frente a un riesgo lo elimina por completo dado 
que siempre podrá localizarse una situación por mal uso del sistema, actitudes imprudentes de los 
operarios u otras en que dicho riesgo no sea eliminado.  
Por tanto se considera que los únicos riesgos eliminables totalmente son aquellos que no existen al haber 
sido eliminados desde la propia concepción del edificio, por el empleo de procesos constructivos, 
maquinaria, medios auxiliares o incluso medidas del propio diseño del proyecto que no generen riesgos y 
sin duda estos riegos no merecen de un desarrollo detenido en este Estudio de Seguridad y Salud. 
 
1.3 Fases de Ejecución 
 

Estructuras 

Riesgos 

 Caída de personas a distinto nivel 
 Caída de personas al mismo nivel 
 Caída a distinto nivel de objetos 
 Caída al mismo nivel de objetos 
 Choques contra objetos móviles o inmóviles 
 Golpes o cortes por objetos 
 Atrapamiento por o entre objetos 
 Atrapamiento o atropello por vehículos 
 Sobreesfuerzos 
 Pisadas sobre objetos punzantes 
 Proyección de fragmentos o partículas 
 Ruido 
 Vibraciones 
 Infecciones o afecciones cutáneas 
 Contactos eléctricos directos o indirectos 
 Incendios 
 Explosiones 
 Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 
 Exposición a radiaciones 
 Exposición a clima extremo 
 Quemaduras 

Medidas preventivas 

 Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en 
obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su 
presencia. 

 Prohibido trabajar en caso de hielo, nieve o vientos superiores a 50 km/h. 
 Iluminación suficiente en la zona de trabajo. 
 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 
 Cuando las temperaturas sean extremas, especialmente en las conocidas «olas de calor» se podrán 

proponer horarios distintos que permitan evitar las horas de mayor insolación. 
 Prohibido colgar conducciones eléctricas o focos de luz de armaduras, perfiles o elementos no 

dispuestos específicamente. 
 Los materiales se acopiarán alejados de zonas de circulación, de manera que no provoquen 

sobrecargas en forjados, caídas o vuelcos. 
 El almacenamiento de cargas en forjados se realizará lo más próximo a vigas o muros de carga. 
 Los operarios no circularán sobre la estructura sin disponer de las medidas de seguridad. 
 Los operarios no deberán permanecer debajo de cargas suspendidas. 
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 El ascenso o descenso de cargas se realizará por medios mecánicos, lentamente, evitando 

movimientos bruscos que provoquen su caída. 
 Los encofrados, las piezas prefabricadas pesadas o los soportes temporales y los apuntalamientos 

sólo se podrán montar o desmontar bajo vigilancia, control y dirección del personal competente. 
 El transporte de los elementos se realizará mediante una sola grúa. 
 Queda terminantemente prohibido trepar por la estructura. 

Equipos de protección colectiva 

 El acceso de una planta a otra se realizará mediante escaleras de mano con zapatas antideslizantes, 
prohibiendo trepar por los encofrados. 

 Los huecos interiores de forjados con peligro de caída (patios, ascensores...), quedarán protegidos 
con barandillas. 

 Se utilizará tablado cuajado para proteger pequeños huecos de paso de instalaciones, chimeneas... 
 Los bordes perimetrales de la estructura quedarán protegidos mediante barandillas. 
 Tras la conformación de las escaleras definitivas, estas contarán con barandillas provisionales entre 

tanto no dispongan de las definitivas. 

Equipos de protección individual 

 Casco de seguridad 
 Protectores auditivos 
 Gafas de seguridad antiimpactos 
 Gafas antipolvo 
 Mascarillas contra partículas y polvo 
 Guantes contra cortes y vibraciones 
 Guantes de goma o PVC 
 Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
 Cinturón de seguridad, arnés y dispositivo anticaídas 
 Cinturón portaherramientas 
 Ropa de trabajo adecuada 
 Ropa de trabajo impermeable 
 Crema de protección solar 
  

 

Maquinaria 

  

Medios Auxiliares 

  

Acero 

Además de todo lo considerado en el nivel superior "Estructuras": 

Medidas preventivas 

 No se soltarán las cargas de la grúa sin fijarlos correctamente en su lugar. 
 No se elevará una nueva planta sin terminar los cordones de soldadura en la planta inferior. 
 Los trabajos en altura se reducirán al máximo realizando el montaje, en la medida de lo posible, en 

taller o a pie de obra. 
 El acopio de estructuras metálicas, se realizará sobre una zona compactada, horizontalmente, sobre 

durmientes de madera. 
 La altura del material acopiado será inferior a 1,5 m. 
 Los acopios se realizarán lo más próximo posible a la zona de montaje y alejado de la circulación de 

la maquinaria. 
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 No sobrecargar o golpear los andamios y elementos punteados. 
 El transporte y colocación de elementos estructurales se realizará por medios mecánicos, amarrado 

de 2 puntos y lentamente; Las vigas y pilares serán manipuladas por 3 operarios. 
 En los trabajos de soldadura se atendrá a lo dispuesto en el apartado correspondiente de este mismo 

documento. 
 Queda prohibido transitar encima de los perfiles sin sujeción y protecciones adecuada. 

Equipos de protección colectiva 

 La estructura metálica quedará arriostrada y conectada a tierra. 
 Si se colocan andamios metálicos modulares, barandillas perimetrales y redes, todos ellos quedarán 

conectados a tierra. 
 Durante la ejecución de esta fase se dispondrá de extintores en obra. 
  

Equipos de protección individual 

 Casco de seguridad 
 Protectores auditivos 
 Gafas de seguridad antiimpactos 
 Gafas antipolvo 
 Pantalla protección para soldadura 
 Mascarillas contra partículas y polvo 
 Guantes contra cortes y vibraciones 
 Manguitos de cuero 
 Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
 Mandil de protección 
 Ropa de trabajo adecuada 
 Ropa de trabajo impermeable 
 Crema de protección solar 

Maquinaria 

  

Medios Auxiliares 

  

Carpintería 

 

Riesgos 

 Caída de personas a distinto nivel 
 Caída de personas al mismo nivel 
 Caída a distinto nivel de objetos 
 Caída al mismo nivel de objetos 
 Golpes o cortes por objetos 
 Atrapamiento por o entre objetos 
 Sobreesfuerzos 
 Pisadas sobre objetos punzantes 
 Proyección de fragmentos o partículas 
 Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 
 Ruido 
 Contactos eléctricos directos o indirectos 

Medidas preventivas 
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 Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en 

obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su 
presencia. 

 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 
 Estarán provistas de carcasa todas aquellas máquinas o herramientas capaces de producir cortes o 

golpes. 
 Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este documento 

dentro del apartado de herramientas eléctricas. 
 Las cargas se transportarán por medios mecánicos, evitando movimientos bruscos. 
 Los elementos longitudinales se transportarán al hombro, con el extremo delantero a una altura 

superior al casco de quien lo transporta, para evitar golpes a otras personas. 
 Las carpinterías recibidas permanecerán apuntaladas hasta conseguir una perfecta consolidación. 
 Su instalación se realizará desde el interior del edificio siempre que sea posible. 
 Se utilizarán lámparas portátiles con portalámparas estanco con mango aislante, rejilla protectora de 

la bombilla con gancho de  
 Se utilizarán lámparas portátiles con portalámparas estanco con mango aislante, rejilla protectora de 

la bombilla con gancho de cuelgue, manguera antihumedad y clavija de conexión normalizada 
estanca de seguridad y alimentado a 24 voltios. 

Equipos de protección colectiva 

 Los huecos de fachada se protegerán mediante barandillas de 90 cms. de altura, con pasamanos, 
listón intermedio y rodapiés hasta que esté instalada la carpintería. 

 Durante la ejecución de esta fase se dispondrá de extintores en obra. 
 Se utilizarán plataformas de descarga en altura. 

Equipos de protección individual 

 Casco de seguridad 
 Protectores auditivos 
 Gafas de seguridad antiimpactos 
 Mascarillas contra partículas y polvo 
 Guantes contra cortes y vibraciones 
 Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
 Ropa de trabajo adecuada 

Maquinaria 

  

Medios Auxiliares 

  

Madera 

Además de todo lo considerado en el nivel superior "Carpinterías": 

Riesgos 

 Incendios 
 Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 

Medidas preventivas 

 Los elementos de madera se izarán en paquetes perfectamente flejados y sujetos, mediante grúa torre 
o montacargas. 

 Las colas y barnices se almacenarán en lugares con ventilación directa y constante. 
 Los listones horizontales inferiores de los precercos se colocarán a una distancia de 60 cm. y serán 
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visibles. Una vez que haya endurecido el recibido, serán eliminados para evitar golpes y tropiezos. 

 Se requiere un mínimo de 2 operarios para el cuelgue de hojas de puertas. 
 Las operaciones de acuchillado, lijado y pulido se realizarán en lugares ventilados 
 El serrín y los recortes de madera serán evacuados por los tubos de vertido. 
 La maquinaria dispondrá de aspiración localizada y sacos de recogida de polvo. 
 Iluminación mínima de 100 lux. 

Equipos de protección individual 

 Gafas antipolvo 
 Mascarillas contra gases y vapores 

Maquinaria 

  

Medios Auxiliares 

  

Instalaciones 

 

Riesgos 

 Caída de personas a distinto nivel 
 Caída de personas al mismo nivel 
 Caída a distinto nivel de objetos 
 Caída al mismo nivel de objetos 
 Golpes o cortes por objetos 
 Atrapamiento por o entre objetos 
 Sobreesfuerzos 
 Pisadas sobre objetos punzantes 
 Proyección de fragmentos o partículas 
 Ruido 
 Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 
 Infecciones o afecciones cutáneas 
 Contactos eléctricos directos o indirectos 
 Incendios 
 Explosiones 
 Inundaciones o infiltraciones de agua 
 Exposición a radiaciones 
 Quemaduras 
 Intoxicación 

Medidas preventivas 

 Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en 
obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su 
presencia. 

 En los trabajos de soldadura se atendrá a lo dispuesto en el apartado correspondiente de este mismo 
documento. 

 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 
 El material de la instalación se acopiará en los lugares señalados en los planos. 
 Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este documento 

dentro del apartado de herramientas eléctricas. 
 No se realizarán trabajos en cubiertas inclinadas sin los correspondientes equipos de protección 

colectiva que garanticen la seguridad. 
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Equipos de protección colectiva 

 Durante la ejecución de esta fase se dispondrá de extintores en obra. 
 Se utilizarán plataformas de descarga en altura. 
 Cuando sea necesario trabajar en altura para ejecutar las instalaciones, se realizará desde andamios 

aptos para la altura. 
 Se protegerán con tablones los pasos por instalaciones que puedan provocar caídas al mismo nivel. 
 Los equipos, conductos y materiales necesarios para la ejecución de instalaciones se izarán por 

medios mecánicos mediante eslingas, debidamente flejados y se colocarán sobre superficies de 
tablones preparadas para ello. 

Equipos de protección individual 

 Casco de seguridad 
 Protectores auditivos 
 Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
 Ropa de trabajo adecuada 

Maquinaria 

  

Medios Auxiliares 

  

Electricidad 

Además de todo lo considerado en el nivel superior "Instalaciones": 

Medidas preventivas 

 La instalación eléctrica será realizada por técnicos especialistas, haciendo uso del REBT. 
 Cortar el suministro de energía por el interruptor principal, que se colocará en un lugar visible y 

conocido por los operarios, ante cualquier operación que se realice en la red. 
 La conexión del cuadro general con la línea suministradora será el último cableado de la instalación. 
 Inspeccionar las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales 

eléctricos, antes de la entrada en carga de la instalación. 
 Se utilizarán clavijas macho-hembra para el conexionado  de los cables al cuadro de suministro. 
 Se colocarán planos de distribución sobre los cuadros eléctricos. 
 Las plataformas y herramientas estarán protegidas con material aislante. 
 Iluminación mínima de 200 lux en la zona de trabajo. 

Equipos de protección individual 

 Guantes contra cortes y vibraciones 
 Guantes aislantes dieléctricos 
 Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos 

Maquinaria 

  

Medios Auxiliares 

  
1.4 Medios Auxiliares 
 

Escaleras de Mano 
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Riesgos 

 Caída de personas a distinto nivel 
 Caída de personas al mismo nivel 
 Caída a distinto nivel de objetos 
 Caída al mismo nivel de objetos 
 Choques contra objetos móviles o inmóviles 
 Golpes o cortes por objetos 
 Atrapamiento por o entre objetos 
 Sobreesfuerzos 
 Contactos eléctricos directos o indirectos 

Medidas preventivas 

 Durante el uso de este medio auxiliar los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 
exige su presencia. 

 Se revisará el estado de conservación y formas de uso de las escaleras periódicamente. Se prohíbe la 
utilización de escaleras de madera pintadas, por la dificultad que ello supone para la detección de sus 
posibles defectos. 

 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 
 Las escaleras se transportarán con el extremo delantero elevado, para evitar golpes a otras personas u 

objetos. Si la longitud es excesiva, será transportada por 2 operarios. 
 Las escaleras se apoyarán sobre superficies horizontales, con dimensiones adecuadas, estables, 

resistentes e inmóviles,  quedando prohibido el uso de ladrillos, bovedillas o similares con este fin. 
Los travesaños quedarán en posición horizontal. 

 La inclinación de la escalera será inferior al 75 º con el plano horizontal. La distancia del apoyo 
inferior al paramento vertical será l/4, siendo l la distancia entre apoyos. 

 El extremo superior de la escalera sobresaldrá 1 m. del apoyo superior, medido en el plano vertical. 
 El operario se colocará en posición frontal, es decir, mirando hacia los peldaños, para realizar el 

ascenso y descenso por la escalera, agarrándose con las 2 manos en los peldaños, y no en los 
largueros. 

 Los operarios utilizarán las escaleras, de uno en uno, evitando el ascenso o descenso de la escalera 
por 2 o más personas a la vez. 

 Los trabajos que requieran el uso de las 2 manos o transmitan vibraciones, no podrán ser realizados 
desde la escalera. 

 No colocar escaleras aprisionando cables o apoyados sobre cuadros eléctricos. 
 Las puertas estarán abiertas cuando se coloquen escaleras cerca de estas o en pasillos. 
 Escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles se utilizarán de forma que la 

inmovilización recíproca de los elementos esté asegurada. 
 Los trabajos que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos, solo se podrán realizar desde una 

escalera,  si se utiliza un equipo de protección individual anticaídas. 
 Prohibido el uso de escaleras de construcción improvisada o cuya resistencia no ofrezca garantías. 

No se emplearán escaleras de madera pintadas. 
 Las escaleras dispondrán de zapatas antideslizante, o elementos de fijación  en la parte superior o 

inferior de los largueros, que impidan su desplazamiento. 
 Será obligatorio el uso del cinturón de seguridad con dispositivo anticaída para trabajar sobre la 

escalera en alturas superiores a 3,5 m. 
 Las escaleras suspendidas, se fijarán de manera que no puedan desplazarse y se eviten movimientos 

de balanceo. 

Equipos de protección individual 

 Casco de seguridad 
 Guantes contra cortes y vibraciones 
 Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
 Ropa de trabajo adecuada 
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Fases de Ejecución 

  

Escaleras Metálicas 

Además de todo lo considerado en el nivel superior "Escaleras de mano": 

Medidas preventivas 

 Los largueros de la escalera serán de una sola pieza, sin deformaciones, golpes o abolladuras. Se 
utilizarán elementos prefabricados para realizar los empalmes de escaleras, evitando las uniones 
soldadas entre elementos. 

 Los peldaños tendrán el mismo espacio entre ellos, evitando elementos flojos, rotos o peldaños 
sustituidos por barras o cuerdas. 

 Prohibido el uso de escaleras metálicas para realizar trabajos de instalación eléctrica o en zonas 
próximas a instalaciones eléctricas. 

Fases de Ejecución 

  
1.5 Maquinaria 
 

Medidas preventivas 

 Dispondrán de «marcado CE» y manual de instrucciones. Aquella maquinaria que por su fecha de 
comercialización o de puesta en servicio por primera vez no les sea de aplicación el marcado CE, 
deberán someterse a la puesta en conformidad de acuerdo con lo establecido en el R.D. 1215/1997. 

 La maquinaria puesta en servicio al amparo de lo dispuesto en el R.D.1644/2008 que establece las 
normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas cumplirá con los requisitos de 
seguridad establecidos en su anexo I. 

1.5.1 Maquinaria de Transporte 

Riesgos 

 Caída de personas a distinto nivel 
 Caída de personas al mismo nivel 
 Caída a distinto nivel de objetos 
 Caída al mismo nivel de objetos 
 Choques contra objetos móviles o inmóviles 
 Atrapamiento por o entre objetos 
 Atrapamiento o atropello por vehículos 
 Ruido 
 Vibraciones 
 Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 

Medidas preventivas 

 Durante la utilización de maquinaria de transporte, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán 
presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 
604/2006 exige su presencia. 

 Se realizará comprobación diaria del funcionamiento del motor, frenos, niveles de aceite, luces y 
dispositivos acústicos. 

 Incluso para circulación por el interior de la obra, los conductores dispondrán del correspondiente 
permiso y la formación específica adecuada. 

 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos, limpia de residuos y 
suficientemente iluminada y no se permitirá el paso de peatones u operarios. 
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 Se trazarán y señalizarán los caminos de paso de vehículos que permanecerán en correctas 

condiciones, evitando la formación de baches, blandones y zonas de barro excesivo. 
 El ascenso y descenso del conductor al vehículo se realizará en posición frontal, haciendo uso de los 

peldaños y asideros, evitando saltar al suelo, y con el motor apagado. 
 La cabina deberá permanecer limpia de trapos sucios y combustible. 
 Los terrenos secos serán regados para disminuir la concentración de polvo originado por los 

vehículos 
 Se circulará a una velocidad máxima de 20 Km/h dentro del recinto de la obra. 
 Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada por el fabricante. 
 Las operaciones de mantenimiento se realizarán con el motor apagado. 
 El cambio de aceite se realizará en frío. 
 Los neumáticos tendrán la presión indicada por el fabricante y se revisará semanalmente. 
 No se abrirá la tapa del radiador cuando se produzca un calentamiento excesivo del motor, ya que los 

vapores provocarían quemaduras graves. 
 Se comprobará el funcionamiento de los frenos si se ha trabajado en terrenos inundados. 
 Los vehículos dispondrán de bocina de retroceso. 
 El valor de exposición diaria normalizado a vibraciones mecánicas de cuerpo entero para un período 

de referencia de ocho horas para operadores de maquinaria pesada no superará 0,5 m/s2, siendo el 
valor límite de 1,15 m/s2. 

 Dispondrán de botiquín de primeros auxilios y extintor timbrado y revisado. 

Equipos de protección individual 

 Casco de seguridad 
 Protectores auditivos 
 Guantes contra cortes y vibraciones 
 Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
 Chaleco reflectante 
 Ropa de trabajo impermeable 

Fases de Ejecución 
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1.6 Plantillas de Impresos 
 

ACTA DE APROBACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

Según lo dispuesto en al artículo 7.2 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, y una vez analizado el plan de seguridad y 
salud presentado por el contratista sustituya por CONTRATISTA para la obra de  promovido por . 

El abajo firmante, Pascual SANDALINAS PEREZ coordinador de seguridad y salud en fase de 
ejecución de obra hace constar la conformidad con dicho plan de seguridad y salud.  

El contratista autor del Plan facilitará copia del mismo junto con esta acta firmada y, en su caso, visada a: 
I. La Autoridad Laboral Competente 
II. El servicio de prevención de la empresa 
III. Las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las 

empresas intervinientes en la obra 
IV. Al representante de los trabajadores. 

Se advierte que, conforme establece en su artículo 7.4 el RD 1627/1997, cualquier modificación que se 
pretenda introducir por la empresa contratista al plan de seguridad y salud en el trabajo en función del 
proceso de ejecución, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que 
puedan surgir a lo largo de la obra, requerirá de la aprobación expresa del coordinador en materia de 
seguridad y de salud en el trabajo durante la ejecución, y habrá de someterse al mismo trámite de 
información y traslado a los diversos agentes intervinientes reseñados anteriormente. 
El plan de seguridad y salud en el trabajo al que se refiere la presente acta deberá estar en la obra en 
poder del contratista o persona que le represente a disposición permanente de quienes intervengan en la 
ejecución de la obra, de los representantes de los trabajadores, del coordinador, de la dirección 
facultativa, del personal y servicios de prevención anteriormente citados, de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social y de los órganos técnicos en esta materia de la comunidad autónoma. 

En sustituya por LOCALIDAD, a sustituya por FECHA 

 

 

 

 

 

 

 
sustituya este texto por el NOMBRE del COORDINADOR en FASE de OBRA 
Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de obra 
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ACTA DE NOMBRAMIENTO DE LOS RECURSOS PREVENTIVOS 

Con el fin de ejercer las labores de recurso preventivo según lo establecido en la Ley 31/1995, Ley 
54/2003 y Real Decreto 604/2006 el empresario designará para la obra los recursos preventivos que 
podrán ser: 

a.  Uno o varios trabajadores designados de la empresa. 
b.  Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa 
c.  Uno o varios miembros del o los servicios de prevención ajenos. 

La empresa contratista garantizará la presencia de dichos recursos preventivos en obra en los siguientes 
casos: 

a. Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados, en el desarrollo del proceso o la 
actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultáneamente 
y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de trabajo. 
b. Cuando se realicen las siguientes actividades o procesos peligrosos o con riesgos especiales: 

1.º Trabajos con riesgos especialmente graves de caída desde altura. 
2.º Trabajos con riesgo de sepultamiento o hundimiento. 
3.º Actividades en las que se utilicen máquinas que carezcan de declaración CE de conformidad, 
que sean del mismo tipo que aquellas para las que la normativa sobre comercialización de 
máquinas requiere la intervención de un organismo notificado en el procedimiento de 
certificación, cuando la protección del trabajador no esté suficientemente garantizada no obstante 
haberse adoptado las medidas reglamentarias de aplicación. 
4.º Trabajos en espacios confinados. 
5.º Trabajos con riesgo de ahogamiento por inmersión. 

c. Cuando sea requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.  
No obstante lo anterior, la obra dispondrá en todo momento de un trabajador debidamente cualificado 
como mínimo con el nivel básico de técnico de prevención de riesgos laborales según Real Decreto 
39/1997, designado por la empresa contratista y formando parte de su plantilla. 
Ante la ausencia del mismo, o de un sustituto debidamente cualificado y nombrado por escrito, se 
paralizarán los trabajos incluyendo los de las empresas subcontratadas o posible personal autónomo. 
Las personas a las que se asigne esta vigilancia deberán dar las instrucciones necesarias para el correcto e 
inmediato cumplimiento en obra de las actividades preventivas vigilando, haciendo cumplir y valorando 
la eficacia de las medidas expuestas en el plan de seguridad  y salud. En caso de observar un deficiente 
cumplimiento de las mismas o una ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de las mismas, se 
informará al empresario para que éste adopte las medidas necesarias para corregir las deficiencias 
observadas y al coordinador de seguridad y salud y resto de la dirección facultativa, paralizando en su 
caso las actividades. 

Sustituya por REPRESENTANTE CONTRATISTA con D.N.I. Sustituya por nº. DNI 
representante contratista., representante legal de la empresa contratista, expide la presente acta de 
asignación de recursos preventivos nombrando como tales a sustituya por RECURSO PREVENTIVO 
con D.N.I. Sustituya por DNI recurso preventivo. para la obra denominada:  situada en . 

De esta acta se facilitará copia a los diversos agentes implicados entre los que se encuentran: 
I. Coordinador de seguridad y salud en fase de obra: Pascual SANDALINAS PEREZ 
II. Dirección facultativa. 
III. Al representante de los trabajadores. 

En sustituya por LOCALIDAD, a sustituya por FECHA 
Sustituya por REPRESENTANTE CONTRATISTA acepto el nombramiento: 
 Representante legal   sustituya por RECURSO PREVENTIVO 
 de la empresa contratista Recurso preventivo 
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ACTA ENTREGA DE EPI AL TRABAJADOR 

Según lo dispuesto en el apartado c), artículo 3 del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre 
disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual y en cumplimiento del artículo 17.2 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 
Laborales se hace entrega al trabajador D. Sustituya este texto por NOMBRE Y APELLIDOS 
TRABAJADOR de los siguientes equipos de protección individual: 

 

SUSTITUIR ESTE TEXTO POR EL LISTADO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL DE 
LOS QUE SE HACE ENTREGA AL TRABAJADOR. 

 

Se le recuerda al trabajador que según se indica en el artículo 29 de la Ley de Prevención de riesgos 
laborales, deberá utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados y en caso de 
pérdida o deterioro deberá comunicarlo inmediatamente. 

El incumplimiento por los trabajadores de la obligación de utilizar los equipos entregados tendrá la 
consideración de incumplimiento laboral a los efectos previstos en el artículo 58.1 del Estatuto de los 
Trabajadores y conllevarán la posibilidad de ser sancionado. 

 

 

 

En sustituya por LOCALIDAD, a Sustituya por FECHA ENTREGA EPI 

 

 

 

 
recibí: el trabajador 
Sustituya este texto por NOMBRE Y APELLIDOS TRABAJADOR 
  
 
 
 
 
 
Representante de la empresa contratista 
Sustituya por CONTRATISTASustituya por REPRESENTANTE CONTRATISTA 
Sustituya por CONTRATISTA 
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TELÉFONOS 

 
urgencias: 112 
 
bomberos: Sustituya por teléfono PARQUE de BOMBEROS 
 
policía: Sustituya por teléfono POLICÍA 
 
policía local: Sustituya por teléfono POLICÍA LOCAL 
 
ambulancia: Sustituya por teléfono SERVICIO de AMBULANCIA 
 
mutua de accidentes: 
tel. mutua Sustituya este texto por NOMBRE DE LA MUTUA 
 
centro de salud más próximo:  
Sustituya por tel. centro salud Sustituya por el NOMBRE DEL CENTRO DE SALUD 
 
hospital más próximo:  
tel. hospital Sustituya por el NOMBRE DEL HOSPITAL MÁS PRÓXIMO  
 
promotor:  
tel. promotor  
 
contratista principal: 
tel. contratista Sustituya por CONTRATISTA 
 
jefe de obra: 
tel. jefe obra sustituya por JEFE DE OBRA 
 
recurso preventivo: 
tel. recurso preventivo sustituya por RECURSO PREVENTIVO 
 
director de obra: 
tel. director obra sustituya por DIRECTOR DE OBRA 
 
director de la ejecución material: 
tel. director ejec. obra sustituya por DIRECTOR EJECUCIÓN MATERIAL 
 
coordinador de seguridad y salud en fase de obra: 
tel. coordinador Pascual SANDALINAS PEREZ 
 

 

 

ESTE CARTEL SE SITUARÁ EN UN LUGAR VISIBLE Y ACCESIBLE PARA TODO EL 
PERSONAL DE OBRA 
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LISTADO DE SUBCONTRATAS Y TRABAJADORES AUTÓNOMOS 

Se incluye a continuación una lista de las empresas subcontratistas y trabajadores autónomos a intervenir 
en la obra   situada en  y promovida por . 
A tenor de lo dispuesto en el artículo 10 sobre el deber de vigilancia del empresario principal del Real 
Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos 
Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales, las empresas subcontratistas y 
trabajadores autónomos abajo reseñados, actuarán en la obra bajo responsabilidad del contratista 
principal sustituya por CONTRATISTA. 

Esta lista será mantenida conforme se produzcan modificaciones informando al coordinador de seguridad 
y salud en el trabajo de altas o bajas en la misma. 

 
Empresa subcontratista 

/ trabajador autónomo 

 

Tareas a realizar 

en la obra 

 

Representante  Teléfono  

 
Empresa subcontratista 

/ trabajador autónomo 

 

Tareas a realizar 

en la obra 

 

Representante  Teléfono  

 
Empresa subcontratista 

/ trabajador autónomo 

 

Tareas a realizar 

en la obra 

 

Representante  Teléfono  

 
 

  hoja ____ de ____ 
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2 Pliego de Condiciones 
 
2.1 Condiciones Facultativas 
 
2.1.1 Agentes Intervinientes 

Son agentes todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen en el proceso de la edificación. Sus 
obligaciones vendrán determinadas por lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones que sean de 
aplicación y por el contrato que origina su intervención con especial referencia a la L.O.E. y el 
R.D.1627/97. 

Promotor 

Será considerado promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o 
colectivamente, decide, impulsa, programa y financia, con recursos propios o ajenos, las obras de 
edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 
Cuando el promotor realice directamente con medios humanos y materiales propios la totalidad o 
determinadas partes de la obra, tendrá también la consideración de contratista a los efectos de la Ley 
32/2006 
A los efectos del RD 1627/97 cuando el promotor contrate directamente trabajadores autónomos para 
la realización de la obra o de determinados trabajos de la misma, tendrá la consideración de 
contratista excepto en los casos estipulados en dicho Real Decreto. 
Es el promotor quien encargará la redacción del Estudio (Básico) de Seguridad y Salud y ha de 
contratar a los técnicos coordinadores en Seguridad y Salud tanto en proyecto como en ejecución. 
Para ello se firmará contrato con los técnicos que defina la duración del mismo, dedicación del 
coordinador, sistemas de contratación previstos por el promotor y sus limitaciones, forma de pago, 
motivos de rescisión, sistemas de prórroga y de comunicación entre coordinador y promotor. 
Facilitará copia del Estudio (Básico) de Seguridad y Salud a las empresas contratistas, subcontratistas 
o trabajados autónomos contratados por directamente por el promotor, exigiendo la presentación de 
Plan de Seguridad y Salud previo al comienzo de las obras. 
Velará por que el/los contratista/s presentan ante la autoridad laboral la comunicación de apertura del 
centro de trabajo y sus posibles actualizaciones y velará para que la prevención de riesgos laborales se 
integre en la planificación de los trabajos de la obra. 

Dirección Facultativa 

Dirección facultativa: el técnico o técnicos competentes designados por el promotor, encargados de la 
dirección y del control de la ejecución de la obra. 
Asumirá las funciones del Coordinador de Seguridad y Salud en el caso de que no sea necesaria su 
contratación dadas las características de la obra y lo dispuesto en el R.D. 1627/97. 
En ningún caso las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor 
eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 

Contratistas y Subcontratistas 

Contratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el promotor, con medios 
humanos y materiales, propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte de las obras 
con sujeción al proyecto y al contrato. 
Cuando el promotor realice directamente con medios humanos y materiales propios la totalidad o 
determinadas partes de la obra, tendrá también la consideración de contratista a los efectos de la Ley 
32/2006 
A los efectos del RD 1627/97 cuando el promotor contrate directamente trabajadores autónomos para 
la realización de la obra o de determinados trabajos de la misma, tendrá la consideración de 
contratista excepto en los casos estipulados en dicho Real Decreto. 
Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista u otro 
subcontratista comitente el compromiso de realizar determinadas partes o unidades de obra. 
Son responsabilidades del Contratistas y Subcontratistas: 
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• La entrega al Coordinador de Seguridad y Salud en la obra de documentación clara y suficiente en 

que se determine: la estructura organizativa de la empresa, las responsabilidades, las funciones, las 
prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos de los que se dispone para la realización 
de la acción preventiva de riesgos en la empresa. 

• Redactar un Plan de Seguridad y Salud según lo dispuesto en el apartado correspondiente del 
Estudio (Básico) de Seguridad y Salud y el R.D. 1627/1997 firmado por persona física. 

• Los Contratistas han de presentar ante la autoridad laboral la comunicación de apertura del centro 
de trabajo y sus posibles actualizaciones. 

• Aplicar los principios de la acción preventiva según Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
• Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud. El contratista 

deberá hacer entrega de una copia del plan de seguridad y salud a sus empresas subcontratistas y 
trabajadores autónomos (en concreto, de la parte que corresponda de acuerdo con las actividades 
que cada uno de ellos vaya a ejecutar en la obra). Se dejará constancia de ello en el libro de 
subcontratación. 

• Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales. 
• Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las 

medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. Vigilarán el 
cumplimiento de estas medidas por parte de los trabajadores autónomos en el caso que estos 
realicen obras o servicios correspondientes a la propia actividad de la empresa contratista y se 
desarrollen en sus centros de trabajos.  

• Informar por escrito al resto de empresas concurrentes en la obra y al coordinador de seguridad y 
salud en la obra de los riesgos específicos que puedan afectar a otros trabajadores de la obra según 
lo dispuesto en el Real Decreto 171/2004. 

• Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de 
salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa. 

• Los Contratistas y Subcontratistas son los responsables de que la ejecución de las medidas 
preventivas correspondan con las fijadas en el Plan de Seguridad y Salud. 

• Designar los recursos preventivos asignando uno o varios trabajadores o en su caso uno o varios 
miembros del servicio de prevención propio o ajeno de la empresa. Así mismo ha de garantizar la 
presencia de dichos recursos en la obra en los casos especificados en la Ley 54/2003 y dichos 
recursos contarán con capacidad suficiente y dispondrán de medios necesarios para vigilar el 
cumplimiento de las actividades preventivas. El plan de seguridad y salud identificará los recursos 
con declaración de formación y funciones. 

• Vigilar el cumplimiento de la Ley 32/2006 por las empresas subcontratistas y trabajadores 
autónomos con que contraten; en particular, en lo que se refiere a las obligaciones de acreditación e 
inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas, contar con el porcentaje de trabajadores 
contratados con carácter indefinido aspectos regulados en el artículo 4 de dicha Ley y al régimen 
de la subcontratación que se regula en el artículo 5. 

• Informar a los representantes de los trabajadores de las empresas que intervengan en la ejecución 
de la obra de las contrataciones y subcontrataciones que se hagan en la misma. 

• Garantizar la formación adecuada a todos los trabajadores de nivel productivo, de acuerdo con lo 
que dispone el artículo 19 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos 
laborales y lo dispuesto en los convenios colectivos de aplicación en los que se establezcan 
programas formativos y contenidos específicos necesarios en materia de PRL. 

Trabajadores Autónomos 

Trabajador autónomo: la persona física distinta del contratista y del subcontratista, que realiza de 
forma personal y directa una actividad profesional, sin sujeción a un contrato de trabajo, y que asume 
contractualmente ante el promotor, el contratista o el subcontratista el compromiso de realizar 
determinadas partes o instalaciones de la obra. Cuando el trabajador autónomo emplee en la obra a 
trabajadores por cuenta ajena, tendrá la consideración de contratista o subcontratista a los efectos de 
la Ley 32/2006 y del RD 1627/97. 
Los trabajadores autónomos estarán obligados a: 
• Aplicar los principios de la acción preventiva según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

22 

 



ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD 10 de julio de 2018 

 
• Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud. 
• Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los trabajadores la 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
• Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades 

empresariales. 
• Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de 

julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización 
por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

• Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 
773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

• Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones de la empresa que le haya contratado así como 
las dadas por el coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, 
en su caso, de la dirección facultativa. 

• Informar por escrito al resto de empresas concurrentes en la obra y al coordinador de seguridad y 
salud en la obra de los riesgos específicos que puedan afectar a otros trabajadores de la obra según 
lo dispuesto en el Real Decreto 171/2004. 

• Deberán cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud. 

Recursos Preventivos 

Con el fin de ejercer las labores de recurso preventivo según lo establecido en la Ley 31/1995, Ley 
54/2003 y Real Decreto 604/2006 el empresario designará para la obra los recursos preventivos que 
podrán ser: 

a.  Uno o varios trabajadores designados de la empresa. 
b.  Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa 
c.  Uno o varios miembros del o los servicios de prevención ajenos. 

La empresa contratista garantizará la presencia de dichos recursos preventivos en obra en los 
siguientes casos: 
a. Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados, en el desarrollo del proceso o la 
actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultáneamente 
y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de trabajo. 
b. Cuando se realicen las siguientes actividades o procesos peligrosos o con riesgos especiales: 

1.º Trabajos con riesgos especialmente graves de caída desde altura. 
2.º Trabajos con riesgo de sepultamiento o hundimiento. 
3.º Actividades en las que se utilicen máquinas que carezcan de declaración CE de conformidad, 
que sean del mismo tipo que aquellas para las que la normativa sobre comercialización de 
máquinas requiere la intervención de un organismo notificado en el procedimiento de 
certificación, cuando la protección del trabajador no esté suficientemente garantizada no 
obstante haberse adoptado las medidas reglamentarias de aplicación. 
4.º Trabajos en espacios confinados. 
5.º Trabajos con riesgo de ahogamiento por inmersión. 

c. Cuando sea requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
También será precisa su presencia, en base a los criterios técnicos publicados por el Ministerio, 
cuando en la obra se empleen menores de 18 años, trabajadores especialmente sensibles, trabajadores 
de reciente incorporación en fase inicial de adiestramiento o cedidos por ETT. 
En el apartado correspondiente de la memoria se especifica cuando esta presencia es necesaria en 
función de la concurrencia de los casos antes señalados en las fases de obra y en el montaje, 
desmontaje y utilización de medios auxiliares y maquinaria empleada.  
Ante la ausencia del mismo, o de un sustituto debidamente cualificado y nombrado por escrito, se 
paralizarán los trabajos incluyendo los de las empresas subcontratadas o posible personal autónomo. 
Las personas a las que se asigne esta vigilancia deberán dar las instrucciones necesarias para el 
correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas, en caso de observar un deficiente 
cumplimiento de las mismas o una ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de las mismas, se 
informará al empresario para que éste adopte las medidas necesarias para corregir las deficiencias 
observadas y al coordinador de seguridad y salud y resto de la dirección facultativa. 
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El Plan de Seguridad y Salud especificará expresamente el nombre de la persona o personas 
designadas para tal fin y se detallarán las tareas que inicialmente se prevé necesaria su presencia por 
concurrir alguno de los casos especificados anteriormente. 

2.1.2 Documentación de Obra 
 

Estudio de Seguridad y Salud 

Elaborado por técnico competente designado por el promotor, contendrá como mínimo una memoria 
descriptiva, pliego de condiciones, planos, mediciones y presupuesto de todo lo correspondiente a la 
seguridad y salud de la obra. 
El estudio formará parte del proyecto de obra y será coherente con el contenido de éste. Recogerá las 
medidas preventivas adecuadas a los riesgos que conlleve la realización de la obra. Deberá tener en 
cuenta cualquier tipo de actividad que se lleve a cabo en la obra y contemplará también las 
previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad 
y salud, los previsibles trabajos posteriores. 
La memoria describe los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que hayan de utilizarse 
o cuya utilización pueda preverse; identificación de los riesgos laborales, especificando las medidas 
preventivas y protecciones técnicas tendentes a eliminar, controlar y reducir dichos riesgos, asimismo, 
se incluye descripción de los servicios sanitarios y comunes de que deberá estar dotado el centro de 
trabajo de la obra. 
En el Pliego de condiciones se establecerán las prescripciones que se habrán de cumplir en relación 
con las características, la utilización y la conservación de las máquinas, útiles, herramientas, sistemas 
y equipos preventivos, así como relación de las normas legales y reglamentarias aplicables. 
Planos con los gráficos y esquemas necesarios para la mejor definición y comprensión de las medidas 
preventivas definidas en la memoria. 
Mediciones de todas aquellas unidades o elementos de seguridad y salud en el trabajo que hayan sido 
definidos o proyectados. 
Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicación y ejecución del estudio 
de seguridad y salud. 

Comunicación de Apertura de Centro de Trabajo 

Previo al comienzo de los trabajos, el/los contratista/s deberá/n presentar ante la autoridad laboral la 
comunicación de apertura que deberá contener los datos que detalla la "Orden TIN/1071/2010 sobre 
los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura o de reanudación de 
actividades en los centros de trabajo" y se redactará según modelo publicado en dicha orden. Junto a 
dicho modelo deberá adjuntarse el Plan de seguridad y salud acompañado de su correspondiente 
aprobación, conforme al artículo 7 del R.D. 1627/97. La comunicación de apertura deberá exponerse 
en la obra en lugar visible y se mantendrá permanentemente actualizada de modo que, en el caso de 
que se produzcan cambios, se efectuará por los empresarios que tengan la condición de contratistas, 
conforme a la definición que de los mismos se hace en este mismo documento, una comunicación a la 
autoridad laboral en el plazo de 10 días máximo desde que se produzcan. 

Libro de Órdenes 

En toda obra de edificación, será obligatorio el libro de Órdenes y Asistencias, en el que la dirección 
facultativa reseñará las incidencias, órdenes y asistencias que se produzcan en el desarrollo de la obra. 
Las anotaciones así expuestas tienen rango de órdenes o comentarios necesarios de ejecución de obra 
y en consecuencia, serán respetadas por el contratista de la obra. 

Libro de Subcontratación 

En toda obra incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 32/2006, cada contratista deberá disponer 
de un Libro de Subcontratación. En dicho libro, que deberá permanecer en todo momento en la obra, 
se deberán reflejar, por orden cronológico desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las 
subcontrataciones realizadas en una determinada obra con empresas subcontratistas y trabajadores 

24 

 



ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD 10 de julio de 2018 

 
autónomos, su nivel de subcontratación y empresa comitente, el objeto de su contrato, la 
identificación de la persona que ejerce las facultades de organización y dirección de cada 
subcontratista y, en su caso, de los representantes legales de los trabajadores de la misma, las 
respectivas fechas de entrega de la parte del plan de seguridad y salud que afecte a cada empresa 
subcontratista y trabajador autónomo, así como las instrucciones elaboradas por el coordinador de 
seguridad y salud para marcar la dinámica y desarrollo del procedimiento de coordinación 
establecido, y las anotaciones efectuadas por la dirección facultativa sobre su aprobación de cada 
subcontratación excepcional. 
Así mismo, en el libro de subcontratación se anotará la persona responsable de la coordinación de 
seguridad y salud en la fase de ejecución de la obra así como cualquier cambio de coordinador de 
seguridad y salud que se produjera durante la ejecución de la obra. 
Al Libro de Subcontratación tendrán acceso el promotor, la dirección facultativa, el coordinador de 
seguridad y salud en fase de ejecución de la obra, las empresas y trabajadores autónomos 
intervinientes en la obra, los técnicos de prevención, los delegados de prevención, la autoridad laboral 
y los representantes de los trabajadores de las diferentes empresas que intervengan en la ejecución de 
la obra. 
El contenido de dicho libro se mantendrá acorde lo especificado en la propia Ley 32/2006 reguladora 
de la subcontratación en el sector de la construcción como en el Real Decreto 1109/2007 que la 
desarrolla. 

2.2 Condiciones Técnicas 
 
2.2.1 Medios de Protección Colectivas 

Los medios de protección colectiva no serán un riesgo en sí mismos, se colocarán antes de comenzar 
el trabajo en el que se requieran, y según lo indicado en el plan de seguridad y salud. Si hubiera que 
hacer algún cambio respecto a lo indicado en el plan, previamente deberá aprobarlo el Coordinador de 
seguridad y salud. 
Los medios de protección serán desechados y repuestos al final del periodo de su vida útil, cuando 
estén deteriorados, hayan sufrido un trato límite o su holgura o tolerancias sean mayores que las 
admitidas por el fabricante. 
El mantenimiento será vigilado de forma periódica, en general de forma semanal, por responsable de 
la empresa contratista. 

Protección Eléctrica 

Las líneas de distribución llevarán un interruptor diferencial en su cabecera, cuyas partes exteriores 
serán de material aislante o se aislarán de forma adecuada. Para la entrada de conductores deberán 
estar aisladas de forma adecuada. 
Los transformadores portátiles se aislarán de forma conveniente, para proteger de las partes metálicas 
accesibles. Si se colocan en el mismo lado los bornes del primario y del secundario, se colocará entre 
ellos un aislamiento, y estarán separados 25 mm o 50 mm, según sean los transformadores portátiles o 
fijos. 
Todas las tomas de tierra tendrán un recubrimiento amarillo y verde. Todas las máquinas y 
herramientas que no tengan doble aislamiento, estarán conectadas a tierra, y el circuito al que van 
conectadas tendrá un interruptor diferencial de 0,03 amperios de sensibilidad. El terreno en el que se 
encuentra la pica se humedecerá de forma regular. 
Los cuadros eléctricos tendrán doble aislamiento, se usarán prensaestopas para la entrada de 
conductores, sólo podrán abrirlos especialista con herramientas especiales, las tapas serán estancas y 
no podrán hacerse perforaciones que disminuyan el aislamiento. Se comprobará diariamente el 
mecanismo de disparo diferencial. 
Las líneas eléctricas aéreas estarán distanciadas de los lugares de trabajo 5 m. como mínimo. 
Todos los cables eléctricos estarán aislados. Si se colocan alargadores, las conexiones se harán de 
forma adecuada, no aceptándose los empalmes provisionales. 
Los cables y mangueras se tenderán a alturas mínimas de 2 m. o de 5 m., según pasen por zonas 
peatonales o de vehículos. Si se llevan por el suelo, se enterrarán convenientemente. 
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Extinción 

Serán de polvo polivalente en general y de CO2 en el caso de se instalen junto a cuadros eléctricos. Se 
colocarán en lugares de fácil acceso, cerca de las salidas de los locales, sobre paramentos verticales, a 
una altura máxima del suelo de 1,70 m. Deberán estar protegidos de forma que no se vean afectados 
por acciones físicas, químicas o atmosféricas. Se señalizarán según el RD 485/97, UNE 23033-1 y se 
adaptarán a lo dispuesto en el Real Decreto 513/2017, por el que se aprueba el Reglamento de 
instalaciones de protección contra incendios. 

2.2.2 Medios de Protección Individual 
Los Equipos de Protección Individual (EPI) cumplirán los requisitos esenciales en materia de salud y 
seguridad, que les sean aplicables, establecidos en el anexo II del Reglamento (UE) 2016/425. 
Protegerán del riesgo correspondiente y no serán un riesgo en sí mismos ni causarán molestias 
innecesarias en las condiciones de uso previsibles. Serán ergonómicos. Se ajustarán a la morfología 
del usuario por todos los medios adecuados como con una oferta de tallas adecuadas o sistemas de 
ajuste y fijación apropiados que no puedan desajustarse de forma involuntaria. Serán lo más ligeros 
posible sin que ello afecte a su solidez o eficacia. Permitirán una ventilación suficiente o llevarán 
absorbentes de sudor. Si pudiera ser enganchado por un objeto en movimiento y ello supone un 
peligro para el usuario, el EPI deberá estar diseñado y fabricado de manera que se rompa o se 
desgarre un componente y se elimine de esta forma el peligro. Su manejo será fácil y rápido. 
Llevarán inscrito el marcado CE y si no puede ser visible completamente durante toda su vida útil, 
aparecerá en el embalaje y el folleto informativo. 
Se entregarán con Declaración de Conformidad según anexo IX del Reglamento (UE) 2016/425, o en 
su defecto, se indicará dónde puede descargarse de Internet. 
Además del nombre y la dirección del fabricante, las instrucciones que se tienen que adjuntar al EPI 
deberán contener toda la información pertinente sobre: 
a) las instrucciones de almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, revisión y desinfección; b) el 
rendimiento; c) en su caso, los accesorios que puedan utilizarse con el EPI y las características de las 
piezas de recambio apropiadas; d) en su caso, las clases de protección apropiadas para los diferentes 
niveles de riesgo y los límites de uso correspondientes; e) cuando proceda, el mes y año o el plazo de 
caducidad del EPI o de algunos de sus componentes; f) en su caso, el tipo de embalaje adecuado para 
el transporte; g) el significado de los eventuales marcados; h) el riesgo del que el EPI debe proteger 
conforme a su diseño; i) la referencia al Reglamento y, en su caso, las referencias a otra legislación de 
armonización de la Unión Europea; j) el nombre, la dirección y el número de identificación del 
organismo u organismos notificados que hayan participado en la evaluación de la conformidad del 
EPI; k) las referencias a la norma o normas armonizadas aplicables utilizadas; l) la dirección de 
internet en la que puede accederse a la declaración de conformidad. 
Estará redactado de forma comprensible y, al menos, en una lengua oficial. 
Serán suministrados gratuitamente por el empresario y serán reemplazados al término de su vida útil, 
o cuando estén deteriorados o hayan sufrido un trato límite. 
Se utilizarán para usos previstos y de forma personal según a lo indicado por el fabricante al igual que 
el mantenimiento que los supervisarán los Recursos Preventivos. 
Se cumplirá la siguiente normativa: 
R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre modificado por la ley 31/1995 de 8 de noviembre, y O.M. de 16 
de mayo de 1994, modificado y ampliado por RD 159/1995 y orden 20/02/97. 
R.D. 773/1997 de 30 de mayo en aplicación de la ley 31/1995 de 8 de noviembre. 
Reglamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo y del consejo relativo a los equipos de 
protección individual y por el que se deroga la Directiva 89/686/CEE del Consejo. 

 

Gafas y Pantallas de Protección contra Partículas 

Estos EPI pueden ser gafas de montura universal o integral, y pantallas faciales. 
Dispondrán de marcado CE. En la montura llevarán marcada la identificación del fabricante, el 
número 166 correspondiente a la EN, el símbolo de resistencia a impactos de partículas a gran 
velocidad, y el campo de uso. En el ocular llevarán marcada la clase de protección, la identificación 
del fabricante, la clase óptica, y los símbolos de resistencia mecánica, el de no adherencia de metales 
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fundidos y resistencia a la penetración de sólidos calientes, el de resistencia al deterioro superficial 
por partículas finas y el de resistencia al empañamiento. Cumplirán la norma EN 166. 
Deberán tener un grado de neutralidad óptica compatible con el grado de precisión y la duración de 
las actividades del usuario. En caso necesario, esos EPI deberán estar tratados o equipados de 
dispositivos de prevención del empañamiento. Los modelos de EPI destinados a los usuarios que 
precisen corrección visual deberán ser compatibles con la utilización de gafas o lentes de contacto. 

Protecciones Auditivas 

Cada unidad de EPI deberá llevar una etiqueta que indique el nivel de reducción acústica 
proporcionada por el EPI. Si no pudiera colocarse en el EPI, la etiqueta se colocará en el embalaje.  
Pueden ser tapones, orejeras, casco antirruido, orejeras acopladas a cascos de protección para la 
industria y tipos especiales. Dispondrán de marcado CE. 
Los tapones se introducen en el canal externo del oído, pueden ser premoldeados, moldeables por el 
usuario y personalizados, desechables o reutilizables. Podrán retirarse fácilmente, y no producirán 
irritaciones ni alergias, en el estuche aparecerá marcada la identificación del fabricante, el número de 
la norma EN 352-2, el modelo, instrucciones de colocación y uso y si es desechable o reutilizable. 
Las orejeras cubren el pabellón auditivo y están unidas por un arnés. Estarán constituidas por 
materiales que no manchen, flexibles, suaves y que no produzcan irritaciones ni alergias, sus 
elementos serán redondeados, el acabado superficial será liso y no tendrán aristas vivas. El recambio 
de elementos se hará sin necesidad de herramientas. Serán regulables, resistentes al deterioro en caso 
de caída, resistentes a fugas y no inflamables. Llevarán marcada la identificación del fabricante, el 
modelo, las indicaciones de orientación y el número correspondiente a la norma EN 352-1. 
Los protectores reutilizables se limpiarán periódicamente y se mantendrán en buen estado. Cumplirán 
las normas EN 352-1,2 y 3; 458 y 397. 

Ropa de Trabajo 

Ropa de protección, contra agresiones mecánicas y químicas, contra proyecciones de metal en fusión 
y radiaciones infrarrojas, contra fuentes de calor intenso o estrés térmico, contra bajas temperaturas, 
contaminación radiactiva, antipolvo, antigás, y ropa de señalización. 
La ropa será ergonómica, resistente al calor, a la limpieza y los lavados, sin cambios dimensionales 
mayores de +-3 % y del 5 % en caso del cuero, será aislante térmico, con propagación limitada de la 
llama, se clasificará en función de la permeabilidad al aire y la resistencia al vapor de agua, tendrá 
diferentes tallas según la EN 340, será estable ante el calor, resistente a flexión, a la tracción, a la 
abrasión, a la perforación, al desgarramiento, al estallido del material de punto, a la proyección de 
metal fundido, a la permeabilidad de líquidos, a la penetración por pulverizaciones, las costuras serán 
resistentes. En zonas donde se requiera las prendas serán de color de alta visibilidad. 
Llevará marcada la identificación del fabricante, el tipo de producto, la talla, el número de la norma 
correspondiente, pictogramas, etiquetas de cuidad, instrucciones de limpieza según ISO 3758, forma 
de colocación, advertencias de mal uso, mes y fecha de fabricación, variaciones dimensionales y 
número máximo de ciclos de limpieza. El marcado será visible e indeleble y resistente a los lavados. 
Cumplirán las normas EN 465, 466, 467, 468, 471, 530, 532, 702, 470, 379 y 531. 

Protección de Pies y Piernas 

Calzado de seguridad, de protección y de trabajo, calzado y cubrecalzado de protección contra el calor 
y el frío, calzado de protección frente a la electricidad y las motosierras, protectores amovibles del 
empeine, polainas, suelas amovibles y rodilleras. 
Dispondrán de marcado CE. Cada ejemplar llevará marcado o en etiqueta, de forma permanente la 
talla, la identificación del fabricante, el tipo de fabricante, la fecha de fabricación, la nacionalidad del 
fabricante, el número de la norma EN correspondiente, la protección ofrecida y la categoría. 
Además de los requisitos mínimos indicados en la normativa correspondiente, el calzado de 
seguridad, protección y de trabajo de uso profesional, podrá llevar protección contra la perforación, 
penetración y absorción de agua, aislamiento frente al calor y al frío, suela con resaltes, podrá ser 
conductor, antiestático, absorbente de energía en el tacón, resistente al calor por contacto y a 
hidrocarburos. 
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En el calzado con protección contra la perforación, la plantilla irá incorporada al piso del calzado de 
forma que para quitarla habrá que destruir el piso del calzado. La plantilla tendrá unas dimensiones 
tales que la distancia máxima entre la horma y la plantilla será de 6,5 mm o de 17 mm en el tacón. 
Tendrá como máximo 3 orificios, de diámetro máximo 3 mm y no estarán en la zona de color 
amarillo. 
El calzado conductor y antiestático no es aislante de la energía eléctrica, sino que permite al usuario 
librarse de las cargas estáticas que pueda acumular. 
En el calzado con aislamiento frente al frío y al calor, el aislante estará incorporado al calzado de 
forma que no pueda quitarse sin destruir el piso del calzado. 
Las suelas del calzado de protección destinado a prevenir los resbalamientos deberán estar diseñadas 
y fabricadas o equipadas con medios adicionales de modo que se garantice una adherencia adecuada, 
teniendo en cuenta la naturaleza o el estado de la superficie. 
Cumplirán las normas EN 340, 345, 346 y 347. 

Protección de Manos y Brazos 

Guantes contra agresiones mínimas, mecánicas, químicas, de origen eléctrico y térmico, contra el frío, 
microorganismos, radiaciones ionizantes y contaminación radiactiva, manoplas, manguitos y mangas. 
Dispondrán de marcado CE. 
Los materiales utilizados y las costuras serán resistentes. Los materiales no afectarán a la salud del 
usuario y el fabricante deberá indicar el contenido en sustancias que puedan provocar alergias. El pH 
será próximo a la neutralidad y el contenido en cromo será menor de 2 mg/kg. Habrá de diferentes 
tallas definidas según las manos que deben llevarlo. Permitirán la máxima desteridad, la transmisión 
del vapor de agua, que si no fuera posible, se reducirá al mínimo el efecto de la transpiración. 
Los guantes de alta visibilidad, estarán formados por los materiales definidos en la norma EN 471. La 
superficie de material reflectante será mayor del 50 % de la superficie del guante. 
Los guantes llevarán marcada la identificación del fabricante, la designación del guante, la talla, la 
fecha de caducidad (si es necesario), y será visible, legible y duradero. En el envase irá marcado, 
además de lo indicado en el guante, las instrucciones de uso, la protección que ofrecen y pictogramas. 
Las protecciones contra riesgos mecánicos serán resistentes a la abrasión, al corte por cuchilla, al 
desgarro y a la perforación. También podrán tener resistencia al corte por impacto y volúmica. 
Las protecciones contra productos químicos serán resistentes a la penetración y a la permeabilidad y 
se darán datos de su resistencia mecánica. Las protecciones contra microorganismos tendrán 
resistencia a la penetración y se darán los datos sobre la resistencia mecánica. 
Los protectores contra riesgos térmicos serán resistentes a la abrasión y al rasgado. Tendrán 
prestaciones frente a la llama, al calor de contacto, convectivo y radiante, a pequeñas salpicaduras de 
metal fundido y a grandes masa de metal fundido. 
 A las protecciones contra radiaciones ionizantes y contaminación radiactiva se les exigirá eficacia de 
atenuación y uniformidad de distribución del material protector, integridad, impermeabilidad al vapor 
de agua y al agua (generalmente), resistencia al agrietamiento por ozono y si es necesario resistencia 
mecánica, química y especial. 
Los guantes contra el frío serán resistentes a la abrasión, al rasgado, a la flexión, al frío, al frío 
convectivo y de contacto y se determinará su permeabilidad al agua. Cumplirán las normas EN 374, 
388, 407, 420 y 421. 

2.2.3 Maquinaria 
La maquinaria dispondrá de «marcado CE», declaración «CE» de conformidad y manual de 
instrucciones. Aquella maquinaria que por su fecha de comercialización o de puesta en servicio por 
primera vez no les sea de aplicación el marcado CE, deberán someterse a la puesta en conformidad de 
acuerdo con lo establecido en el R.D. 1215/1997. 
La maquinaria puesta en servicio al amparo de lo dispuesto en el R.D.1644/2008 que establece las 
normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas cumplirá con los requisitos de 
seguridad establecidos en su anexo I. 
Las operaciones de mantenimiento serán realizadas por personal especializado según la periodicidad 
establecida en su manual de instrucciones. Además del mantenimiento establecido, se realizará 
revisión periódica de estado de conservación y funcionamiento por parte de responsable de uso. 
La maquinaria será manejada por personal autorizado, experto en el uso y con los requisitos 
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reglamentarios necesarios y atendiendo en todo momento lo dispuesto en el manual de instrucciones. 
En los casos en los que en la utilización de la maquinaria se superen los valores de exposición al ruido 
indicados en el artículo 5.1 del Real Decreto 286/2006 de protección de los trabajadores frente al 
ruido, se establecerán las acciones correctivas oportunas como el empleo de protectores auditivos. 

2.2.4 Útiles y Herramientas 
La utilización de útiles y herramientas se realizará en su correcta forma de uso, en postura adecuada y 
estable. 
Las herramientas estarán formadas por materiales resistentes, sin defectos ni deterioros, serán 
ergonómicas y adecuadas para los trabajos que van a realizar, permanecerán limpias y operativas para 
el uso. 
Periódicamente se revisará el estado de conservación y mantenimiento sustituyendo los equipos que 
no reúnan las condiciones mínimas exigibles. Del mismo modo, se atenderá escrupulosamente sus 
instrucciones de uso y mantenimiento cuidando especialmente de no emplearlas en otros usos que los 
estipulados para la herramienta. 
El operario que los vaya a utilizar estará adiestrado en su uso y mantenimiento. 
Se almacenarán en lugar seco y protegido de la intemperie. 
En los casos en los que en la utilización de esta herramienta se superen los valores de exposición al 
ruido indicados en el artículo 5.1 del Real Decreto 286/2006 de protección de los trabajadores frente 
al ruido, se establecerán las acciones correctivas oportunas como el empleo de protectores auditivos. 

 

 

Sant Fruitos del Bages, 10 de julio de 2018 

 
 
 

Pascual Sandalinas Perez 
Ingeniero tecnico Industrial 
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