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CERTIFICAT 
 
JOSEP GONZALEZ BALLESTEROS, secretari de l’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages, CERTIFICO que el contingut de l’acta corresponent a la sessió extraordinària 
i urgent de la Junta de Govern Local celebrada el dia 26 de juliol de 2018, és el 
següent :  
 
 
“JUNTA DE GOVERN LOCAL  
 

Núm.: ........................................ 17/2018 
Caràcter: .......... Extraordinària i urgent 
Data: ..................... 26 de juliol de 2018 
Hora: .................................... 9:15 hores 

 
 
Assistents: 
 
Alcalde-President: Sr. Joan Carles Batanés Subirana  
 
Regidors/es: Sr. Tomàs Casero García,  Sra. Mònica Cruz Franch i Sra. Cristina 
Murcia Caraballo.  
 
També hi assisteixen els regidors/es (art 38.2 del ROM) : Sr. Cristian Marc Huerta 
Vergés 
 
Excusa la seva assistència: Sr. Xavier Racero Esquius.  
 
Secretari:  Sr. 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 26 de juliol de 2018, en sessió extraordinària i urgent, 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.  
 
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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RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ:  
   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  

 

 

 
 ASSUMPTES EXPEDIENT  

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 16 de juliol de 2018 

1008/2018 6 

2. 
Esmena de l’acta de la sessió ordinària de la 
Junta de Govern Local de 4 de juny de 2018, 
per omissió d’un acord. 

768/2018 6 

3. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia 48/2018 17 

 

 
ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS 

CENTRALS 
 

  

4. ÀREA DE SECRETARIA   

4.1 

Acceptació d’indemnització proposada pel 
“Consorcio de Compensación de Seguros” per 
danys causats al pavelló municipal d’esports 
com a conseqüència d’inundacions. 

 
969/2018 

23 

5. ÀREA DE SERVEIS ECONÒMICS   

5.1 

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

41/2017 26 
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6. ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA     

6.1 
Renuncia a l’autorització de parada de venda al 
mercat de venda no sedentària   

792/2018 71 

7. ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA   

7.1 
Acord de subministrament, en la modalitat 
d’arrendament, d’un vehicle 

135/2018 73 

7.2 

Procediment sancionador en matèria 
d'abocament de residus - acta 76/2017: 
Terminació del procediment: declaració de 
caducitat i arxiu de les actuacions. 

263/2017 77 

7.3 

Procediment sancionador en matèria de 
tinença d’animals de companyia - acta 
110/2017: terminació del procediment: 
declaració de caducitat i arxiu de les 
actuacions 

 
519/2017 

79 

 
 
ÀMBIT DE PROMOCIÓ DEL TERRITORI 
 

  

8. 
ÀREA DE PLANEJAMENT I TERRITORI 
 

  

8.1 
Aprovació definitiva del projecte d'urbanització 
PAU PUIGMAL 

91/2017 82 

8.2 
Aprovació de l’exercici de l’opció d’adquisició 
del dret de ple domini de les finques situades al 
carrer Sant Benet núm. 4 i 6 

 
1446/2017 

83 

8.3 

Aprovació inicial de la modificació del Projecte 
constructiu d’una passarel·la sobre la C-16c, al 
Pk. 1+250, entre els carrers Moixeró i Aneto. 
Terme municipal de Sant Fruitós de Bages.     

1198/2016 86 

9. 
ÀREA D’ESPAI PÚBLIC, ACTIVITATS I 
OBRES 
 

  

9.1 

Acceptació de l’ajut atorgada en el marc 
Programa complementari de suport a la 
inversió local - Pla Xarxa de Governs Locals 
2016-2019. 

 
138/2016 

103 

9.61 
Aprovació definitiva del “Projecte executiu de 
reparació de l’ascensor exterior de la 
Rosaleda” 

409/2018 105 

                                                 
1 Per coherència temporal, aquest punt 9.6 es tracta entre els punts 9.1 i 9.2 de l’ordre del dia.  
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9.2 

Aprovació de l’expedient de contractació, el 
plec de clàusules administratives particulars i el 
plec de prescripcions tècniques particulars que 
han de regir la contractació, mitjançant 
procediment obert, oferta econòmicament més 
avantatjosa, únic criteri de valoració i tramitació 
ordinària per a l’execució de les obres 
contingudes en el Text Refós del Projecte 
executiu de reparació de l’ascensor de la 
Rosaleda i el seu servei de manteniment 
integral. 

 
 
 

905/2018 

105 

9.3 

Aprovació del contracte menor d’obres per 
executar els treballs de modificació i reforma 
de les instal·lacions de veu i dades del CEIP 
Monsenyor Gibert. 

1014/2018 186 

9.4 

Aprovació del contracte menor d’obres per 
executar els treballs de “realització de zona 
d’acollida temporal per animals domèstics 
abandonats” 

1070/2018 193 

9.5 
Aprovació del contracte menor d’obres per 
executar els treballs per la instal·lació de la 
climatització a l’Esplai d’Avis. 

1093/2018 199 

 
 
ÀMBIT DE SERVEIS A LA CIUTADANIA 
 

  

10. ÀREA DE SERVEIS SOCIALS    

10.1 

Renúncia i nova adjudicació de concessió de 
llicència d’ús privatiu per l’ocupació temporal 
de parcel·la en el marc del projecte “Horts 
socials a Sant Fruitós de Bages” 

529/2016 208 

10.2 
Atorgament de subvenció nominativa a Cáritas 
Sant Fruitós, exercici 2018. 

875/2018 212 

10.3 
Concessió d’ajuda econòmica a usuaris de 
L’EBAS 

1009/2018 
1038/2018 
1064/2018 

214 

10.4 
Concessió d’ajuda econòmica a usuaris de 
L’EBAS 

1010/2018 215 

10.5 
Concessió d’ajuda econòmica a usuaris de 
L’EBAS. 

1012/2018 216 

10.6 Concessió d’ajudes d'urgència social. 1027/2018 217 

10.7 Concessió d’ajudes d'urgència social. 1063/2018 218 

10.8 Concessió d’ajudes d'urgència social.  1038/2018 220 

10.9 Concessió d’ajudes d'urgència social.  1064/2018 220 

10.10 Baixa d’un servei d’atenció domiciliària (SAD) 1084/2018 220 
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11. ÀREA DE SANITAT    

11.1 
Relació d’anotacions incorporades al registre 
d’animals de companyia de la Generalitat de 
Catalunya (ANICOM) – 2n trimestre 2018. 

 
15/2018 

222 

11.2 

Aprovació de la Clàusula addicional cinquena 
per a l’any 2018, del Conveni formalitzat amb 
CatSalut per a la contraprestació econòmica 
per a despeses corrents de funcionament i 
manteniment del consultori municipal 

 
1047/2018 

224 

12. ÀREA DE CULTURA I FESTES   

12.1 
Atorgament de subvenció nominativa a l’Assoc. 
per la promoció de l’espectacle infantil i juvenil 
de St. Fruitós – La Xarxa, exercici 2018. 

 
258/2018 

229 

13. ÀREA D’ENSENYAMENT   

13.1 
Atorgament de subvenció nominativa a AMPA 
Pla del Puig, exercici 2018 

229/2018 231 

14. ÀREA D’ESPORTS   

14.1 
Atorgament de beques esportives a esportistes 
no professionals de Sant Fruitós de Bages, 
exercici 2018. 

218/2018 233 
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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 16 de juliol de 2018 (exp. 1008/2018) 
 
 
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. Esmena de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 4 
de juny de 2018, per omissió d’un acord (exp. 768/2018) 
 

Primer. Vist que en la sessió ordinària de la Junta de Govern Local del dia 4 de juny de 
2018, es va tractar l’acord sobre “Aprovació bases específiques per a l’ingrés a la 
plantilla de personal de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages (enginyer tècnic, 
educadores llar d'infants i treballadora familiar)”, com a sobrevingut núm.  8, essent 
aprovat per unanimitat tant la seva inclusió a l’ordre del dia com el fons de l’assumpte.  
 
Segon. Vist que en la redacció definitiva de l’acta es va ometre, per error, l’acord 
esmentat. 
 
Tercer. Atès que segons allò disposat a l’article 109.2 de la Llei 39/2015, de 1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les 
administracions podran rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància de 
l’interessat, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes. 
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S’ACORDA:  
 
Primer. Corregir l’error material existent en l’acta de la sessió ordinària de la Junta de 
Govern Local del dia 4 de juny de 2018, incorporant el sobrevingut núm.  8 al text 
d’aquesta, aprovat per unanimitat dels membres presents, en quant a la seva inclusió i 
fons, amb el següent redactat:  
 

“S8 Aprovació bases específiques per a l’ingrés a la plantilla de personal 
de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages (enginyer tècnic, educadores llar 
d'infants i treballadora familiar) (exp. 732/2018) 
 
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.- Donat que per Junta de Govern Local del 21 de maig de 2018 es va 
aprovar la modificació número 1 de l’oferta pública d’ocupació 2018-2020 en la 
qual estaven incloses la plaça d’enginyer/a tècnic/a i la plaça de treballador/a 
Familiar.   
 
Segon.- Donat que per Junta de Govern Local del 4 de juny de 2018 s’ha 
aprovat la modificació número 2 de l’oferta pública d’ocupació 2018-2020 en la 
qual s’inclouen dues places d’educadores llar d’infants.  
 
Tercer.- Per tal de poder realitzar les corresponents convocatòries de les places 
incloses a l’esmentada oferta pública, s’han redactat unes bases reguladores 
específiques per a l’ingrés a la plantilla de personal de l’Ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages. 
 
La Junta de Govern Local actua per la competència delegada següent: 
 

- Òrgan delegant: Alcalde 
- Data de delegació: 18 de juny de 2015 
- Número de Decret: 480 
- Publicació al BOPB: 03.07.2015 
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ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar les bases específiques per a l’ingrés a la plantilla de personal 
de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, segons el redactat que consta en 
l’Annex I. 
 
Segon.- Publicar les esmentades bases específiques al Butlletí Oficial de la 
Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Boletín Oficial del 
Estado, indicant el número i la data de la publicació de les bases de les places 
de funcionaris 
 
Tercer.- Notificar el present acord a la Junta de Personal i al Comitè d’Empresa. 
 
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. 

 
ANNEX 1 

 
BASES ESPECÍFIQUES DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA COBERTURA 
DE D’UNA PLAÇA D’ENGINYER/A TÈCNIC. 

 
Identificació de la plaça: Enginyer/a tècnic.  
 
És objecte de les presents bases regular el procés selectiu per proveir d’una 
plaça d’enginyer/a tècnic, del grup de classificació A, subgrup A2, Escala 
d’Administració Especial, subescala tècnica, de la plantilla de personal funcionari 
de l’Ajuntament, que es regirà per les bases generals aprovades per la Junta de 
Govern local el dia 19.03.2018 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de 
data 04.04.2018 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de data 
09.04.2018, i les bases específiques següents: 
 
Sistema selectiu: oposició. 
 
Requisits específics dels aspirants: 

 
- Estar en possessió del títol del títol d’enginyer tècnic o graduat en l’àmbit 

de l’enginyeria.  
 
En tots els casos que es tracti d’un títol equivalent als exigits, haurà 
d’adjuntar-se un certificat, expedit per l’òrgan competent, que n’acrediti 
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l’equivalència. En cas de titulacions obtingudes a l’estranger hauran 
d’acompanyar-se de l’ordre ministerial de reconeixement de títol expedit, 
de conformitat amb la normativa reguladora de l’homologació i 
consolidació de títols i estudis estrangers. 
 

- Nivell de coneixements de llengua catalana: suficiència (antic nivell C) o 
altra titulació equivalent. 

 
- Nivell de coneixements de llengua castellana: s’especifica a les bases 

generals. 
 
Drets d’examen: 
 
Satisfer dels drets d’examen, l’import del qual és de 10 euros, segons estableix 
l’ordenança fiscal núm. 17, seran abonats pels aspirants en el moment de la 
presentació de la instància, i no es podran retornar llevat el cas que no siguin 
admesos a examen per manca d’algun requisit exigits per prendre part en la 
convocatòria. El pagament es farà mitjançant ingrés bancari a qualsevol caixer 
del Banc de Sabadell o mitjançant gir postal: en aquest cas s’haurà de fer 
constar a la instància el  número i data de lliurament. S’aplicarà una bonificació 
del 50% (5 euros) per aquells/es aspirants que acreditin la condició d’aturat 
inscrits al Servei d’Ocupació de Catalunya. A la instància s’especifica com fer 
l’ingrés al caixer. 

 
La manca de liquidació de la taxa corresponent dins el període de presentació 
d’instàncies o, com a màxim, en els deu dies hàbils posteriors a la finalització 
d’aquest termini, dona lloc a l’exclusió del procés selectiu. 
 
Segon exercici: Desenvolupar 5 preguntes curtes (bases generals apartat 6.7). 
 
Data realització primer exercici: 
 
No serà abans del dia 01.10.2018. 
 
Període de prova: 6 mesos. 
 
Temari específic: 
 

1. Intervenció ambiental administrativa en les activitats. Llei de Prevenció i 
Control de les Activitats (LPCA). Tipus d’activitats, procediments de 
tramitació. Inspeccions inicials i periòdiques. Activitats recreatives i 
espectacles públics. Normativa d’aplicació. 

2. Intervenció administrativa en les activitats de baix risc i innòcues. La Llei 
16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de 
l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i 
d'impuls de l'activitat econòmica. Règims d’intervenció.  
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3. Intervenció administrativa municipal en les activitats: Ordenança 
d’Intervenció municipal ambiental, de seguretat i de salut pública del 
municipi de Sant Fruitós de Bages. 

4. La tramitació dels espectacles públics i activitats extraordinàries. 
Requisits i obligacions que han de complir els establiments, els 
espectacles i les activitats recreatives. Règims d’intervenció 
administrativa. La Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa 
dels espectacles públics i les activitats recreatives, i el Decret 112/2010, 
de 31 d’agost pel qual s’aprova el reglament que la desenvolupa. 

5. Ordenança d’intervenció municipal en espectacles públics i activitats 
recreatives del municipi de Sant Fruitós de Bages. 

6. Intervenció administrativa en les activitats en els establiments 
comercials. El Decret 1/2009, del 22 de desembre, d’Ordenació dels 
equipaments comercials. 

7. La Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç serveis i fires. 
8. El control ambiental de les activitats en matèria d’emissions a 

l’atmosfera. Legislació aplicable. 
9. El règim d’autorització d’abocament d’aigües residuals i la seva 

integració en el règim d’intervenció sobre activitats amb incidència 
ambiental. 

10. l’Ordenança d’abocament d’aigües residuals de la Mancomunitat de 
municipis del Bages pel Sanejament 

11. L’accessibilitat. La llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat. 
Classificació d’activitats en establiments d’ús públic i aplicació del Decret 
135/1995 i el DB-SUA. Ajust raonable i aplicació de les Taules TAAC. 

12. L’ordre VIV/561/2010, d’1 de febrer, pel qual es desenvolupa el 
document tècnic de condicions bàsiques d’accessibilitat i no 
discriminació per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats. 

13. Classes i condicions dels usos admesos segons el Pla General 
d’Ordenació Urbana de Sant Fruitós de Bages - PGOM (DOGC 24-5-96 i 
DOGC 27-3-98), Text refós de les normes urbanístiques de la revisió del 
Pla general d’ordenació municipal (DOGC núm. 4318 / 8-2-205). 

14. Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, 
infraestructures i edificis. Supòsits sotmesos al control preventiu. Llei 
3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis 
en establiments, activitats, infraestructures i edificis.  

15. La regulació de seguretat contra incendis en establiments industrials. 
Reial Decret 2267/2004, de 3 de desembre, pel que s’aprova el 
Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials. 
Els criteris bàsics. Caracterització d'establiments. Condicions de la 
construcció. Requisits de les instal·lacions.  

16. La regulació de la seguretat contra incendis en el Codi Tècnic de 
l'Edificació. DB SI. Exigències bàsiques. Relació amb altres normatives.  

17. El marc de la protecció civil. Concepte de risc. Perillositat. Vulnerabilitat. 
Exposició. Metodologies d'anàlisi de risc. Normativa de protecció civil. Els 
plans de protecció civil, classificació i tipus de plans. 

18. L’autoprotecció. Procediment d’aprovació d’un pla d’autoprotecció. El 
Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i 
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centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut 
d’aquestes mesures. 

19. Condicionament tècnic acústic de les instal·lacions. Normativa bàsica i 
generalitats. Nocions bàsiques d’acústica immediacions fonomètriques 
als edificis. Codi tècnic de l’edificació. Document basic HR de Protecció 
contra el soroll. 

20. Protecció contra la contaminació acústica, Llei 16/2002, de 28 de juny 
(DOGC 3407 de 12/06/2001) i annexos modificats segons el Decret 
176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei. 

21. Ordenança reguladora del soroll i les vibracions de Sant Fruitós de 
Bages. 

22. La prevenció i gestió dels residus municipals. Programa de prevenció i 
gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20).  

23. Llei 8/2008, de 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de 
gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels 
residus.  

24. Ordenança municipal de la gestió de residus de l’Ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages. 

25. Prevenció i gestió de residus. Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, 
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.  

26. Mesures d’eficiència energètica, d’estalvi i altres criteris ambientals a 
incorporar als diferents edificis i instal·lacions municipals. Criteris 
generals per a l’estalvi energètic en els edificis i en les instal·lacions 
publiques. L’energia reactiva. Codi tècnic de l’edificació: Document basic 
HE estalvi d’energia i secció HE 1 limitació de la demanda energètica. 
Auditories energètiques. 

27. Energies renovables: l’energia solar tèrmica i fotovoltaica. Aplicacions i 
realitzacions. 

28. Els projectes d’obres. Avantprojectes i estudis previs. Estructura del 
projecte. Memòria, plànols i plecs de condicions. El plec de clàusules 
administratives, generals i particulars. Pressupostos, estat d’amidaments. 
Informes de projectes. 

29. Elaboració i direcció d’estudis de seguretat i salut: elaboració i contingut 
mínim. El pla de seguretat i salut. 

30. El reglament d’obres, activitats i Serveis dels ens locals. Llicencies i 
d’altres actes de control preventiu. El procediment per a l’atorgament de 
llicencies. Denuncies. Procediment sancionador. 

31. Els contractes del sector públic. Tipologia i característiques essencials. 
L’expedient de contractació. La selecció del contractista. Adjudicació, 
formalització i execució del contracte. 

32. Instal·lacions elèctriques. Conceptes. Reglament electrotècnic de baixa 
tensió i instruccions complementaries: Instal·lacions d’enllaç. 
Instal·lacions interiors o receptores. Proteccions. Verificacions, aplicat a 
les diferents tipologies d’edificis municipals. Instal·lacions elèctriques en 
locals de publica concurrència, locals de característiques especials i amb 
risc d’incendi o explosió. Prescripcions particulars. 

33. Instal·lacions d’enllumenat públic. Criteris bàsics de dimensionat de les 
instal·lacions. Quadres de protecció, mesura i control. Elements bàsics 
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de les instal·lacions. Proteccions contra contactes directes i indirectes. 
Normativa d’aplicació. 

34. Reglament d’Eficiència Energètica de les Instal·lacions d’Enllumenat 
Exterior. Contaminació lluminosa. Normativa d’aplicació. 

35. Subministrament elèctric i de gas natural. Estructura del mercat 
energètic. Tarifes d’accés. Distribució i comercialització. Nous 
subministraments. Procediment de contractació. Mesura i control dels 
consums. Optimització de tarifes segons tipologia d’edificis. Maxímetre. 
Energia reactiva i millora del factor de potencia. 

36. Càlcul de necessitats tèrmiques a l’edifici. Consideracions a tenir en 
compte (tancaments, orientació, etc.). 

37. La seguretat de les instal·lacions de calefacció. Principals mesures. El 
manteniment preventiu. 

38. Instal·lacions d’aigua calenta sanitària (ACS). Càlcul i disseny. Tipus 
d’instal·lacions. Normativa d’aplicació.  

39. Legionel·la: prevenció i control. Instal·lacions afectades. Normativa 
d’aplicació i protocols d’actuació. 

40. Elements essencials que integren el sanejament d’una població. 
Classificació, criteris de disseny.  

41. Xarxes de clavegueram: sistemes i elements. Càlculs del drenatge 
superficial i càlculs del cabal produït per les aigües residuals. 
Dimensionat de col·lectors. 

42. El Decret 130/2003, de 13 de maig, d’aprovació del Reglament dels 
serveis públics de sanejament. 

43. El Decret 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la 
legislació en matèria d’aigües de Catalunya. 

44. El manteniment preventiu de la xarxa de clavegueram, plantejament 
general. Sistemes. Repercussió econòmica. 

45. El Reglament d’ús i gestió de la xarxa de clavegueram del municipi de 
Sant Fruitós de Bages. 

46. Recollida i anàlisi de les dades descriptives de la xarxa de clavegueram 
per la formació d’un inventari i base de dades per la seva gestió cara a 
manteniment. 

47. El subministrament d’aigües: xarxes de distribució, tipus, materials, 
avaluació de necessitats, captacions, impulsions.  

48. Reutilització de l’aigua residual. Processos de tractament d’aigües 
residuals urbanes. 

 
 
BASES ESPECÍFIQUES DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA COBERTURA 
DE DUES PLACES D’EDUCADORS/ES DE LA LLAR D’INFANTS. 

 
Identificació de la plaça: Educador/a de la llar d’infants. 
 
És objecte de les presents bases regular el procés selectiu per proveir dos llocs 
de treball d’educador/a de la llar d’infants, del grup de classificació C, subgrup 
C1, de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament, que es regirà per les 
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bases generals aprovades per la Junta de Govern local el dia 19.03.2018 i 
publicades al Butlletí Oficial de la Província de data 04.04.2018 i al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya de data 09.04.2018, i les bases específiques 
següents: 
 
Sistema selectiu: oposició. 
 
Requisits específics dels aspirants: 
 

- Estar en possessió del títol de Formació professional de segon grau, 
especialitat d’Educació infantil, cicle formatiu de grau superior 
especialitat d’educació infantil o equivalent, o Diplomatura de mestre 
especialitat en educació infantil. 
 
En tots els casos que es tracti d’un títol equivalent als exigits, haurà 
d’adjuntar-se un certificat, expedit per l’òrgan competent, que n’acrediti 
l’equivalència. En cas de titulacions obtingudes a l’estranger hauran 
d’acompanyar-se de l’ordre ministerial de reconeixement de títol expedit, 
de conformitat amb la normativa reguladora de l’homologació i 
consolidació de títols i estudis estrangers. 
 

- Nivell de coneixements de llengua catalana: suficiència (antic nivell C) o 
altra titulació equivalent. 

 
- Nivell de coneixements de llengua castellana: s’especifica a les bases 

generals. 
 
Drets d’examen: 
 
Satisfer dels drets d’examen, l’import del qual és de 10 euros, segons estableix 
l’ordenança fiscal núm. 17, seran abonats pels aspirants en el moment de la 
presentació de la instància, i no es podran retornar llevat el cas que no siguin 
admesos a examen per manca d’algun requisit exigits per prendre part en la 
convocatòria. El pagament es farà mitjançant ingrés bancari a qualsevol caixer 
del Banc de Sabadell o mitjançant gir postal: en aquest cas s’haurà de fer 
constar a la instància el  número i data de lliurament. S’aplicarà una bonificació 
del 50% (5 euros) per aquells/es aspirants que acreditin la condició d’aturat 
inscrits al Servei d’Ocupació de Catalunya. A la instància s’especifica com fer 
l’ingrés al caixer. 

 
La manca de liquidació de la taxa corresponent dins el període de presentació 
d’instàncies o, com a màxim, en els deu dies hàbils posteriors a la finalització 
d’aquest termini, dona lloc a l’exclusió del procés selectiu. 
 
Segon exercici: desenvolupar 5 preguntes curtes (bases generals apartat 6.7). 
 
Data realització primer exercici: 
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No serà abans del dia 01.10.2018. 
 
Període de prova: 4 mesos. 
 
Temari específic: 
 

1. Marc referencial normatiu del primer cicle d’educació infantil. Documents 
interns de les Llar d’Infants. 

2. Currículum i orientacions de l’educació infantil de primer cicle. 
3. La programació en el primer cicle d’Educació Infantil. Objectius, 

continguts i metodologia adequada per als infants de zero a tres anys. 
4. La funció del mestre o mestra en Educació Infantil. La intencionalitat 

educativa. Relacions interactives entre l’infant i l’educador.  
5. El mestre com a membre de l’equip educatiu i en la seva relació amb les 

famílies. 
6. Característiques generals de l’infant fins els tres anys. Principals factors 

que intervenen en el seu desenvolupament. Etapes i moments més 
significatius. El desenvolupament evolutiu. El paper dels adults. 

7. El desenvolupament psicomotor en els infants fins a tres anys. 
8. El desenvolupament afectiu en els infants de zero a tres anys. 
9. Desenvolupament cognitiu fins els tres anys. Objectius de la intervenció 

educativa. 
10. El desenvolupament dels diferents llenguatges: verbal, musical, plàstic i 

matemàtic en l’educació infantil. 
11. L’infant descobreix els altres. L’escola bressol com a institució 

socialitzadora. 
12. El paper de l’escola bressol en la prevenció i intervenció amb infants en 

situació de risc social.  
13. Principals conflictes de la vida en grup. 
14. Alimentació, nutrició i dietètica. Les hores de menjar com a moments 

educatius. 
15. Educació per a la salut. Actituds i hàbits referits al descans, la higiene i 

activitat infantil.  
16. Prevenció d’accidents, primers auxilis i malalties infantils. Criteris per a la 

intervenció educativa. 
17. La família com a primer agent de socialització.  Període d’adaptació dels 

infants al centre educatiu. Relacions entre la família i l’equip docent. 
18. El desenvolupament del llenguatge. Llenguatge i pensament. Evolució de 

la comprensió i de l’expressió. La comunicació no verbal.  
19. Problemes més freqüents en el llenguatge infantil. 
20. Concepte d’autonomia i d’infant competent. 
21. La conquesta de l’autonomia. Directrius per a una correcta intervenció 

educativa. 
22. La descoberta d’un mateix i de l’altre. Orientacions per ala intervenció 

educativa. 
23. El control d’esfínters. Orientacions.  
24. El desenvolupament de la personalitat dels infants fins als tres anys. 
25. La literatura infantil. Valor educatiu del conte. 
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26. Evolució de l’expressió plàstica en els nens i nenes a la llar d’infants. 
27. El racó com a espai lúdic i d’aprenentatge. L’observació del joc. 
28. Les competències professionals de l’educador infantil. Relacions 

interactives entre l’infant i l’educador.  
29. Nombre i qualificació dels professionals, nombre màxim d’infants per 

grup i requisits d’espais i instal·lacions en el primer cicle d’educació 
infantil articles 11, 12 i 13 del Decret 282/2006, de 4 de juliol que regula 
el primer cicle de l’educació infantil i els requisits dels centres. 

30. Titularitat de les llars d’infants, programació, oferta de places i admissió 
de l’alumnat. Articles 8, 15 i 16 del Decret 282/2006, de 4 de juliol que 
regula el primer cicle de l’educació infantil i els requisits dels centres. 

 
 
BASES ESPECÍFIQUES DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA COBERTURA 
DE D’UNA PLAÇA DE TREBALLADOR/A FAMILIAR. 

 
Identificació de la plaça: Treballador/a familiar 
 
És objecte de les presents bases regular el procés selectiu per proveir un lloc de 
treball de treballador/a familiar, del grup de classificació AP, de la plantilla de 
personal laboral de l’Ajuntament, que es regirà per les bases generals 
aprovades per la Junta de Govern local el dia 19.03.2018 i publicades al Butlletí 
Oficial de la Província de data 04.04.2018 i al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya de data 09.04.2018, i les bases específiques següents: 
 
Sistema selectiu: oposició. 
 
Requisits específics dels aspirants: 
 

- Estar en possessió del Curs de Treballadora Familiar o equivalent. 
 

- Nivell de coneixements de llengua catalana: nivell A bàsic o altra titulació 
equivalent. 

 
- Nivell de coneixements de llengua castellana: s’especifica a les bases 

generals. 
 
Drets d’examen: 
 
Satisfer dels drets d’examen, l’import del qual és de 10 euros, segons estableix 
l’ordenança fiscal núm. 17, seran abonats pels aspirants en el moment de la 
presentació de la instància, i no es podran retornar llevat el cas que no siguin 
admesos a examen per manca d’algun requisit exigits per prendre part en la 
convocatòria. El pagament es farà mitjançant ingrés bancari a qualsevol caixer 
del Banc de Sabadell o mitjançant gir postal: en aquest cas s’haurà de fer 
constar a la instància el  número i data de lliurament. S’aplicarà una bonificació 
del 50% (5 euros) per aquells/es aspirants que acreditin la condició d’aturat 
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inscrits al Servei d’Ocupació de Catalunya. A la instància s’especifica com fer 
l’ingrés al caixer. 

 
La manca de liquidació de la taxa corresponent dins el període de presentació 
d’instàncies o, com a màxim, en els deu dies hàbils posteriors a la finalització 
d’aquest termini, dona lloc a l’exclusió del procés selectiu. 
 
Segon exercici. Desenvolupar 5 preguntes curtes (bases generals apartat 6.7). 
 
Data realització primer exercici: 
 
No serà abans del dia 01.10.2018. 
 
Període de prova: 2 mesos. 
 
Temari específic: 
 

1. El servei d’ajuda a domicili. Objectius. 
2. Organització de la llar i cura de la roba. 
3. Atenció a la infància: higiene, alimentació, relacions afectives. 
4. Metodologia i tècniques del treball familiar. 
5. Nocions de geriatria. El malalt crònic. Deteriorament mental. 
6. Deficiències psíquiques, deficiències visuals i ceguesa. Deficiències 

auditiva. 
 
 
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” 
 
Segon. Aprovar la diligència d’aprovació corresponent de l’acord omès.  
 
Tercer. Disposar la correcció de l’acta esmentada, incorporant la següent diligència:  
 

“DILIGÈNCIA: Es fa constar que havent-se detectat l’omissió de la inclusió 
d’aquest acord en l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 4 
de juny de 2018, que es transcriu a continuació juntament amb la seva votació.  
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Per la qual cosa, en virtut de l’article 109 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, s’esmena 
l’acta corresponent a la sessió i s’emet la present diligència d’aprovació:” 

 
Quart. Trametre la redacció definitiva de l’acta a l’administració de la Generalitat de 
Catalunya i de l’Estat i disposar que la publicació de l’acta a la seu electrònica i la seva 
incorporació al llibre d’actes corresponent es farà amb la seva redacció definitiva.  
 

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  
 
 
3. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia (exp. 48/2018) 
 

 

Núm.  
decret 

Data i hora 
Núm. 

expedient Assumpte 

2018-0769 
04/07/2018 

15:24 
1165/2016 

Aprovació del padró i la fixació dels terminis de 
pagament (2n pagament) de les contribucions 
especials de la primera fase de les obres 
ordinàries de reurbanització del carrer Padró 

2018-0770 
04/07/2018 

22:37 
996/2018 

Convocatòria de la sessió extraordinària i 
urgent de la Junta de Govern Local pel dia 5 
de juliol de 2018 

2018-0771 
04/07/2018 

23:51 
958/2018 

Incoació de procediments sancionadors en 
matèria d’infraccions de trànsit (relació 
18027579) 

2018-0772 
05/07/2018 

11:27 
880/2018 

Atorgament de llicència urbanística d’obres per 
la instal·lació d'un mòdul prefabricat a l'escola 
La Flama 

2018-0773 
05/07/2018 

11:33 
637/2016 

Pròrroga llicència d’obres per instal·lació de 
grua torre per les obres de la nau industrial de 
la carretera de Berga, núm.  261, al sector 
industrial La Serreta 

2018-0774 
05/07/2018 

11:42 
81/2017 

Llicència per la legalització d’instal·lació de 
contenidors de magatzem a l’aeròdrom 
Barcelona/Bages 
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2018-0775 
05/07/2018 

11:56 
785/2018 

Inscripció d’alta al registre municipal d'entitats i 
associacions de Sant Fruitós de Bages de 
l'Associació Som Riu d'Or. 

2018-0776 
05/07/2018 

11:57 
36/2014 

Incorporació de fitxa descriptiva al Decret núm. 
2018-0573, de 24.5.18, sobre la tramitació 
assistida a la Carpeta de Tramitacions 
Assistides (codi TA.14) 

2018-0777 
05/07/2018 

12:03 
925/2018 

Aprovació de despesa, reconeixement 
d’obligació i ordenació de pagaments de la 
factura 1589AP de la notaria Morgades i Moro 
Notaris. 

2018-0778 
05/07/2018 

12:06 
906/2018 

Incoació del procediment d’extinció del efectes 
de la declaració responsable d’obertura 
d’activitat  de merceria, ubicat al carrer Joan 
XXIII. (exp. 911/2016). 

2018-0779 
05/07/2018 

14:36 
431/2018 

Convocatòria de la Comissió Informativa de 
Presidència i Serveis Centrals en funcions de 
Comissió especial de Comptes per elaborar el 
dictamen sobre el compte general de l’exercici 
2017 

2018-
07802 

05/07/2018 
19:11 

1007/2018 
Compromís de participació al projecte 
LIBERTEMPO III 2018-2019 

2018-0781 
06/07/2018 

13:51 
1374/2017 

Convocatòria de la comissió organitzativa de 
l'Any pintor Alfred Figueras 2018 pel 26 de 
juliol de 2018 

2018-0782 
06/07/2018 

13:57 
942/2018 

Convocatòria de la sessió ordinària del Ple 
municipal pel dia 11 de juliol de 2018 

2018-0783 
09/07/2018 

12:15 
243/2018 

Aprovació de la factura número 201824 pels 
honoraris referits als treballs de redacció del 
Projecte d’Urbanització i Reparcel·lació en 
l’àmbit de millora urbana de l’Hostal Pineda 
(PU HOSTAL PINEDA) 

2018-0784 
09/07/2018 

12:15 
1174/2017 

Aprovació del padró d’usuaris i subjectes 
passius del servei de llar d’infants 
corresponent al mes de juliol 2018 

2018-0785 
09/07/2018 

12:16 
1102/2017 

Aprovació de la factura número 18125 pels 
honoraris referits als treballs de direcció d’obra 
per la protecció contra la caiguda de roques 
del camí de Sant Benet a Sant Fruitós de 
Bages”. 

                                                 
2 Per a fer constar que el Decret núm. 2018-0780, de 5.7.18, està correctament signat per l’alcalde i el 
vicesecretari, malgrat no s’hagi imprès la signatura electrònica del primer. S’esmena, al mateix temps, la 
referència de l’expedient, que hi manca, en virtut de l’article 109 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, indicant que és el 1007/2018. 
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2018-0786 
09/07/2018 

12:16 
1011/2018 

Aprovació de despesa, reconeixement 
d’obligació i ordenació de pagaments, 
corresponents a l’expedient nº 1011/2018 de 
RELACIÓ DE FACTURES número de relació 
O/2018/118. 

2018-0787 
09/07/2018 

12:16 
666/2017 

Informar sobre la bonificació de la taxa per la 
prestació del servei de gestió de residus 
municipals prèviament a la resolució de 
l’ORGT 

2018-0788 
09/07/2018 

15:06 
632/2018 

Suspensió del tràmit de resolució de l’Avanç 
del Pla Parcial Pineda IV 

2018-0789 
10/07/2018 

10:55 
1017/2018 

Modificació del pressupost municipal número 
17/2018 d’incorporació parcial de romanents 
de crèdit i canvi de finançament 

2018-0790 
10/07/2018 

23:39 
105/2018 

Aprovació aplicació definitiva de l'activitat 
municipal, en relació al manteniment de 
parcel·les a la zona de les Brucardes, Nucli , 
Pineda i altres. 

2018-0791 
10/07/2018 

23:42 
368/2018 

Aprovació de l’acta de recepció del 
subministrament i instal·lació per a la 
implantació del pla de regulació i estalvi 
energètic de l’enllumenat públic a les places, 
zones verdes municipals i il·luminació 
ornamental. 

2018-0792 
10/07/2018 

23:43 
456/2018 

Resolució del procediment de baixa a instància 
de part en el padró municipal per inscripció 
indeguda. 

2018-0793 
11/07/2018 

12:05 
1024/2018 

Autorització d’ús d’instal·lació esportiva (camp 
futbol7) 

2018-0794 
11/07/2018 

12:05 
1000/2018 

Nomenament interí com auxiliar de biblioteca 
durant el període de vacances d'estiu de les 
titulars 

2018-0795 
12/07/2018 

11:17 
1367/2016 

Aprovació de la certificació d’obra núm. 5 i la 
factura número 01078 corresponent a les 
obres contingudes en Projecte executiu de la 
primera fase de les obres de reurbanització del 
carrer Padró 

2018-0796 
12/07/2018 

11:18 
963/2017 

Aprovació de la factura número 18-213 pels 
honoraris parcials referits als treballs per la 
redacció del “Projecte d’intervencions al camp 
de futbol municipal de Sant Fruitós de Bages” 
(70% preu del projecte). 

2018-0797 
12/07/2018 

11:19 
1103/2015 

Aprovació de les indemnitzacions per 
l’assistència als membres de la Corporació i 
l’assignació mensual als grups municipals 
(JUNY 2018) 
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2018-0798 
12/07/2018 

11:22 
971/2018 

Aprovació de les indemnitzacions per la 
participació com a assessor de tribunals de 
selecció de l’Administració Local (oficial 1a 
manteniment viari, auxiliars de biblioteca i 
netejador). 

2018-0799 
12/07/2018 

14:24 
1443/2015 

Ampliació del termini d’audiència del decret en 
virtut del qual es proposa imposar una 
penalitat a l’empresa contractista del servei de 
manteniment integral de l’enllumenat públic i 
semàfors, amb garantia total, per 
incompliments contractuals 

2018-0800 
12/07/2018 

14:25 
1023/2018 

Incoació procediments sancionadors trànsit 
(relació 18029838) 

2018-0801 
12/07/2018 

18:13 
986/2018 

Nomenament d’una treballadora interina com 
administrativa adscrita a serveis territorials 
(activitats). 

2018-0802 
12/07/2018 

18:15 
1008/2018 

Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta 
de Govern Local pel dia 16 de juliol de 2018 

2018-0803 
12/07/2018 

18:17 
807/2018 Llicència d’obres menors  

2018-0804 
12/07/2018 

18:19 
822/2018 Llicència d’obres menors 

2018-0805 
12/07/2018 

18:21 
814/2018 Llicència d’obres menors 

2018-0806 
12/07/2018 

18:25 
820/2018 Llicència d’obres menors 

2018-0807 
12/07/2018 

18:26 
818/2018 Llicència d’obres menors 

2018-0808 
12/07/2018 

18:27 
816/2018 Llicència d’obres menors 

2018-0809 
12/07/2018 

18:31 
821/2018 Llicència d’obres menors 

2018-0810 
12/07/2018 

18:32 
143/2018 

Decret d’implantació de mesura respecte 
zones d'estacionament 

2018-0811 
12/07/2018 

18:58 
761/2018 Decret d’implantació de mesura contragual 

2018-0812 
12/07/2018 

18:59 
937/2018 Decret implantació de mesura guals 

2018-0813 
12/07/2018 

19:01 
341/2018 Llicència obres ampliació habitatge unifamiliar 

2018-0814 
13/07/2018 

9:29 
1043/2018 

Aprovació d’incoació de procediment 
sancionador trànsit relació 18030715 
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2018-
08153 

13/07/2018 
9:30 

1273/2017 

Aprovació de la factura número 18053 pels 
honoraris parcials referits als treballs 
d’enginyeria pel projecte de Remodelació de 
l’ascensor de la Passarel·la de la Rosaleda. 

2018-0816 
13/07/2018 

9:31 
696/2018 

Incoació procediment sancionador tinença 
animals acta 191/2018 

2018-0817 
13/07/2018 

9:33 
1001/2018 

Incoació procediment sancionador multes 
relació 18029119 

2018-0818 
13/07/2018 

10:05 
1615/2017 

Aprovació de la certificació d’obra núm. 2 i la 
factura número 94 corresponent a les obres de 
millora dels accessos del parc de la Torre de 
Sanmartí. 

2018-0819 
13/07/2018 

10:06 
1198/2016 

Aprovació de la certificació d’obra núm. 7 i la 
factura obres contingudes en el projecte 
constructiu d’una passarel.la sobre la C-16c 

2018-0820 
13/07/2018 

10:06 
1600/2017 

Aprovació de les certificacions núm. 1 i 2 
subministrament i muntatge d’una instal·lació 
solar fotovoltaica en règim d’autoconsum a 
tres equipaments municipals 

2018-0821 
13/07/2018 

11:55 
1483/2017 

Decret del regidor de serveis econòmics: 
devolució de taxa per no realització del fet 
imposable 

2018-0822 
13/07/2018 

11:55 
1226/2016 

Aprovació de la factura número F2018008 del 
contracte menor pel servei de direcció d’obra, 
direcció d’execució i coordinació de seguretat i 
salut de les obres del Projecte constructiu 
d’una passarel·la sobre la C-16c. 

2018-0823 
13/07/2018 

11:55 
29/2017 

Aprovació de la certificació d’obra número 8 i 
la seva factura 918.028, corresponent a les 
obres contemplades en el document “Separata 
5 fase 1 del Projecte d’Urbanització de l’àmbit 
de sòl urbà no urbanitzat de La Serreta”. 

2018-0824 
13/07/2018 

11:55 
1102/2017 

Aprovació de la factura número 18155 pel 
servei de direcció de les obres contingudes en 
el projecte per la protecció contra la caiguda 
de roques del camí de Sant Benet a Sant 
Fruitós de Bages”. 

2018-0825 
13/07/2018 

11:55 
1375/2016 

Aprovació de la factura número 115 pels 
honoraris parcials referits als treballs per la 
redacció de projecte per l’execució de les 
obres de construcció d’un pont i adequació 
dels vorals de l’Avinguda Girona. (40% preu 
del projecte). 

                                                 
3 Per a fer constar que el Decret núm. 2018-0815, de 13.7.18, s’anul.la per estar referit a una factura 
errònia. Es substitueix pel decret núm.  2018-0832, de 16.7.18. 
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2018-0826 
13/07/2018 

12:11 
815/2018 Llicència d’obres menors 

2018-0827 
13/07/2018 

12:17 
1049/2018 

Comunicació substitució temporal vehicle 
assignat a llicència 1 taxi 

2018-0828 
13/07/2018 

14:36 
408/2018 

Aprovació dels comptes justificatius de les 
bestretes de caixa fixa, constituïda a favor de 
l’Alcaldia, de l’1 de juny al 9 de juliol del 2018, i 
de la Tresoreria municipal del 20 d’abril al 9 de 
juliol 

2018-0829 
16/07/2018 

12:35 
956/2018 

Decret d'alta al registre municipal d'entitats i 
associacions de l'Associació Lluís Espinal 
Lluita i Fe. 

2018-0830 
16/07/2018 

12:39 
129/2018 

Visualització per part del grup d’ERC-AM dels 
plànols de Pineda 

2018-0831 
16/07/2018 

12:41 
129/2018 

Accés autoritzat al cens de parcel·les per part 
del grup d’ERC-AM 

2018-0832 
16/07/2018 

13:26 
1273/2017 

Aprovació de la factura número 18146 pels 
honoraris parcials referits als treballs 
d’enginyeria pel projecte de Remodelació de 
l’ascensor de la Passarel·la de la Rosaleda. 

2018-0833 
17/07/2018 

14:09 
978/2018 

Destimant recurs de reposició bases 
específiques (Tècnic ocupació) 

2018-0834 
17/07/2018 

14:15 
779/2018 

Declaració de caducitat de llicència d'obres i 
arxivament de l'expedient 

2018-0835 
17/07/2018 

14:20 
833/2018 Llicència d’obres menors per reforma en banys 

2018-0836 
17/07/2018 

14:24 
501/2017 

Inscripció al registre d’usuaris del servei de 
recàrrega de vehicles elèctrics i atorgament de 
la targeta per utilitzar el punt de recàrrega 

2018-0837 
18/07/2018 

7:51 
1367/2016 Obertura provisional del Carrer Padró 

2018-0838 
18/07/2018 

12:47 
811/2018 Regularització nòmina Juny 2018 

2018-0839 
18/07/2018 

12:48 
927/2017 

Aprovació de certificacions i factures per a 
l’execució de les obres contingudes dins del 
document tècnic “supressió de barreres 
arquitectòniques de diferents passos de 
vianants.” 

2018-0840 
18/07/2018 

12:48 
700/2018 

Padró d’usuaris del servei de teleassistència, 
corresponent al mes de juliol de 2018. 

2018-0841 
19/07/2018 

9:29 
817/2018 

Llicència d’obres menors per la col·locació de 
paviment de formigó al voltant de la piscina 

2018-0842 
19/07/2018 

9:30 
1044/2018 

Activitats de vigilància i control sanitari de les 
piscines municipals dutes a terme pels tècnics 
de Salut Pública de la Diputació de Barcelona 
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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 
  
4. ÀREA DE SECRETARIA 
  

4.1 Acceptació d’indemnització proposada pel “Consorcio de Compensación 
de Seguros” per danys causats al pavelló municipal d’esports com a 
conseqüència d’inundacions (exp. 969/2018) 
 

Primer. Com a conseqüència de la gran tempesta succeïda en data 19 de maig de 
2018, i concretament degut a la quantitat d'aigua que corria pel carrer i que les reixes 
no van poder absorbir, aquesta va entrar al pavelló municipal d’esports per sota la 
porta central de la pista, causant danys significatius al parquet.  
 
Segon. Comunicat el sinistre a la companyia asseguradora MAPFRE, amb qui 
l’Ajuntament té contractada la cobertura dels danys als edificis i béns de propietat 
municipal, aquesta informa que, tractant-se de danys consistents en inundacions 
extraordinàries, aquests han d’ésser coberts, en el seu cas, pel “Consorcio de 
Compensación de Seguros”. 
 
Tercer. Un cop estudiat el cas, el pèrit designat en aquest cas del “Consorcio de 
Compensación de Seguros” fa la proposta d’indemnització per import de 9.616,32 
euros, basada fonamentalment en proporció a l’import pel que aquest bé està 
assegurat dins la pòlissa global de béns de l’Ajuntament. S’adjunta a la present com 
annex proposta d’indemnització del pèrit. 
 
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: 3 de juliol de 2015. 

 
S’ACORDA:  
 
Primer. Aprovar l’acceptació de la indemnització proposada pel “Consorcio de 
Compensación de Seguros” per import de 9.616,32 euros, d’acord amb el que s’ha fet 
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constar a la part expositiva, import que es farà efectiu al compte de titularitat municipal 
ES7501826035440201722938.  
 
Segon. Retornar el document de formalització de l’acord proposat pel Consorcio de 
Compensación de Seguros” acceptant la quantitat proposada. A tals efectes, facultar a 
l’Alcalde per a la signatura de l’esmentat document, al que s’adjuntarà còpia del DNI 
del signant, a petició de l’entitat proposant.  
 
Tercer. Notificar el present acord al “Consorcio de Compensación de Seguros” junt 
amb el document de proposta d’indemnització signat i certificació bancària sobre la 
titularitat del compte bancari on realitzar l’ingrés, i a l’àrea de serveis econòmics 
municipals. 
 
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. 

 
Annex.- Document de proposta d’indemnització del “Consorcio de 
Compensación de Seguros” 
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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  
 

5. ÀREA DE SERVEIS ECONÒMICS 
 

5.1 Aprovació de la modificació dels Plecs de Clàusules Tipus de l'Ajuntament 
de Sant Fruitós de Bages integrats per: les Disposicions comunes aplicables als 
Plecs de clàusules administratives particulars dels contractes de l'Ajuntament 
de Sant Fruitós de Bages; i dels Plecs de clàusules administratives particulars i 
Annexes, aplicables als contractes de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.  
41/2017   
 
Primer. Atès que mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 6 de maig de 
2013 i acord del Ple de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages en sessió celebrada en 
data 6 de juny de 2013, es van aprovar els Plecs de Clàusules Tipus de l'Ajuntament 
de Sant Fruitós de Bages integrats per:  
 

- Els Plecs de clàusules administratives particulars i Annexes, aplicables als 
contractes de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 

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

 
Segon. Atès que el dia 9 de març de 2018 va entrar en vigor la major part de la 
regulació de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (segons 
la seva disposició final setzena), i als efectes de contemplar les previsions de la citada 
Llei, es va aprovar la modificació  dels documents PCAP i DCPCAP per la Junta de 
Govern local de data 23 d’abril de 2018. 
 
Tercer. Atès que des de la última modificació dels citats documents, s’ha produït 
l’entrada en vigor del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 
d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament 
de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades de la els serveis tècnics 
municipals, sent necessari per tant adaptar aquest apartat en el DCPAP; així mateix es 
considera convenient puntualitzar alguns aspectes relatius als encàrrecs de serveis 
associats a obres, subministraments, i altres serveis adjudicats mitjançant contracte 
menor. 
 
Quart. Atès que la Junta de Govern Local actua amb la competència delegada 
següent: 
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- Òrgan delegant: Ple de l’Ajuntament/ Alcalde  
- Data delegació: 22.06.2015/18.06.2015 
- Publicació al BOPB: 07.07.2015/03.07.2015 

 
S’ACORDA:  
 
Primer. Aprovar la modificació del document de les Disposicions comuns aplicables 
als plecs de clàusules administratives particulars dels contractes de l’Ajuntament de 
Sant Fruitós de Bages, en els termes que s’especifiquen tot seguit: 
 

1. Modificació de la clàusula 10 dades personals, la qual quedarà redactada de 
la següent manera: 
 

- 1. Les dades personals que s’obtinguin del contractista seran tractades per l’Ajuntament de Sant 

Fruitós del Bages com a Responsable del Tractament en els termes del Reglament General de 

Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu y del Consell, de 27 

d’abril de 2016). La finalitat del tractament serà gestionar el procediment de contractació i les 

actuacions que se’n deriven. La legitimació del tractament es fonamentarà en el compliment de 

les relacions contractuals. Es publicaran dades del contractista d’acord amb la normativa de 

transparència i de contractes del sector públic. Per a l’exercici dels drets reconeguts al 

Reglament General de Protecció de Dades (accés a les dades, rectificació, supressió, sol·licitar-

ne la limitació del tractament i oposició) el contractista es podrà adreçar en qualsevol moment a 

l’Ajuntament de Sant Fruitós del Bages. 

 

- 2. El contractista haurà de respectar el caràcter confidencial de la informació a la qual tingui 

accés amb ocasió de l’execució del contracte que, per la seva pròpia naturalesa, hagi de tractar-se 

com a tal. Aquest deure es mantindrà també amb posterioritat a la resolució de la relació 

contractual. 

 

- 3. El contractista complirà el Reglament General de Protecció de Dades i la normativa estatal 

sobre aquesta matèria, en relació a les dades personals a les quals tingui accés en l’execució del 

contracte. 

 

- 4. Als efectes de l’esmentada normativa el contractista tindrà la consideració d’encarregat del 

tractament en el sentit i amb les obligacions establertes a l’article 28 del Reglament General de 

Protecció de Dades. Seguirà les instruccions de l’Ajuntament de Sant Fruitós del Bages en 

relació al tractament de les dades i, prèviament t a l’inici dels treballs, signarà el document sobre 

el compliment d’aquesta normativa que l’Ajuntament de Sant Fruitós del Bages li facilitarà. 

 

2. Modificació de la clàusula 43: s’afegeixen l’apartat 3, quedant redactada de la 
següent manera: 

 
Clàusula 43. Direcció facultativa de l’obra  
  
1. La direcció de l’obra comporta la comprovació i la vigilància de la seva correcta execució, 
amb totes les facultats que la normativa general li confereix per a aquesta finalitat. També 
comportarà la responsabilitat  de la vigilància sobre la seguretat i salut durant l’execució de 
l’obra, si l’administració contractant no designa un tècnic específicament competent en 
aquesta matèria.  
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 2. La persona o persones titulars de la direcció facultativa són responsables de la direcció de 
l’obra, amb independència  que comptin amb col·laboradors, i assumeixen davant 
l’administració contractant la responsabilitat final de l’execució del projecte, amb tots els 
requeriments implícits en el paràgraf anterior. 

 
3. En relació als treballs tècnics de direcció facultativa, direcció d’execució, coordinació de 

seguretat i salut i control de qualitat de les obres adjudicats mitjançant contracte menor de 

serveis, els seran d’aplicació les següents regles: 

 

- La major durada de les obres no comportarà la modificació del contracte menor de 

serveis de direcció facultativa de les mateixes. 

- El preu de la redacció dels projectes o documents tècnics modificats que ha de realitzar 

la direcció facultativa es determinaran pel sistema de preus contradictoris. 

- En aquests casos no es requerirà l’informe previ de Secretaria. 

- Als citats contractes els serà també d’aplicació la clàusula 38 del present DCPCAP en 

relació a la tipificació d’incompliments i penalitats. 

 
3. Modificació de la clàusula 38: s’afegeix l’apartat 7, quedant redactada de la següent 
manera: 

 

7. La present clàusula serà també d’aplicació als encàrrecs de serveis, subministraments o obres 
adjudicats mitjançant contractació menor. 

 
Segon. Declarar que: 

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

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

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

 
ANNEX 

 
DISPOSICIONS COMUNS APLICABLES ALS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DELS 
CONTRACTES DE L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES 
 
 
TÍTOL PRIMER. DISPOSICIONS APLICABLES A TOTS ELS CONTRACTES   
  
CAPITOL PRIMER. OBJECTE I RÈGIM JURIDIC 
   
Clàusula 1. Objecte  
  
1. Aquestes estipulacions disposen les regles aplicables a tots els PCAP dels contractes administratius i 
privats que concerti l’Ajuntament,  inclosos els contractes mixtos, els quals s’incorporaran als seus plecs 
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tipus. Tenen per tant la consideració de PCAP i no de PCAG. 
  
2. El títol primer del DCPCAP s’aplicarà a tots els contractes inclosos en el seu àmbit.  
  
3. Els capítols respectius del títol segon del DCPCAP s’aplicaran a aquells contractes que específicament 
s’hi refereixen.   
 
4. El DCPCAP s’aplicarà sempre amb subjecció a allò que disposi el PCAG. En cas de discrepància, 
s’aplicarà preferent el PCAG, llevat que les seves previsions entrin en contradicció amb la LCSP, 
 
5. El DCPCAP no regula específicament els procediments diferents de l’obert, sense perjudici de la 
possibilitat que el PCAP corresponent s’hi remeti. Rebrà la denominació de procediment supersimplificat 
aquell que es troba regulat a l’art. 159.6 LCSP. 
 
6. Els annexos del DCPCAP són obligatoris quant a la seva informació que han de contenir les ofertes que 
els hagin d’aplicar segons el PCAP, si bé els empresaris tenen llibertat quant a la seva forma. 
 
Clàusula 2. Fonts del dret  
  
1. Tant pel que fa al procediment administratiu com al contingut material dels contractes administratius, 
la normativa aplicable per ordre de prioritat serà la que es cita a continuació:  
  

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

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

a.  Normativa dictada per l’Estat en matèria de Dret laboral.  
  
b. Normativa sectorial dictada per l’Estat o per la Generalitat de Catalunya que és aplicable 
directament al contingut de les prestacions del contracte.  
  
c. En el cas de les prestacions d’obra, sigui quina sigui la classe del contracte, els serà d’aplicació la 
legislació sobre obres públiques dictada per la Generalitat de Catalunya i la regulació sobre obres 
municipals continguda a la legislació catalana de desenvolupament de la normativa bàsica sobre 
règim local. Supletòriament, se’ls aplicarà la Llei d’ordenació de l’edificació. En tot cas, dins del seu 
àmbit material, serà d’aplicació el Codi Tècnic de l’Edificació.  
  
d. Els contractes administratius especials que constitueixin o trametin drets sobre el patrimoni 
municipal de sòl i habitatge tindran la consideració de contractes administratius especials i es 
regiran, en primer lloc, pel grup normatiu del Dret urbanístic de Catalunya.  
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3. Les fonts dels apartats 1 i 2, que tindran el caràcter de preferents, s’articularan amb el sistema de 
fonts especials i supletòries que incideixin sobre cada grup normatiu.  
  
4. Supletòriament, s’aplicaran la legislació exclusiva estatal en matèria de procediment administratiu 
comú i les normes supletòries estatals dels grups normatius enunciats als apartats 1 i 2, amb l’abast 
deduïble de la doctrina fixada a la sentència 61/1997, de 20 de març, del Tribunal Constitucional.  
  
5. En defecte de les fonts de dret anteriors, s’aplicaran, en primer lloc, la resta disposicions de Dret 
administratiu i, en el seu defecte, les de Dret privat.  
  
6. La interpretació dels contractes s’efectuarà en el marc d’aquells tractats i convencions de Dret 
Internacional Públic que tinguin per objecte o incideixin sobre el contracte.  
  
7. Els grups normatius es relacionen entre sí segons els vincles de competència, especialitat, jerarquia i 
cronològic, amb preferència del posterior; per aquest ordre.  
  
8. Les referències normatives recollides al DCPCAP s’entendran sempre relatives a les disposicions 
vigents en el moment en què correspongui la seva aplicació, sens perjudici d’allò que es derivi de les 
seves normes sobre dret intertemporal.  
 
Clàusula 3. Terminis 
 
Els terminis indicats al DCPCAP indicatius de dies ho són de naturals, llevat que s’indiqui que són hàbils. 
 
CAPÍTOL SEGON. ELS INSTRUMENTS DE LA CONTRACTACIÓ  
 
Clàusula 4. Actes sobre la contractació.  
  
1. De conformitat amb l’establert en l’article 115 de la LCSP, l’òrgan de contractació podrà realitzar 
estudis de mercat i dirigir consultes a operadors econòmics que estiguessin actius en el mateix amb la 
finalitat de preparar correctament la licitació  i informar als citats operadors econòmics sobre la seva 
intensió i requisits que exigiran per concórrer al procediment.  
Les   consultes   preliminars   al   mercat, per tant, tenen   com   a   objectiu  obtenir  informació  per  
poder  definir les  prescripcions  tècniques  d’una futura  licitació,  quan  no  es  tingui suficient 
coneixement  del mercat  en  el  sector  o  àmbit objecte d’un futur contracte. Així doncs, prèviament a 
iniciar una licitació, l’òrgan de contractació  pot  consultar  al  mercat,  tant  per  informar  als  operadors  
econòmics  de les  seves  intencions  i  requisits  com  per  realitzar un  estudi  o  avaluació  de  quina 
solució  seria  la  més  adequada  per  adquirir  béns  o  serveis  o  realitzar  una  obra,  i d’aquesta 
manera preparar adequadament el procediment de contractació. 
 
El procediment per a la realització de les consultes preliminars s’adequarà a l’establert en l’article 115 
LCSP: 
 

- Abans d’iniciar-se la consulta, l’òrgan de contractació ha de publicar, en el perfil de contractant 
ubicat a la Plataforma de Contractació del Sector Públic o servei d’informació equivalent 
d’àmbit autonòmic, l’objecte d’aquesta consulta, quan s’ha d’iniciar i les denominacions dels 
tercers que hi hagin de participar, als efectes que tots els possibles interessats hi puguin tenir 
accés i la possibilitat de fer aportacions. Així mateix, en el perfil del contractant s’han de 
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publicar les raons que motivin l’elecció dels assessors externs que resultin seleccionats. 
 

- L’assessorament obtingut l’haurà d’utilitzar l’òrgan de contractació per planificar el 
procediment de licitació i, també, durant la seva substanciació, sempre que això no tingui 
l’efecte de falsejar la competència o de vulnerar els principis de no-discriminació i 
transparència. 

 

- De les consultes efectuades no en pot resultar un objecte contractual tan concret i delimitat 
que únicament s’ajusti a les característiques tècniques d’un dels consultats. El resultat dels 
estudis i consultes, si s’escau, s’ha de concretar en la introducció de característiques 
genèriques, exigències generals o fórmules abstractes que assegurin una millor satisfacció dels 
interessos públics, sense que en cap cas les consultes efectuades puguin comportar avantatges 
respecte de l’adjudicació del contracte per a les empreses participants en aquelles. 

 

- Quan l’òrgan de contractació hagi efectuat consultes preliminars, farà constar en un informe les 
actuacions efectuades en el que s’hauran de relacionar els estudis fets i els seus autors, les 
entitats consultades, les qüestions que se’ls han formulat i les respostes a aquestes. Aquest 
informe ha d’estar motivat, ha de formar part de l’expedient de contractació i està subjecte a 
les mateixes obligacions de publicitat que els plecs de condicions, i en tot cas s’ha de publicar al 
perfil del contractant de l’òrgan de contractació. 

 

- En cap cas durant el procés de consultes, l’òrgan de contractació no pot revelar als participants 
les solucions proposades pels altres participants, i només l’òrgan de contractació pot conèixer 
íntegrament aquestes solucions. 

 

- Amb caràcter general, l’òrgan de contractació, quan elabori els plecs, ha de tenir en compte els 
resultats de les consultes efectuades; si no és així, ha de deixar constància dels motius en 
l’informe a què es refereix el paràgraf anterior. 
 

- La participació en la consulta no impedeix la intervenció posterior en el procediment de 
contractació que, si s’escau, es tramiti. 

 
 
2. L’expedient de contractació s’aprovarà per resolució de l’òrgan de contractació i contindrà els 
documents següents:  
  

1. El document d’iniciativa que disposi l’inici de la contractació, defineix la seva proposta i justifiqui 
les seves determinacions. 
  
2.  PCAP.  
  
3.  PPTP .  
  
4. Certificat sobre l’existència de crèdit pressupostari disponible, adequat i suficient i, quan es tracti 
de projecte de despesa d’inversió, sobre la disponibilitat del finançament.  
   
5. Informe del secretari i del l’interventor municipals sobre l’expedient de contractació, els quals 
podran consistir en una diligència de conformitat amb la legalitat recollida al PCAP.  
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6. Instruments definitoris de les prestacions a càrrec del contractista. 
  
 

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

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

  
7. El requeriment de l’article 150.2 de la LCSP es disposarà per l’òrgan de contractació per mitjà de 
resolució motivada, amb el contingut següent:  
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1. Identitat del contracte.  
  
2. Identitat del destinatari del requeriment.  
  
3. Requeriment al contractista que, en el termini de 10 dies hàbils, a la tramitació ordinària, i 5 dies 
hàbils, a la tramitació d’urgència:  

  
3.1. Constitueixi la garantia definitiva a la tresoreria de l’administració contractant.  
  
3.2. Satisfaci l’import els anuncis oficials al seu càrrec a la Tresoreria de l’administració 
contractant i les despeses de formalització del contracte. 
 
3.3. Acrediti la disposició efectiva dels mitjans adscrits que hagi ofert   

 
8. L’adjudicació es disposarà per l’òrgan de contractació per mitjà de resolució motivada, amb el 
contingut següent:  

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

 
a. Quan el contracte sigui susceptible de recurs en matèria de contractació: en el termini de 5 
dies naturals, en la tramitació ordinària, i de 3 dies naturals a la tramitació d’urgència, 
comptats des del quinzè hàbil posterior a la remissió de la notificació de l’adjudicació als 
licitadors o candidats, en els termes de l’article 153.3 de la LCSP. A aquests efectes, es 
publicarà al perfil del contractant la data en què finalitza aquesta remissió. 
 
b. Quan el contracte no sigui susceptible de recurs en matèria de contractació: en el termini de 
15 dies hàbils següents, a la tramitació ordinària, i 8 dies hàbils, a la tramitació d’urgència, 
comptats des que se li notifiqui l’adjudicació. (art. 153.3 paràgraf 2n LCSP) 

  
9. Les adjudicacions es: 
 

a. Motivaran amb la incorporació de totes les actes de la mesa de contractació o d’un annex de 
qualificació i valoració d’ofertes per part de l’òrgan de contractació als procediments  on no es 
constitueix mesa de contractació. En tot cas, aquests documents units contindran almenys les 
mencions de l’article 151.2 de la LCSP. Quan les actes es remetin o incorporin informes de qualsevol 
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naturalesa, aquests informes també constaran com annexos de les resolucions d’adjudicació. 
 
b. Notificaran a tots els empresaris que hagin participat al procediment de selecció del contractista.  

  
10. Els acords sobre contractes als quals s’apliqui la tramitació d’emergència seguiran sempre que sigui 
possible allò que es disposa en aquesta clàusula, d’acord a com s’estableix a l’article 120 LCSP.  
 
11. La memòria justificativa de necessitats i en el cas del contracte de serveis l’informe justificatiu 
d’insuficiència de mitjans es troba refós dins del PCAP i assumits pel tècnic municipal corresponent que 
signa aquest PCAP. 
 
 
 
Clàusula 5. Formalització  
  
1. Els contractes es formalitzaran en document públic administratiu autoritzat per qui ocupa el lloc de 
treball de secretaria, en tant que titular de la fe pública municipal, el qual document s’integrarà per una 
acta de formalització, amb les indicacions següents:  
  

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

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

  
2. Cas de contradicció entre els documents contractuals, prevaldran, per aquest ordre, sens perjudici del 
compliment en tot cas de la tramitació que resulta de la integració de l’article 278.4 del TRLMC amb 
l’article 122.4 de la LCSP:  
  

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

  
Quan concorrin contradiccions entre els documents tècnics aprovats per l’Ajuntament, prevaldran les 
expressions gràfiques sobre les alfanumèriques, llevat que l’aplicació d’aquesta regla incrementi el preu 
del contracte, cas en el qual prevaldran les segons, sempre que l’increment no tingui lloc. 
 
Els contractes d’obra i a les concessions d’obra pública, els preus unitaris s’entendran referits a les 
unitats d’obra corresponents tal i com resulten delimitades a través de la definició geomètrica dels 
plànols del projecte. 
 
3. El preu serà sempre aquell que hagi presentat el contractista, en el seu cas, per a l’oferta amb la 
variant o variants determinades a l’adjudicació.  
  
4. De l’oferta, tenen naturalesa contractual les declaracions que completen la delimitació de les 
prestacions contractuals.   
  
No tenen la consideració d’estipulacions contractuals aquelles justificacions que hagi aportat el 
contractista dins de la seva oferta només per acreditar la seva veracitat, correcció o caràcter fundat.  
  
5. Totes les formalitzacions de contractes no menors es publicaran al perfil del contractant.  
 
La formalització dels contractes es publicarà, juntament amb el contracte corresponent, en un termini 
no superior a quinze dies després del perfeccionament del contracte en el perfil de contractant. Quan el 
contracte estigui subjecte a una regulació harmonitzada, l’anunci de formalització s’ha de publicar, a 
més, en el «Diari Oficial de la Unió Europea». 
Clàusula 6. Documentació de l’execució 
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1. L’execució del contracte es constatarà (com a regla general) en certificacions d’execució, les quals 
acreditaran de forma acumulada o successiva el seu compliment. 
  
2. Les certificacions seran expedides pel director facultatiu de l’execució. Quan l’execució no disposi 
d’aquest director, serà el responsable del contracte qui les expedirà. 
  
3. Les certificacions s’emetran amb la periodicitat que s’estableixi al PCAP als contractes d’obra i de 
concessió d’obra pública durant l’etapa de construcció de l’obra, de subministrament i de serveis que 
consisteixin en lliuraments o prestacions periòdics o en activitats continuades.  
  
A la resta de contractes, les certificacions s’emetran amb la periodicitat o en els moments que 
determini el PCAP.   
Quan les prestacions a càrrec del contractista s’hagin d’efectuar en diferents fases no periòdiques, es 
podrà establir la correspondència entre les certificacions i aquestes fases.  
 
CAPÍTOL TERCER. ESTATUT COMÚ DEL CONTRACTISTA 
 
Clàusula 7. Obligacions generals  
  
1. El contractista estarà obligat al règim de drets i obligacions dimanades de les fonts de dret aplicables 
al contracte i del reglament del servei, quan es tracti de contractes que gestionin serveis públics sigui 
quina sigui la modalitat contractual, en la forma en què hagi estat concretada al contracte. En tot cas, 
aquest règim comprendrà les obligacions següents:  
  
A. Executar el contracte per sí mateix:  
  

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

correspongui. 

- No podrà superar la meitat de la vigència del contracte. 

- Haurà de tenir un termini màxim de 6 mesos. 

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

- Quant es tracti de contractes d’obres, a partir de l’expedició de l’acta de comprovació del 
replanteig, la qual s’emetrà en el termini d’un mes com a màxim. 

- Quan es tracti d’altres contractes, si altra cosa no s’estableix al PCAP: 

- El primer dia natural del mes posterior al de la formalització del contracte, si aquest té 
lloc entre els dies 1 i 15.  

- El dia 16 del mes posterior al de la formalització del contracte, si aquest té lloc entre 
els dies 16 i darrer. 

  
B. Complir els reglaments, les ordenances i els bans que aprovi l’ens local o les disposicions generals de 
les entitats supramunicipals a les quals l’ens local s’integri, en qualsevol matèria que els sigui d'aplicació.   
  
C. Respondre dels danys que es derivin de l’execució del contracte, llevat que s'hagin produït per actes 
realitzats en compliment d'una clàusula, disposició o resolució imposada per l’administració contractant 
amb caràcter ineludible o per vicis presents al projecte elaborat per l’administració.  
  
D. No alienar cap dels actius que hagin de revertir a l’administració contractant a I’extinció del 
contracte, ni tampoc gravar-los.   
  
E. A les concessions:  
  

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

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

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

 
I. Tramitar al seu càrrec totes les llicències, autoritzacions i legalitzacions que exigeixi el compliment de 
l’objecte del contracte.  
  
J. Les obligacions derivades de I’exercici de les potestats que corresponen a l’administració contractant i 
les previstes al contracte.  
  
2. Llevat de previsió en contrari al PCAP, l’administració contractant no lliura al contractista cap 
material, maquinària, subministrament, servei,  eina o equip per a l’execució del contracte, si bé li 
atorgarà un accés permanent als antecedents documentals que resultin útils existents als registres i 
arxius municipals i aquells que, dipositats en altres dependències administratives, requereixin de 
l’autorització municipal per a l’accés, amb els límits previstos a legislació vigent i a la clàusula 10.  
 
3. La naturalesa administrativa de la contractació exclou qualsevulla vinculació laboral o funcionarial 

entre el personal del contractista, o dels seus subcontractistes, i la Corporació. 

 

El contractista haurà de garantir en tot moment la correcta prestació del servei contractat, disposant, a 

aquests efectes, d’un nombre suficient de treballadors en plantilla per poder fer front, sense detriment del 

servei, a qualsevol situació que pugui originar-se com a conseqüència de vagues legals, baixes, vacances 

o permisos del personal que intervingui en l’execució del contracte. 

 

El contractista haurà d'especificar les persones concretes que executaran les prestacions i acreditar la seva 

filiació i situació d'alta a la Seguretat Social, prèviament a l'inici de l'execució del contracte. Durant la 

vigència del contracte, cal comunicar prèviament a l'Ajuntament qualsevol substitució o modificació 

d'aquelles persones i acreditar que la situació laboral s'ajusta a dret. 

 

El contractista s’obliga  a què tot el personal que participi a l’execució del contracte compleixi durant 

l’execució del contracte els principis de l’acció preventiva recollits a la normativa general de prevenció de 

riscos laborals, desenvolupant a aquest efecte les tasques o activitats i assumint les obligacions 

contingudes en els desenvolupaments reglamentaris d’aquella. 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

 

  

  

 

 

 

Pàgina 39 de 236 
 

 

Plaça de la Vila, 1  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86 

E-mail: ajuntament@santfruitos.cat 

 

Aquests efectes l'Ajuntament podrà designar un tècnic competent en matèria de prevenció de riscos 

laborals que assumirà les funcions de coordinació d'activitats empresarials a què fa referència la Llei 

31/1995, de 8 de novembre, sobre prevenció de riscos laborals. 

 

4. El contractista serà responsable de tota reclamació relativa a la propietat industrial i comercial dels 

equips, materials i procediments subministrats o utilitzats en l’execució de les prestacions contractades, i 

haurà d’indemnitzar a la Corporació tots els danys i perjudicis que per a aquesta puguin derivar-se de la 

interposició de reclamacions, incloses les despeses derivades de les que eventualment puguin adreçar-se 

contra ella. 

 

5. El contractista serà responsable de tota reclamació relativa a la titularitat dels drets de propietat 

intel·lectual, ja sigui en la seva vessant moral o econòmica, sobre els continguts d’obres literàries, 

artístiques, científiques i tècniques que s’utilitzin directament o indirectament en l’execució del contracte. 

Aquesta responsabilitat del contractista comprèn tot tipus de creació protegida o protegible per la 

normativa general de propietat intel·lectual, expressada, reproduïda, distribuïda, comunicada públicament 

i/o transformada per qualsevol medi o suport existent, tangible o intangible, i aquell haurà d’indemnitzar a 

la Corporació tots els danys i perjudicis que per a aquesta puguin derivar-se de la interposició de 

reclamacions, incloses les despeses derivades de les que eventualment puguin adreçar-se contra ella. 

 

6. Als efectes de l’article 202.2 LCSP, s’estableixen les condicions especials d’execució següents, llevat 

que altra cosa s’especifiqui en el PCAP: 

 

- El contractista haurà de aplicar les millors tècniques disponibles en la realització de les seves 

prestacions, a fi i efecte d’assolir la minimització dels consums energètics i dels residus generats. 

 

- Els treballadors que participin en el contracte  hauran de tenir un reconeixement de drets 

equivalent als fixats a nivell internacional, com a mínim per la Organització Internacional del 

Treball. 

 

- El contractista haurà de tenir aprovat un pla de formació dels seus treballadors, el qual inclourà 

formació específica en matèria de prevenció de riscos laborals, com a mesura per prevenir la 

sinistralitat laboral. 

 

Aquestes condicions especials d’execució, podran ser complementades al PCAP amb d’altres 

adequades a la naturalesa i objecte del contracte. 

 

En el cas d’incompliment d’aquestes condicions especials de treball, serà un incompliment greu 

als efectes de la imposició de penalitats i d’allò que es preveu en l’article 71.2.C LCSP. 

7. El contractista haurà d’indicar un domicili electrònic, a efectes de notificacions, i mantenir-lo fins que 

deixi d’haver vinculació jurídica possible entre l’ajuntament i el contractista arran del contracte. El canvi 

d’aquest domicili haurà de comunicar-se a l’Ajuntament i aquest no estarà obligat a notificar al nou 

domicili fins que no transcorrin deu dies hàbils de la comunicació.  

 

Clàusula. 8 Pòlissa d’assegurances  
  
L’adjudicatari subscriurà una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els riscos derivats de les 
activitats contractades, la qual haurà de complir els requisits especificats a les regles següents:  
  
Primera. L’assegurança haurà de cobrir els riscos derivats dels treballs que requereixi la prestació 
contractual i, molt especialment, els dels accidents que puguin tenir els tercers a conseqüència de la 
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prestació.   
  
Segona. El límit d’indemnització mínim a contractar per aquests riscs serà l’establert al PCAP per cada un 
dels accidents que puguin succeir a conseqüència de la realització dels treballs que exigeix la prestació 
contractada, en el benentès que aquesta quantia no actua com a límit de la responsabilitat 
indemnitzatòria de la qual pugui ser declarat culpable. El sublímit mínim per víctima serà aquell que 
s’estableixi en el PCAP. Aquest sublímit podrà ser no exigit sempre que no tingui sentit en raó a la 
naturalesa del contracte. 
 
Tercera. L’assegurança de responsabilitat civil extracontractual garantirà:  
 

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

 
Quarta. La pòlissa haurà de contenir una clàusula per la qual l’assegurador renuncia als possibles drets 
de repetició que eventualment pogués exercir contra l’administració contractant per raó d’un sinistre en 
el qual hagués hagut d’indemnitzar.   
 
Cinquena. El prenedor de l’assegurança haurà d’acreditar estar al corrent del pagament de la pòlissa 
subscrita presentant el rebut original corresponent en el moment de la signatura del contracte.   
 
Sisena. Si es tracta de contractes d’abast plurianual, caldrà que l’adjudicatari acrediti estar al corrent de 
pagament dels venciments successius de la pòlissa.  
 
Aquesta acreditació es realitzarà a requeriment de l’administració contractant en qualsevol moment de 
l’execució, si el PCAP no imposa al contractista l’obligació d’aportar-la a l’administració contractant 
sense necessitat d’intimació. 
 
Clàusula 9. Idioma en l’execució del contracte  
  
1. Les pliques seran presentades en llengua catalana o castellana.  
  
2. El contractista ha d’emprar el català en els rètols, publicacions, avisos i altres comunicacions de 
caràcter general que tinguin una relació directa amb les prestacions objecte del contracte, d’acord amb 
les regulacions contingudes a la Llei de política lingüística i a les disposicions administratives generals 
que es dictin per al seu desenvolupament o per a la seva aplicació, incloses les ordenances i reglaments 
municipals.  
  
3. El contractista tindrà l’obligació de traduir al castellà els documents vinculats al contracte, quan sigui 
requerit per l’administració contractant o així es disposi al PCAP, als efectes de tramitacions que hagin 
de produir-se fora de Catalunya o per garantir l’assoliment dels efectes d’interès públic als quals serveix 
el contracte. 
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Clàusula 10. Utilització de les dades pel contractista     
  

- 1. Les dades personals que s’obtinguin del contractista seran tractades per l’Ajuntament de Sant 

Fruitós del Bages com a Responsable del Tractament en els termes del Reglament General de 

Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu y del Consell, de 27 

d’abril de 2016). La finalitat del tractament serà gestionar el procediment de contractació i les 

actuacions que se’n deriven. La legitimació del tractament es fonamentarà en el compliment de 

les relacions contractuals. Es publicaran dades del contractista d’acord amb la normativa de 

transparència i de contractes del sector públic. Per a l’exercici dels drets reconeguts al 

Reglament General de Protecció de Dades (accés a les dades, rectificació, supressió, sol·licitar-

ne la limitació del tractament i oposició) el contractista es podrà adreçar en qualsevol moment a 

l’Ajuntament de Sant Fruitós del Bages. 

 

- 2. El contractista haurà de respectar el caràcter confidencial de la informació a la qual tingui 

accés amb ocasió de l’execució del contracte que, per la seva pròpia naturalesa, hagi de tractar-se 

com a tal. Aquest deure es mantindrà també amb posterioritat a la resolució de la relació 

contractual. 

 

- 3. El contractista complirà el Reglament General de Protecció de Dades i la normativa estatal 

sobre aquesta matèria, en relació a les dades personals a les quals tingui accés en l’execució del 

contracte. 

 

- 4. Als efectes de l’esmentada normativa el contractista tindrà la consideració d’encarregat del 

tractament en el sentit i amb les obligacions establertes a l’article 28 del Reglament General de 

Protecció de Dades. Seguirà les instruccions de l’Ajuntament de Sant Fruitós del Bages en 

relació al tractament de les dades i, prèviament t a l’inici dels treballs, signarà el document sobre 

el compliment d’aquesta normativa que l’Ajuntament de Sant Fruitós del Bages li facilitarà. 

 
Clàusula 11. Pla de seguretat i salut en el treball  
  
1. Als contractes on no sigui normativament preceptiu, quan el PCAP així ho disposi, el contractista en el 
termini màxim de 10 dies hàbils a comptar des del següent al de la formalització del contracte, i amb 
caràcter previ a l’inici dels treballs per a la seva execució, restarà obligat a elaborar i trametre al 
responsable del contracte un pla de seguretat i salut en el treball en tots els casos en els quals l’execució 
suposi la intervenció de mitjans personals o tècnics del contractista en espais de titularitat municipal, el 
qual: 
 

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

 

b. Reflectirà les valoracions de riscos dels llocs de treball corresponents. 

 

c. Implementarà les previsions contingudes a la normativa general de prevenció de riscos laborals i 
de seguretat i salut en el treball, per a les funcions i tasques a desenvolupar pels treballadors 
implicats en l’execució de les prestacions contractades.   

 
2. El pla, informat pel responsable del contracte, serà aprovat pel director de la seva execució, enunciat 
a la clàusula 21, mitjançant decret.  
 
3. El pla implementarà les previsions contingudes a la normativa general sobre prevenció de riscos 
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laborals i seguretat i salut en el treball per a les funcions i tasques a desenvolupar per part dels 
treballadors implicats respecte als treballs d’execució esmentats.  
  
4. En tot cas, durant l’execució del contracte, l’adjudicatari estarà obligat al compliment del pla i als 
principis generals i normes imperatives previstos a la legislació sectorial corresponent.  
  
5. La redacció del pla de seguretat i salut i la implementació de les mesures que en ell es preveuen es 
troben incloses en el preu i correran a càrrec del contractista. 
 
  
Clàusula 12. Personal d’interlocució tècnica del contractista  
  
El contractista designarà una o diverses persones amb la capacitat i la titulació requerides al PCAP i, en 
el seu defecte, aquelles que resultin suficients, amb la funció de disposar sobre totes les qüestions 
relatives a l’execució i bona marxa del contracte i també als efectes d’interlocució tècnica en la relació 
del contractista amb l’administració contractant. 
 
Clàusula 13. Resolució d’incidències   
  
1. Les incidències que se suscitin en l’execució del contracte seran resoltes per l’òrgan de contractació o 
per la direcció de l’execució del contracte, segons els correspongui competencialment, mitjançant 
expedient contradictori, amb les actuacions preceptuades a la normativa general de contractació.  
  
2. Les resolucions que es dictin en aquests procediments seran immediatament executives, sens 
perjudici de la seva impugnació.  
  
3. Aquest procediment s’aplicarà a l’exigència de protecció, reparació o indemnització a càrrec del 
contractista per danys al patrimoni municipal i també per a la imposició de penalitats per incompliments 
contractuals.  
  
4. Les parts contractants podran resoldre també totes les incidències que es derivin del contracte, 
incloses les suspensions dels terminis d’execució, per mitjà d’acta convencional que expressi l’acord 
adoptat i subscrit pel responsable del contracte, quan afecti els aspectes del contingut tècnic de les 
prestacions.  
  
Aquest apartat no podrà servir en cap cas per a l’incompliment dels procediments sobre modificació del 
contracte. 
 
Clàusula 14. Efectes del desconeixement per part del contractista  
  
El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes o documentació que l’integren, o de la 
normativa aplicable a tot allò que s’ha pactat no eximirà el contractista de l’obligació del seu 
compliment. 
 
Clàusula 15. Subjecció a fiscalització  
  
Els contractistes tenen la condició de comptedant davant de la Sindicatura de Comptes i del Tribunal de 
Comptes i les seves prestacions es troben subjectes a la intervenció material de l’interventor municipal.  
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CAPÍTOL QUART. OBJECTE DEL CONTRACTE 
 
Clàusula 16. Classificació estadística del contracte  
  
Les prestacions contractuals es classificaran a efectes estadístics segons els epígrafs que corresponguin 
del Vocabulari comú de contractes públics (CPV). 
  
Clàusula 17. Àmbit  
  
1. Segons quina sigui l’administració contractant, l’àmbit territorial del contracte serà el terme municipal 
o l’àmbit territorial de competència de l’organisme autònom, si bé, en raó a la naturalesa, funció i 
incidència territorial, podrà executar-se afectant només part d’aquest territori o fora d’aquest.  
  
2. L’àmbit funcional del contracte inclou totes les prestacions que constitueixen el seu objecte.  
  
Els contractes comprenen totes les prestacions prèvies a la contractada i imprescindibles per a la seva 
realització i la retribució del contractista retribueix també aquelles prestacions prèvies, sense que 
gaudeixi del dret a percebre una retribució complementària per aquest concepte. L’expedient de 
contractació detallarà quin són aquests treballs i justificarà la suficiència del preu per a la seva 
cobertura. 
 
Clàusula 18. Variants  
  
1. El PCAP determinarà les variants admissibles, delimitarà el seu contingut i característiques i fixarà el 
seu número màxim per a cada element del contracte.  
  
2. Les variants permeses en el PCAP i ofertes pel contractista s’entendran que sempre constitueixen 
estipulacions del contracte, llevat que es disposi la seva exclusió a l’acord d’adjudicació.  
  
3. Només es podrà oferir una única variant per a cada element que en sigui susceptible. 
 
L’oferta econòmica serà sempre única i no es podran proposar ofertes econòmiques diferents en raó a 
les diverses variants ofertes. Únicament es podran formular una pluralitat d’ofertes econòmiques fins al 
número màxim que prevegi el PCAP quan el preu es quantifiqui per preus unitaris.  
 
4. Si no es disposa el contrari al PCAP, les variants podran ser rebutjades motivadament i en aquest cas 
no puntuaran quan es valorin com a criteri d’adjudicació. 
 
CAPÍTOL CINQUÈ. RÈGIM ECONÒMIC DEL CONTRACTE 
  
Clàusula 19. Retribució del contractista  
  
1. El contracte s’executa a risc i ventura del contractista, sens perjudici del dret a l’equilibri econòmic, tal 
i com es configura a la normativa reguladora i, per tant, la seva retribució és la contraprestació única per 
totes les obligacions de qualsevol naturalesa que hagi de suportar per raó del contracte, incloses, a títol 
enunciatiu i no limitatiu, les despeses generals de l’empresa imputables al contracte, les de personal, 
seguretat i salut en el treball, direccions facultatives, sens perjudici de les direccions d’obra a càrrec de 
l’administració contractant, controls de qualitat i altres treballs tècnics, materials, propietats 
immaterials, consums de subministraments i serveis d’aigua, gas, electricitat, transports, 
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telecomunicacions i combustibles, despeses administratives, incloses les de licitació, formalització, 
inscripcions registrals i legalitzacions, tributs, inclòs l’impost sobre el valor afegit, preus públics i tarifes, 
assegurances, vehicles, amortitzacions, serveis preparatoris, complementaris i addicionals i altres 
despeses d’explotació, les indemnitzacions de tot ordre que li siguin imputables i el benefici industrial 
ordinari, sense que es tingui dret a cap contraprestació addicional. Resten fora d’aquest caràcter únic, 
les obligacions econòmiques que neixin a càrrec de l’administració contractant per mandat de norma.  
  
2. La retribució meritada pel contractista en raó a l’execució és només aquella que es correspon amb les 
prestacions que han estat efectivament efectuades de conformitat amb el contracte a favor de 
l’administració contractant o dels usuaris de les prestacions i que no hagin estat rebutjades per 
l’Administració contractant o invalidades per l’autoritat competent, sens perjudici de les 
indemnitzacions a què el contractista tingui dret per raó del desistiment del contracte per part de 
l’Ajuntament. La liquidació del preu meritat a favor del contractista es farà aplicant el sistema de preus 
unitaris o del preu per cada fase o prestació. Quan per a tot el contracte o per una fase o prestació del 
mateix es fixi un preu alçat i l’execució només sigui parcial, el preu es meritarà en proporció al valor de 
l’executat determinat contradictòriament pel procediment de resolució d’incidències, llevat que 
l’execució parcial comportés un producte sense utilitat per a l’administració i la no execució completa 
sigui imputable només al contractista, en el qual cas no es meritarà el preu. 
  
3. A les ofertes i a tots els documents contractuals, s’expressarà el preu desglossant la part corresponent 
a l’IVA. En cas de no indicar-se aquesta circumstància, s’entendrà que la quantitat consignada no inclou 
aquest impost.  
  
4. El PCAP indicarà els supòsits en què el preu es satisfà en una moneda diferent de l’euro, sens perjudici 
que sempre fixarà el valor estimat del contracte en euros. 
  
Clàusula 20. Variacions del preu  
 
No tindran la consideració de trencament de l’equilibri econòmic del contracte que doni lloc a la variació 
del seu preu les modificacions que experimenti el benefici del contractista quan siguin degudes a una 
evolució dels costos derivats del contracte retribuïts pel preu, quan puguin ser previstos com a “aleas” 
normal del contracte integrat dins del risc i ventura que presideix l’execució del contracte i, en cap cas, 
no rebran aquesta qualificació:  
  

a. Les alteracions dels salaris per negociació col·lectiva o per una altra circumstància o de les altres 
despeses que hagi de suportar per raó del contracte, quan derivin d’una evolució normal de la 
conjuntura econòmica.  
  
b. Les substitucions de membres del personal per qualsevol circumstància, incloses les degudes a 
l’exercici del dret de vaga, a les incapacitats temporals, a la maternitat de la dona treballadora o 
situacions equivalents o assimilables, i als permisos i llicències del personal.  
  
c. Les substitucions temporals o definitives dels elements afectes a l’execució.  
  
d. Els errors imputables al contractista en la formulació de la seva proposició econòmica.   
  
e. L’evolució dels mitjans i procediments d’execució de les prestacions delimitada a la clàusula 7.A.d 
del DCPCAP, sempre que no es deguin a un “factum principis” de l’administració contractant que no 
es pugui qualificar com a previsible segons l’objecte del contracte.   

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

 

  

  

 

 

 

Pàgina 45 de 236 
 

 

Plaça de la Vila, 1  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86 

E-mail: ajuntament@santfruitos.cat 

  
f. Qualsevol circumstància que d’acord amb la jurisprudència no sigui constitutiva d’una de les 
causes de variació.  

  
En concret, no s’aplicaran les doctrines del “factum principis” i del risc imprevisible o de la força major a 
aquells contractes en què la implementació successiva de noves tecnologies més avançades sigui 
inherent a la seva naturalesa o així es prevegi al contracte.  
   
CAPÍTOL SISÈ. ÒRGANS DE L’ADMINISTRACIÓ CONTRATANT   
 
Clàusula 21. Direcció de l’execució del contracte  
  
1. La direcció de l’execució del contracte suposa l’exercici de les atribucions de direcció, inspecció i 
impuls sobre les obres i serveis municipals que la legislació sobre règim local atribueix als presidents de 
les entitats locals i no forma part de les atribucions reservades a l’òrgan de contractació.  
  
2. La direcció de l’execució del contracte l’exercirà l’òrgan que ostenti la competència legal o els seus 
delegats. 
  
Clàusula 22. Responsable del contracte  
  
1. L’administració contractant designarà un membre del personal al seu servei i amb la titulació 
adequada perquè actuï com a responsable del contracte. Amb els mateixos requisits de capacitat, també 
podrà actuar com a responsable del contracte un contractista administratiu de servei, el qual podrà ser 
una entitat col·laboradora de l’administració degudament acreditada, l’objecte de la qual es 
correspongui amb les funcions que hagi de desplegar al contracte, segons l’objecte d’aquest i amb els 
límits que fixi la normativa reguladora d’aquestes entitats.  
  
2. Les modificacions posteriors de la identitat del responsable del contracte es notificaran al contractista 
i seran eficaces des de la data d’aquesta notificació. En cas d’urgència, el facultatiu podrà intervenir 
acreditant per escrit la seva designació a l’inici de les actuacions de seguiment davant del contractista o 
de qualsevol altre que pogués haver rebut la notificació.  
  
Llevat que es disposi una altra cosa al contracte, les actuacions posteriors del responsable del contracte 
les podrà realitzar en qualsevol moment de l’execució i sense necessitat de notificació prèvia al 
contractista.  
  
3. El responsable del contracte disposarà durant l’execució de totes les atribucions no reservades a 
l’òrgan de contractació ni a la direcció de l’execució i abastarà almenys els objectius i les funcions 
següents:  
  
A. Objectius:  
  

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

  
B. Funcions:  
  

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

  
4. Les ordres que el responsable del contracte adreci al contractista que no ho sigui d’un contracte 
d’obres, s’instrumentaran en un llibre d’ordres el qual tindrà el format que es determinarà 
reglamentàriament o per resolució de la direcció de l’execució del contracte, amb les característiques 
fonamentals que es defineixen a la clàusula 46 per al contracte d’obres.   
  
5. En el cas dels contractes d’obres i de concessions d’obra pública en allò que afecta a l’execució de les 
obres, les funcions que en aquesta clàusula se s’assignen al responsable del contracte, correspondran al 
director facultatiu. Sens perjudici d’això, l’Ajuntament designarà un representant de la promoció que 
tindrà les mateixes facultats que el responsable del contracte definit en aquesta clàusula. 
 
CAPÍTOL SETÈ. SELECCIÓ DEL CONTRACTISTA  
 
Clàusula 23. Mesa de contractació 
  
1. La mesa de contractació és un òrgan de composició i funcionalitat tècnica, el qual s’integrarà per un 
número imparell de membres, no inferior a tres i en formaran part, el secretari i l’interventor 
municipals. A la determinació dels seus membres, l’òrgan de contractació vetllarà per garantir que 
l’especialització tècnica i professional del seus membres sigui l’adequada en raó a la naturalesa del 
contracte que ha de ser adjudicat.  
  
2. En serà secretari de la mesa de contractació, un funcionari degudament qualificat diferent del 
secretari municipal.  
   
3. A la mesa de contractació, li seran d’aplicació les previsions normatives sobre òrgans administratius 
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col·legiats.  
 
Clàusula 24. Regles comuns sobre mitjans d’acreditació de les condicions subjectives dels empresaris  
 
1. L’acreditació de classificació empresarial, quan aquesta sigui exigida o quan la seva possessió justifiqui 
la possessió de les condicions de solvència exigides pel contracte, serà suficient per acreditar la capacitat 
d’obrar i la solvència del contractista. 
  
2. Quan no sigui possible l’acreditació de les condicions subjectives dels licitadors o empresaris que 
participen a la selecció del contractista i d’aquest pels mitjans establerts al DCPCAP i al PCAP, aquesta es 
podrà realitzar per qualsevol mitjà admissible en dret. 
  
Tanmateix, quan la classificació empresarial sigui legalment necessària no s’admetrà la prova de reunir 
les condicions de solvència en substitució de l’acreditació de posseir la mateixa classificació, sens 
perjudici d’allò que es disposa legalment per a les empreses comunitàries no espanyoles. 
  
3. No es podran exigir documents addicionals a aquells que nominativament es refereixen a l’article 140 
de la LCSP si al PCAP no s’enuncia. 
  
Clàusula 25. Solvència  
  
1. La solvència dels contractistes consistirà en la classificació empresarial, quan sigui preceptiva, i, en 
defecte d’aquesta obligatorietat, per la concurrència de les circumstàncies que discrecionalment 
establirà el PCAP, segons els criteris tipificats següents: 
 
A. Solvència econòmica i financera 

La solvència econòmica i financera de l’empresari s’ha d’acreditar per un o diversos dels mitjans 

següents, a elecció de l’òrgan de contractació, els quals s’especificaran en els plec de clàusules 

administratives particulars que instrumentin les licitacions. 

Els mitjans d’acreditació de la solvència econòmica financera són els que a continuació es detallen i que 

són coincidents amb els establerts en el formulari normalitzat del Document Europeu Únic de 

Contractació (DEUC): 

Mitjà 1a.  Volum de negocis anual (“general”) durant el nombre d’exercicis exigit a l’anunci corresponent 
o als    plecs de la contractació. 

Mitjà 1b. Volum de negocis anual mitjà durant el nombre d’exercici exigit a l’anunci corresponent o als 
plec de la contractació.  

Mitjà 2a. Volum de negocis anual (“específic”) durant el nombre d’exercicis exigit en l’àmbit d’activitat 
cobert pel contracte especificat a l’anunci corresponent o als plecs de la contractació.  

Mitjà 2b. Volum de negocis anual mitjà en l’àmbit  i durant el nombre d’exercicis exigits en l’anunci 
corresponent o als plecs de la contractació. 

Mitjà 3.  Si no es disposa de la informació sobre el volum de negocis (general o específic) en relació 
amb tot el període considerat, s’indicarà la data de creació de l’empresa o de l’inici de les 
activitats de l’operador econòmic. 
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Mitjà 4.  Patrimoni net o ràtios entre actius i passius al tancament de l’últim exercici econòmic pel que 
estigui vençuda l’obligació d’aprovació de comptes anuals per import igual o superior a l’exigit 
en els plecs de clàusules. 

Mitjà 5. Existència d’assegurança d’indemnització per riscos professionals de l’operador econòmic, per 
l’import assegurat que s’estableixi en els plecs de clàusules administratives. 

Mitjà 6.  Altres requisits econòmics o financers que, si s’escau, s’especifiquin en l’anunci o plec de 
clàusules administratives. 

B. Solvència tècnica i professional 

Mitjà 1a.  En contractes d’obres:  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 1b: En contractes de subministraments o serveis: Una relació dels subministraments o serveis 
principals efectuats de la mateixa naturalesa o similar que els que constitueixen l’objecte del 
contracte en el curs de, com a màxim, els tres últims anys, en la qual se n’indiqui l’import, la 
data i el destinatari, públic o privat. 

Mitjà 2.  Indicació del personal tècnic o unitats tècniques especialment els encarregats del control de 
qualitat. 

Mitjà 3.  Descripció de les instal·lacions tècniques i mesures per garantir la qualitat i dels mitjans 
d’estudi investigació. 

Mitjà 4.  Indicació dels sistemes de gestió de la cadena de subministrament i seguiment durant 
l’execució del contracte.  

Mitjà 5.  Control efectuat per l’entitat del sector públic contractant o, en nom seu, per un organisme 
oficial competent de l’Estat en el qual l’empresari està establert, sempre que hi hagi un acord 
de l’organisme esmentat, quan els productes que s’han de subministrar siguin complexos o 
quan, excepcionalment, hagin de respondre a un fi particular. Aquest control ha de versar 
sobre la capacitat de producció de l’empresari i, si és necessari, sobre els mitjans d’estudi i 
recerca de què disposa, així com sobre les mesures utilitzades per controlar la qualitat. 

Mitjà 6.  Títols acadèmics i professionals de l’empresari i dels directius de l’empresa i, en particular, del 
responsable o responsables de l’execució del contracte així com dels tècnics encarregats 
directament de la mateixa, sempre que no s’avaluïn com un criteri d’adjudicació. 

Mitjà 7.  Mesures de gestió mediambiental que l’empresari pugui aplicar a l’hora d’executar el 
contracte. 

Mitjà 8.  Plantilla anual mitja de l’operador econòmic i el nombre de directius durant els tres últims 
anys. 

Mitjà 9.  Indicació de la disposició de maquinària, material i equip tècnic del que disposarà per 
executar els treballs o prestacions del contracte. 
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Mitjà 10:  Indicació de la part del contracte que l’empresari té eventualment el propòsit de 
subcontractar. 

Mitjà 11:  En contractes de subministrament: Mostres, descripcions i fotografies  dels productes a 
subministrar, sense necessitat d’adjuntar certificats d’autenticitat. Quan procedeixi 
l’operador econòmic declararà així mateix, que facilitarà els certificats d’autenticitat 
requerits. 

Mitjà 12: En contractes de subministrament: Certificats oportuns expedits per instituts o serveis oficials 
encarregats del control de qualitat, de competència reconeguda, que acreditin la conformitat 
dels productes perfectament detallada mitjançant referències de les especificacions o normes 
tècniques. 

 
2. Per als contractes patrimonials sobre béns immobles, la solvència consistirà en la propietat del títol 
per disposar o administrar necessari per concertar el negoci corresponent. 
 
3. Per als procediments oberts general, simplificat i supersimplificat, només es podrà concórrer sense 
estar inscrit en registres públics de contractistes, si aquesta inscripció no és possible en raó a la tipologia 
del licitador. 
  
Clàusula 26. Representació  
  
1. Quan s’actuï per mitjà de representant, regirà l’establert en l’article 5 de la Llei  39/2015,  d’1  
d’octubre,  del  procediment  administratiu  comú  de  les  administracions públiques..   
  
2. Si el licitador fos persona jurídica, el poder haurà de figurar inscrit al registre on sigui preceptiva o 
sigui possible aquesta inscripció, llevat que es tracti de poder per a acte concret. 
  
 
Clàusula 27. Unions d’empresaris  
  
1. Si dues o més empreses pretenen ser contractistes conjuntament, únicament ho podran fer sota la 
forma de la unió d’empresaris prevista a l’article 69 de la LCSP. Només s’exceptua quan aquesta 
concurrència ho és a una concessió d’obra pública i els empresaris ofereixen el compromís de constituir 
una societat que serà titular de la concessió, segons la previsió de l’article 66.2 de la LCSP 
  
2. Cada una de les empreses integrades a la unió haurà d’acreditar la seva capacitat, solvència i no 
incursió en prohibició.  
  
3. L’acumulació de les condicions de solvència dins de la unió es realitzarà en els termes de l’article 52 
del RLCAP.  
   
4. Els empresaris donaran compliment a allò que estableix l'article 69 de la LCSP i 24 del RLCAP, i a 
aquests efectes:  
  

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

  
5. En cas de resultar adjudicatàries, les empreses hauran d'acreditar la constitució de la unió temporal 
d’empreses en escriptura pública davant l'òrgan de contractació en l’acte de formalització i actuaran 
sota el principi de responsabilitat solidària dels seus socis.   
  
6. La durada de la unió temporal d’empresaris ha de ser coincident amb la del contracte fins que 
s’extingeixi.  
  
7. Per als casos en què sigui exigible la classificació i concorrin empresaris nacionals, estrangers que no 
siguin nacionals d’un Estat membre de la Unió Europea i estrangers que sí que gaudeixin d’aquesta 
nacionalitat, els dos primers grups hauran d’acreditar la classificació i els dos últims la seva solvència.  
  
8. La separació voluntària o forçosa del qualsevol empresari de la unió temporal d’empreses comportarà 
la inadmissibilitat de l’oferta, si aquesta separació es fa abans de l’adjudicació definitiva, i l’extinció del 
contracte, si es fa  després d’aquesta. 
 
Clàusula 28. Publicitat dels processos de selecció del contractista  
  
El règim de publicitat seran els següents: 
 

1. Procediments harmonitzats: perfil del contractant i DOUE 
2. Procediments no harmonitzats: perfil del contractant. 

 
Clàusula 29. Obtenció d’informació sobre els processos de selecció dels contractistes  
  
Els plecs i la resta d’informació a disposició dels empresaris s’obtindrà a través del perfil del contractant. 
 
Clàusula 30. Contingut de les proposicions i efectes de la seva presentació 
  
1. Les pliques es presentaran en els sobres que s’indiquen a continuació, amb el contingut que en cada 
cas s’expressa: 
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S’empren les abreviatures següents: 
 
DEUC Document Europeu Únic de Contractació (annex 1 DCPCAP). 
DR Declaració responsable del contractista (annex 2 DCPCAP). 

DJV Documentació relativa als criteris avaluables mitjançant judici de valor. 

DFM  Documentació relativa als criteris avaluables mitjançant fórmules matemàtiques. 

 
2. Dins del sobre 1, es contindrà una declaració de l’empresari sobre submissió als òrgans jurisdiccionals 

espanyols, quan es tracti d’empresaris estrangers, en relació a les qüestions que es derivin del 
contracte, amb renúncia expressa a la competència dels òrgans jurisdiccionals estrangers que li 
puguin correspondre.   

  
3. El PCAP determinarà els documents que composaran cada sobre de l’oferta. Preferentment, al PCAP 
es farà correspondre cada document amb un únic criteri d’adjudicació.  
  
4. En cap cas, el PCAP no podrà en relació a l’oferta:  
  

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

  
5. La presentació de l’oferta implica la declaració del licitador que les manifestacions sobre capacitat, 
solvència i no incursió en prohibició de contractar són certes i vigents, que  accepta íntegrament i sense 
cap reserva o condició la totalitat de les estipulacions contingudes als plecs del contracte i que s’obliga 
al compliment de les obligacions que se’n derivin com a licitador i, si escau, com a contractista, en 

JUDICI DE VALOR FÓRMULES MATEMÀTIQUES 1 2 3

1 General Sí Sí DUEC DJV DFM

2 General Sí No DUEC DJV

3 General No Sí DUEC DFM

4

Simplificat quan les empreses puguin estar inscrites 

en registres públics Sí Sí DJV DFM

5

Simplificat quan les empreses puguin estar inscrites 

en registres públics No Sí DFM

6

Simplificat quan les empreses no puguin estar 

inscrites en registres públics Sí Sí DR +DJV DFM

7

Simplificat quan les empreses no puguin estar 

inscrites en registres públics No Sí DR+DFM

8

Supersimplificat quan les empreses puguin estar 

inscrites en registres públics No Sí DFM

9

Supersimplificat quan les empreses no puguin estar 

inscrites en registres públics No Sí DR+DFM

CONTINGUT DELS SOBRES

PROCEDIMENT OBERTMODALITAT

CRITERIS

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

 

  

  

 

 

 

Pàgina 52 de 236 
 

 

Plaça de la Vila, 1  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86 

E-mail: ajuntament@santfruitos.cat 

especial en aquest darrer cas, pel que fa al compliment del contracte en els termes de la seva oferta 
amb les concrecions, inclosa l’acceptació o rebuig de variants, que hagi inserit l’òrgan de contractació a 
l’acord d’adjudicació definitiva en els termes admesos pels plecs.  
  
Una vegada lliurada o tramesa la documentació no pot ser retirada, llevat que concorri causa justificada. 
 
6. Sens perjudici de les disposicions de la LCSP relatives a la publicitat de l’adjudicació i a la informació 
que s’ha de facilitar als licitadors, aquests podran designar com a confidencial part de la informació 
facilitada per ells al formular les seves proposicions, especialment pel que fa als secrets tècnics o 
comercials i als aspectes confidencials dels mateixos. L’Ajuntament no podrà fer-ne difusió d’aquesta 
informació sense el consentiment del licitador. 
 
Clàusula 31. Lloc de presentació de les proposicions     
  
1. 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/ 
 
 
Clàusula 32. Terminis de presentació de les proposicions  
  
1. Els terminis de presentació de proposicions seran aquells que s’estableixin al PCAP, i, en el seu 
defectes s’aplicaran els previstos en aquesta clàusula. 
 
2. Els terminis supletoris, en defecte de previsió al PCAP, per als contractes harmonitzats, són els 
següents: 
 

TRAMITACIÓ MODALITAT TERMINI (dies) 

Ordinària 
Obres, subministraments i 
serveis 35 naturals 

Ordinària Concessions d'obres o serveis 30 naturals 

Urgent Tots 15 naturals 
 
2. Els terminis supletoris, en defecte de previsió al PCAP, per als contractes no harmonitzats, són els 
següents: 
 

PROCEDIMENT 
OBERT MODALITAT TRAMITACIÓ TERMINI (dies) 

General Obres i concessions Ordinària 26 naturals 

General Obres   Urgent 13 naturals 

General Altres Ordinària 15 naturals 

General Altres Urgent 8 naturals 

Simplificat Obres   20 naturals 

Simplificat Altres   15 naturals 
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Supersimplificat Obres, subministraments i serveis   10 hàbils 

Supersimplificat 
Compres de béns corrents disponibles 
al mercat   5 hàbils 

 
4. Els terminis de presentació de proposicions són improrrogables per disposició posterior a l’aprovació 
de l’expedient de contractació, llevat dels supòsits previstos legalment. 
  
5. Si el darrer dia del termini de presentació de proposicions finalitzés en dissabte, diumenge o festiu al 
municipi on té el domicili l’administració contractant, s’entendrà ajornat fins al primer dia hàbil 
posterior.  
  
6. S’inclou dins del termini de presentació de proposicions tot el dia darrer, sense que els PCAP puguin 
establir una hora anterior a la fi del dia.   
  
Clàusula 33. Esmena de deficiències i exigència d’aclariments  
  
1. L’esmena de deficiències, limitada als documents integrants del sobre 1, es requerirà als licitadors, 
s’anunciarà verbalment a la sessió de la mesa, es publicarà al tauler d’edictes i al perfil de contractant i 
es notificarà.  
  
2. La mesa de contractació podrà exigir als licitadors aclariments sobre tots els documents presentats i 
requerir-los per a la presentació d’altres complementaris, sense que això pugui suposar una infracció de 
la clàusula 24.3 ni alteració de l’oferta. 
  
 
Clàusula 34. Criteris d’adjudicació 
 

1. Per als criteris d’adjudicació consistents en l’aplicació d’una fórmula matemàtiques, es fixen els 
següents criteris d’adjudicació tipus, als quals es remetran els PCAP, tot indicant la puntuació que 
revesteix la magnitud M indicada a les fórmules que s’expressen tot seguit, la qual serà, en tot cas, la 
puntuació màxima atribuïble per cadascun dels criteris respectivament. Els criteris d’adjudicació 
s’aplicaran segons les fórmules que en cada cas s’expressen a continuació: 

 

Tipus 1. Reducció del preu o d’una magnitud econòmica a càrrec de l’Ajuntament. Es valorarà segons la 

fórmula: 

  

M x (Pref-Pval) ÷ (Pref-Pmin) 

 

On: 

- Pref serà el tipus de sortida del preu o magnitud econòmica a càrrec de l’Ajuntament. 

 

- Pval serà el preu o magnitud econòmica a càrrec de l’Ajuntament que es valora. 

 

- Pmin serà el preu o magnitud econòmica a càrrec de l’Ajuntament més petit entre els concurrents. 

 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

 

  

  

 

 

 

Pàgina 54 de 236 
 

 

Plaça de la Vila, 1  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86 

E-mail: ajuntament@santfruitos.cat 

La dimensió de P serà l’euro, llevat que el PCAP indiqui una altra dimensió. La dimensió de M serà la de 

punts dividit per la dimensió de P. 

 

Als efectes d’aquest criteri, els ofertants indicaran a la seva oferta la magnitud Pval expressada en la 

dimensió indicada. 

 

L’oferiment de la magnitud s’acompanyarà d’un document separat que consistirà en un estudi econòmic 

financer desglossat per partides amb el nivell suficient que acrediti la serietat i possibilitat de compliment 

de l’oferta. El PCAP podrà concretar les característiques d’aquest document, llevat que el PCAP ho 

exclogui. 

 

Es considerarà incursa en possible temeritat la proposta que per aquest criteri presenti els percentatges 

previstos a l’article 85 de la RGLCAP. 

 

Tipus 2. Increment del cànon o d’una altra magnitud econòmica a càrrec del contractista i a favor de 

l’Ajuntament. Es valorarà segons la fórmula: 

 

M x (Cval-Cref) ÷ (Cmax-Cref) 

 

On: 

- Cval serà el cànon o altra magnitud econòmica a càrrec del contractista i a favor de l’Ajuntament que es 

valora. 

 

- Cref serà el tipus de sortida del cànon o altra magnitud econòmica a càrrec del contractista i a favor de 

l’Ajuntament. 

 

- Cmax serà el cànon o altra magnitud econòmica a càrrec del contractista i a favor de l’Ajuntament més 

gran entre els concurrents. 

 

La dimensió de C serà l’euro, llevat que el PCAP indiqui una altra dimensió. La dimensió de M serà la de 

punts dividit per la dimensió de C. 

 

Als efectes d’aquest criteri, els ofertants indicaran a la seva oferta la magnitud Cval expressada en la 

dimensió indicada. 

 

L’oferiment de la magnitud s’acompanyarà d’un document separat que consistirà en un estudi econòmic 

financer desglossat per partides amb el nivell suficient que acrediti la serietat i possibilitat de compliment 

de l’oferta. El PCAP podrà concretar les característiques d’aquest document. 

 

Tipus 3. Reducció dels terminis d’execució. Es valorarà segons la fórmula: 

 

M x (Tref-Tval) ÷ (Tref-Tmin) 

 

On: 

- Tref serà el tipus de sortida del termini d’execució. 

  

- Tval serà el termini d’execució que es valora. 

 

- Tmin serà el termini d’execució més petit entre els concurrents. 

 

La dimensió de T seran els dies naturals, llevat que el PCAP indiqui una altra dimensió. La dimensió de 

M serà la de punts dividit per la dimensió de T 
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Als efectes d’aquest criteri, els ofertants indicaran a la seva oferta la magnitud Tval expressada en la 

dimensió indicada. 

 

L’oferiment de la magnitud s’acompanyarà d’un document separat que consistirà en un cronograma per 

fases i, si s’escau, diversos nivells de desglossament de les fases d’execució amb el nivell suficient que 

acrediti la serietat i possibilitat de compliment de l’oferta. El PCAP podrà concretar les característiques 

d’aquest document. 

 

Tipus 4. Increment dels terminis de garantia. Es valorarà segons la fórmula: 

 

M x (Gval-Gref) ÷ (Gmax-Gref) 

 

On: 

- Gref serà el tipus de sortida del termini de garantia. 

 

- Gval serà el termini de garantia que es valora. 

 

- Gmax serà el termini de garantia més gran entre els concurrents. 

 

La dimensió de G seran els anys, llevat que el PCAP indiqui una altra dimensió. La dimensió de M serà la 

de punts dividit per la dimensió de G. 

 

Als efectes d’aquest criteri, els ofertants indicaran a la seva oferta la magnitud Tval expressada en la 

dimensió indicada. 

 

2. L’oferta del licitador que no cobreixi els salaris i complements salarials del personal que executi el 
contracte d’acord amb els convenis col·lectius que resultin d’aplicació serà considerada anormal o 
desproporcionada. 

 

3. També es podran considerar anormals o desproporcionades les ofertes que per qualsevol circumstància 

es consideri motivadament que no poden ser acomplertes per qui les ofereix. 

 
4. Quan es requereixi la justificació de les ofertes incurses en possible temeritat per reducció del preu o 

perquè el cànon ofert es consideri desproporcionat, la justificació de l’oferta pel licitador requerirà 

fonamentar-se de forma suficientment provada en la concurrència de circumstàncies tècniques o de 

l’existència de pactes comercials amb proveïdors o equivalents que justifiquin de manera suficient el preu 

o cànon ofert. En cap cas no s’admetrà que la baixa quedi justificada com a no temerària per la sola 

afirmació que el contractista té els costos unitaris inferiors que afirma. 

 

 

CAPITOL VUITÈ. INCOMPLIMENTS DEL CONTRACTISTA I PENALITATS CONTRACTUALS  
 
Clàusula 35. Naturalesa  
  
1. Els incompliments contractuals en què incorri el contractista, tipificats en el PCAP, se subjectaran a les 
penalitats que també s’establiran nominativament en ell i s’aplicaran en exercici d’una potestat pública 
irrenunciable.  
  
2. Les penalitats contractuals són l’efecte de les clàusules contractuals penals acceptades per les parts i 
no constitueixen sancions administratives derivades de la potestat sancionadora.   
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Un incompliment contractual serà sancionat administrativament si a més constitueix una infracció 
administrativa, sense que existeixi incompatibilitat entre la penalitat i la sanció ni vulneració del principi 
de “non bis in idem”.  
   
3. Tanmateix, s’aplicaran per graduar l’incompliment i la penalitat els criteris previstos a la LPC per a 
graduar la responsabilitat a les infraccions administratives.  
 
4. La força major, si concorre, exclourà l’incompliment.   
  
La força major es caracteritza per la seva naturalesa externa a la conducta del contractista i la seva 
irresistibilitat.   
  
No es consideraran força major els supòsits de cas fortuït, interns i evitables, els quals no exclouen 
l’incompliment.   
  
A efectes de qualificar els incompliments, es consideraran força major o cas fortuït les delimitacions 
dogmàtiques que la jurisprudència sobre responsabilitat administrativa hagi caracteritzat de forma 
consolidada.  
  
5. Quan un únic fet pugui ser constitutiu de més d’un incompliment, se sancionarà com un únic aplicant 
la tipificació més greu d’entre les concurrents.  
 
6. Són incompliments contractuals imputables al contractista tots aquells que es derivin d’accions, 
omissions o comissions per omissió que li siguin atribuïbles personalment, als seus representants i 
agents, als seus treballadors i subcontractistes, i a aquells que per qualsevol vincle actuïn integrats sota 
la seva organització, encara que obrin contra el seu consentiment o sense el seu coneixement. Els actes 
d’aquestes persones no es consideraran en cap cas personalíssims als efectes de l’aplicació de les 
penalitats contractuals. 
 
Clàusula 36. Procediment d’aplicació  
  
1. Les penalitats contractuals no s’imposaran pel procediment sancionador, sinó per mitjà del 
procediment de resolució d’incidències ordenat a la clàusula 13, sempre que la legislació no estableixi 
un altre.  
  
Per als incompliments contractuals que impliquin la resolució del contracte, se seguirà el procediment 
previst a la legislació sobre contractes del sector públic.  
  
2. L’acord d’iniciació determinarà els fets presumptament constitutius d’incompliment, la causalitat en 
una acció, omissió o comissió per omissió de contractista, la tipificació de l’incompliment i de la 
penalitat, la graduació de l’incompliment i la penalitat proposada. 
 
Clàusula 37. Competència  
  
Les penalitats seran imposades per la direcció de l’execució del contracte quan normativament no es 
disposi l’atribució d’aquesta competència a un altre òrgan. 
 
Clàusula 38. Tipificació d’incompliments i penalitats. 
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1. Sens perjudici del règim d’incompliments que pugi fixar el PCAP, s’estableix el règim 
d’incompliments i penalitats general recollit en aquesta clàusula i aplicable al contracte, llevat 
exclusió per part del mateix PCAP. 
 

2.  Si el contractista incorregués en demora respecte al compliment dels terminis totals o parcials, 
per causes que li siguin imputables, sense una causa degudament justificada a judici de 
l’Ajuntament, s’aplicarà allò que preveuen els articles 192 a 195 de la LCSP fixant-se l’import de 
les penalitzacions diàries en 8,00 € per cada 1.000,00 € del preu del contracte. 
 

3. Si el contractista, per causes imputables a ell, hagi incomplert l’execució parcial de les 
prestacions definides en el contracte, l’Ajuntament podrà resoldre el contracte o podrà 
imposar les penalitats que consideri proporcionals a la gravetat de l’incompliment que no serà 
superior al 10% del preu del contracte. 

 
4. S’imposaran penalitats per incompliment defectuós si, al temps de la recepció, les prestacions 

objectes del contracte no es trobin en estat de ser rebudes per causes imputables al 
contractista o s’han  executat amb incompliment dels criteris d’adjudicació. La seva quantia es 
fixa en un 1% del pressupost del contracte, excepte que, motivadament, l’òrgan de 
contractació estimi que l’incompliment es greu o molt greu, en aquest cas es podrà arribar fins 
a un 5% o fins el 10%, respectivament. 

 
5. La infracció de l’obligació que determinades rasques critiques no puguin ser objecte de 

subcontractació i hagin de ser executades directament pel contractista, suposarà que s’imposi 
al contractista, bé una penalitat del 50% del contracte, bé la resolució del contracte per 
considerar-se en tot cas aquesta obligació, l’incompliment d’una obligació essencial. 
 

6. L’incompliment de les obligacions de remetre a l’òrgan de contractació la informació relativa 
als subcontractistes prevista a l’article 217.1. LCSP, suposarà un incompliment de les condicions 
essencials d’execució que podrà ser sancionada fins al 10% del preu del contracte (IVA exclòs) 
per cada incompliment.  
 

7. La present clàusula serà també d’aplicació als encàrrecs de serveis, subministraments o obres 
adjudicats mitjançant contractació menor. 
 
 

Clàusula 39. Rescabalament a favor de l’administració per manca de compliment  
  
1. A més de les penalitats aplicables:  
  

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

  
2. La imposició de penalitats, la reducció del preu i el rescabalament de danys i perjudicis per 
l’incompliment es podran substanciar en un únic procediment, sempre que no existeixin normes de 
procediment que impedeixin la seva acumulació. 
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CAPÍTOL NOVÈ. EXTINCIÓ DEL CONTRACTE 
  
Clàusula 40. Causes extintives  
  
A més de les establertes a la LCSP i a les normes que la desenvolupin, són causes extintives dels 
contractes:  
  

a. Haver hagut de respondre administrativament o haver hagut de fer front l’administració 
contractant o l’ens local al règim de recàrrec previst a l’article 164 del Text refós de la Llei general 
de la Seguretat Social, per causes imputables al contractista.  
  
b. La impossibilitat de restablir l’equilibri econòmic amb els mitjans previstos en el contracte.  
  
c. La utilització de les dades contravenint la clàusula 10 o la legislació orgànica sobre protecció de 
dades de caràcter personal.  
   
d. L’extinció del contracte principal, quan es tracti de contractes accessoris, circumstància aquesta 
que es farà constar en el PCAP. 
 
e. La cessió irregular del contracte. 
 
f. L’incompliment de les condicions especials d’execució fixades en el contracte d’acord amb 
l’article 202.2 LCSP 
 

Clàusula 41. Recepció  
 
Conclosa l’execució per compliment de qualsevol contracte, s’expedirà una acta de recepció.  
 
CAPÍTOL DESÈ. CESSIÓ DEL CONTRACTE 
 
Clàusula 42.  Límits a la cessió del contracte 
El contracte no podrà ser cedit en els supòsits següents: 

a. Quan les qualitats tècniques o personals del cedent hagin estat raó determinant per 
l’adjudicació del contracte. 

b. Quan la cessió comporti una restricció efectiva de la competència del mercat. 
c. Requisits perquè sigui possible la cessió del contracte, caldrà: 

 
- L’autorització de l’òrgan de contractació la qual s’entendrà atorgada per acte presumpte si 

transcorren dos mesos sense que es notifiqui la resolució.  
 
- Que el cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de l’import del contracte o, quan es tracti 

d’un contracte de concessió d’obres o concessió de serveis, que n’hagi efectuat l’explotació 
durant almenys una cinquena part del termini de durada del contracte. No és aplicable aquest 
requisit si la cessió es produeix trobant-se el contractista en concurs encara que s’hagi obert la 
fase de liquidació, o ha posat en coneixement del jutjat competent per a la declaració del 
concurs que ha iniciat negociacions per arribar a un acord de refinançament, o per obtenir 
adhesions a una proposta anticipada de conveni, en els termes que preveu la legislació 
concursal. 
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No obstant això, el creditor pignoratiu o el creditor hipotecari pot sol·licitar la cessió en els 
supòsits en què en els contractes de concessió d’obres i de concessió de serveis els plecs 
prevegin, mitjançant clàusules clares i inequívoques, la possibilitat de subrogació d’un tercer en 
tots els drets i obligacions del concessionari en cas de concurrència d’algun indici clar i 
predeterminat de la inviabilitat, present o futura, de la concessió, amb la finalitat d’evitar-ne la 
resolució anticipada. 

 
- Que el cessionari tingui capacitat per contractar amb l’Administració i la solvència que sigui 

exigible en funció de la fase d’execució del contracte, i estigui degudament classificat si aquest 
requisit ha estat exigit al cedent, i no estigui incurs en una causa de prohibició de contractar. 
 

- Que la cessió es formalitzi, entre l’adjudicatari i el cessionari, en escriptura pública. 
 
TÍTOL SEGON. DISPOSICIONS APLICABLES ESPECÍFICAMENT A CADA CLASSE DE CONTRACTES 
  
CAPÍTOL PRIMER. CONTRACTES D’OBRA  
 
SECCIÓ PRIMERA. RESPONSABLES INTERVINENTS A L’OBRA 
  
Clàusula 43. Direcció facultativa de l’obra  
  
1. La direcció de l’obra comporta la comprovació i la vigilància de la seva correcta execució, amb totes 
les facultats que la normativa general li confereix per a aquesta finalitat. També comportarà la 
responsabilitat  de la vigilància sobre la seguretat i salut durant l’execució de l’obra, si l’administració 
contractant no designa un tècnic específicament competent en aquesta matèria.  
  
2. La persona o persones titulars de la direcció facultativa són responsables de la direcció de l’obra, amb 
independència  que comptin amb col·laboradors, i assumeixen davant l’administració contractant la 
responsabilitat final de l’execució del projecte, amb tots els requeriments implícits en el paràgraf 
anterior. 
 
3. En relació als treballs tècnics de direcció facultativa, direcció d’execució, coordinació de seguretat i 

salut i control de qualitat de les obres adjudicats mitjançant contracte menor de serveis, els seran 

d’aplicació les següents regles: 

 

- La major durada de les obres no comportarà la modificació del contracte menor de serveis de 

direcció facultativa de les mateixes. 

- El preu de la redacció dels projectes o documents tècnics modificats que ha de realitzar la 

direcció facultativa es determinaran pel sistema de preus contradictoris. 

- En aquests casos no es requerirà l’informe previ de Secretaria. 

- Als citats contractes els serà també d’aplicació la clàusula 38 del present DCPCAP en relació a 

la tipificació d’incompliments i penalitats. 

 
 Clàusula 44. Cap d’obra  
  
1. El contractista ha de designar abans que s’iniciï l’execució un cap d’obra, tècnic competent, 
responsable per a la bona marxa dels treballs i el comportament del personal, qui també ha de fer 
d’enllaç amb els corresponents serveis municipals i el director facultatiu. El cap d’obra haurà d’ésser 
acceptat per l’administració contractant, qui podrà denegar-ho en raó a la manca de titulació adequada 
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o la inhabilitació del professional. Cas que es produeixi aquesta denegació, el contractista està obligat a 
la substitució del cap d’obra en el termini de 2 dies hàbils. Idèntica obligació i termini regiran si el cap 
d’obra quedés inhabilitat per a la seva funció sobrevingudament.  
  
2. Les funcions de l’interlocutor tècnic definides a la clàusula 12 corresponen, en el contracte d’obres, al 
cap d’obra.  
  
3. La representació del contractista, quan hagi de desplegar-se en actuacions primordialment tècniques, 
correspon al cap d’obra i la signatura d’aquest actuant aquesta representació equival a la del 
contractista. 
  
SECCIÓ SEGONA. DOCUMENTS DE L’OBRA 
  
Clàusula 45. Documentació prèvia que ha d’estar disponible al recinte de l’obra durant l’execució  
  
1. Abans que s’emeti l’acta de comprovació del replanteig, l’administració contractant lliurarà al 
contractista una còpia autenticada del projecte en suport paper i en suport digital del projecte que hagi 
d’executar, integrat per tots els seus documents i pels projectes, estudis i documents complementaris 
que afectin l’obra, i una còpia autentica del contracte en suport paper. L’autenticació del projecte en 
suport digital es realitzarà signant digitalment els documents el secretari o secretari interventor o, en el 
seu defecte, per mitjà d’una diligència seva estesa a l’exterior del suport digital que acrediti la 
correspondència del contingut amb l’aprovat. El contractista signarà un rebut acreditatiu del seu 
lliurament.  
  
2. El contractista queda obligat a custodiar aquesta documentació i mantenir-la a disposició dels òrgans 
municipals competents, en especial, del responsable del contracte, i de la direcció facultativa durant 
tota l’execució. Rebuda l’obra o conclosa sense recepció, aquests documents es retornaran a 
l’administració contractant.  
 
Clàusula 46. Llibre d’ordres  
  
1. Serà obligatori portar un llibre d’ordres per a cada obra, el qual es lliurarà  diligenciat per 
l’administració al contractista prèviament a l’emissió de l’acta de comprovació del replanteig. El 
contractista signarà un rebut acreditatiu del seu lliurament.  
  
2. El llibre d’ordres s’integrà per fulls triplicats que permetran la constància en tres exemplars de tota 
ordre, comunicació o incidència. L’original restarà al llibre i les còpies restaran sota la custòdia, una del 
director facultatiu i l’altra del cap d’obra.   
  
3. Les anotacions al llibre les realitzarà el director facultatiu o el cap d’obra i sempre qui anoti lliurarà 
còpia a l’altre.  
  
4. La sola anotació al llibre ja constitueix notificació als responsables afectats, sens perjudici que el 
contractista estarà obligat a signar cadascun dels assentaments.   
  
5. El llibre s’obrirà amb l’expedició de l’acta de comprovació del replanteig i es tancarà amb l’acta de 
recepció positiva o la consignació del contracte per altra causa, a càrrec del director facultatiu o en el 
seu defecte del responsable del contracte.   
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6. Quan es rebi l’obra o a la seva conclusió sense recepció, el llibre d’ordres passarà a la possessió de 
l’administració contractant, si bé el contractista té dret d’accedir-hi en qualsevol moment, en els termes 
de l’article 37 de la LPC.  
  
7. El PCAP podrà preveure la instrumentació del llibre d’ordres en suport telemàtic, sempre que es 
mantinguin les garanties requerides en aquest DCPCAP. Específicament, les inscripcions hauran de 
formular-se amb signatura digital reconeguda, conforme a la legislació reguladora d’aquesta matèria.  
  
Clàusula 47. Llibre d’incidències  
  
Serà obligatori portar un llibre d’incidències, el qual restarà sota la custòdia de la direcció facultativa, o 
del coordinador si escau, i que haurà de mantenir-se sempre a l’obra, amb la finalitat de control i 
seguiment del pla de seguretat i salut en l’obra mentre aquesta es trobi en funcionament. Les 
anotacions s’efectuaran per les persones a què es refereix l’article 13 del Reial Decret 1627/1997, de 24 
d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut laboral a les obres de la 
construcció, en el model oficial aprovat per Ordre del Departament de Treball de la Generalitat de 
Catalunya, de 12 de gener de 1998, per  la qual s’aprova el model oficial de Catalunya dels llibres 
d’incidències a les obres de la construcció. Conclosa l’obra, aquest llibre passarà a l’administració 
contractant amb el mateix règim que el llibre d’ordres. 
 
Clàusula 48. Projecte “as built”  
  
El contractista lliurarà a l’Administració contractant un projecte “as built” en suports paper i digital que 
reculli el resultat final de l’execució de l’obra, sempre que es tracti de projectes compresos dins de 
l’article 233 de la LCSP i per als quals sigui preceptiu l’informe de supervisió. 
  
Clàusula 49. Llibre de l’edifici  
  
Quan l’obra sigui una edificació, el contractista lliurarà, simultàniament a la recepció, el llibre de l’edifici, 
en els termes de la Llei d’ordenació de l’edificació, en els mateixos supòsits en què hauria estat 
preceptiu si s’hagués tractat d’una edificació privada. 
 

SECCIÓ TERCERA. MITJANS MATERIALS DE L’OBRA I OBLIGACIONS DEL 

CONTRACTISTA 

 
Clàusula 50. Materials  
  
1. Els materials que s’utilitzin a l’obra hauran d’ésser aprovats per la seva direcció facultativa, raó per la 
qual els que es proposin per part del contractista per utilitzar a l’obra hauran de ser examinats i, si la 
direcció ho considera oportú, també assajats abans de la seva acceptació. En conseqüència, el 
contractista està obligat a informar a la direcció de l’obra sobre la procedència dels materials que es 
vagin a fer servir amb l’anticipació necessària al dia previst de la seva utilització, per tal que puguin ésser 
realitzats, si escau, els assaigs pertinents. Els rebuigs de materials per part de la direcció de l’obra seran 
motivats, es notificaran al contractista per escrit, i, motivant la urgència, podrà imposar 
inexcusablement la utilització d’altres diferents. La recepció dels materials per la direcció no eximeix el 
contractista de la seva responsabilitat, quant al compliment de les característiques que en disposi el 
PPTP.   
  
2. Sens perjudici dels assaigs i anàlisis previstos al PPTP, la direcció de l’obra pot ordenar que es 
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verifiquin els assaigs i anàlisis de material i unitats d’obra i que s’emetin els informes específics que 
resultin pertinents en cada cas, i les despeses que s’originin seran a càrrec del contractista fins al dos per 
cent (2%) del valor estimat del contracte. Si les despeses per aquest concepte sobrepassen el límit 
esmentat, seran a càrrec de l’administració contractant quan doni resultat satisfactori, i del contractista, 
si no reuneixen les condicions que es fixen al PPTP. 
 
3. Els materials o productes resultants d’excavacions, demolicions o tales podran ser emprats pel 
contractista sempre que siguin útils a l’obra. En altre cas, i per decisió de l’òrgan de contractació, seran 
acumulats en els llocs i en la forma que ordeni la direcció, si bé les despeses suplementàries, de 
transport, vigilància i emmagatzemament seran a càrrec de l’administració contractant. En absència 
d’aquesta decisió, el contractista actuarà com a posseïdor d’aquests residus conforme a la legislació 
sobre residus.  
  
4. El contractista ha d’instal·lar a l’obra i al seu càrrec els magatzems necessaris per garantir la 
conservació dels materials i evitar la seva destrucció o deteriorament. Seguirà, a aquest efectes, les 
ordres de la direcció facultativa que escaiguin.  
  
5. A mida que es realitzin els treballs, el contractista procedirà pel seu compte a la policia de l’obra i a 
retirar els materials acumulats que no hagin de ser emprats en ella.  
  
Clàusula 51. Maquinària, eines i mitjans auxiliars  
  
1. El contractista queda obligat a aportar a l’obra la maquinària, les eines i els mitjans auxiliars que calgui 
per a la bona execució de l’obra en els terminis parcials i totals establerts en el contracte.   
  
2. L’equip queda adscrit a l’obra mentre duri l’execució de les unitats en què hagi d’emprar-se, no podrà 
retirar-se de l’obra sense el consentiment del seu director i haurà de ser substituït quan s’avariï o 
inutilitzi, de forma que es compleixin els terminis del programa de treball.   
  
3. Cada element de l’equip serà reconegut per la direcció de l’obra, qui anotarà les altes i les baixes de 
posada en obra a l’inventari de l’equip. L’inventari estarà a disposició de l’administració contractant 
durant l’execució i se li lliurarà a aquesta quan conclogui l’obra o quan cessi abans el director facultatiu.   
  
4. La direcció de l’obra podrà també rebutjar qualsevol element de l’equip que consideri inadequat per 
al treball.   
  
5. L’equip aportat pel contractista quedarà a la seva lliure disposició una vegada concloguin les unitats 
d’obra en la realització de les quals ha intervingut.   
  
6. El contractista no podrà efectuar reclamació de cap classe fonamentada en la insuficiència de dotació 
o de l’equip que l’administració pogués haver previst per a l’execució de l’obra, encara que aquest 
hagués estat detallat en algun dels documents del projecte. 
 
Clàusula 52. Troballes  
  
1. El contractista és responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin durant l’execució de 
l’obra, ha de donar immediatament compte de les troballes a la direcció de l’obra i col·locar-los sota la 
seva custòdia. Els materials rescatats de l’obra es consideraran propietat de l’administració contractant i 
seran traslladats pel contractista al lloc que aquesta determini, sens perjudici d’allò que disposin les lleis, 
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en especial, les que versen sobre el patrimoni cultural. Si així ho disposés l’administració contractant, el 
contractista haurà de fer-se càrrec del dipòsit i de la custòdia de les troballes mentre s’executi l’obra.  
2. El trencament de l’equilibri econòmic derivat de la localització de restes arqueològiques es tractarà 
com a risc imprevisible.  
 
Clàusula 53. Senyalització de l’obra  
  
1. El contractista està obligat a instal·lar pel seu compte els senyals que calguin per a indicar l’accés a 
l’obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de l’obra, tant 
en la zona esmentada com en els límits i rodalies, tal i com s’especificarà al pla de seguretat i salut, així 
com també a complir les ordres que rebi de la direcció sobre la instal·lació de senyals complementaris o 
de modificació dels ja instal·lats. En cas d’incompliment, l’administració contractant ho executarà i 
descomptarà el seu import de la primera certificació que s’expedeixi o de les següents, i de la liquidació, 
si fos necessari.  
 
2. En els supòsits d’execució d’obres d’import igual o superior a 60.000 euros, el contractista instal·larà, 
a les immediacions de l’àmbit de les mateixes un cartell identificatiu de les mateixes, amb el contingut i 
característiques que s’indiquin pels serveis tècnics municipals.  
Quan les obres tinguin associada una subvenció per al seu fiançament, el cartell indicatiu de les 
mateixes serà de les mides i característiques que assenyalin les bases de la subvenció corresponent. 
 
3. El contractista tindrà cura de la conservació i manteniment dels rètols i dels senyals i està obligat a la 
seva immediata reposició. Les despeses que s’originin aniran al seu càrrec. 
  
Clàusula 54. Anuncis  
  
1. Seran al càrrec del contractista les despeses derivades de la instal·lació de rètols anunciadors de 
l’obra quan vinguin imposats per les convocatòries de subvencions que financin el projecte, segons 
aquestes ho preceptuïn, i també quan així s’estableixi al PCAP.   
  
2. El contractista no podrà instal·lar publicitat comercial al recinte de l’obra, si bé podrà instal·lar un 
rètol identificatiu de la seva empresa, prèvia l’autorització de l’administració contractant. 
 
Clàusula 55. Oficina de l’obra  
  
1. El contractista haurà instal·lar abans del començament de l’obra i mantenir durant tota l’execució del 
contracte una oficina d’obra en el lloc que consideri més adient, prèvia conformitat del director d’obra.  
  
2. Els documents esmentats a la secció primera d’aquest capítol es custodiaran a l’oficina de l’obra.  
  
3. El canvi d’emplaçament de l’oficina d’obra requereix l’autorització prèvia de la direcció de l’obra.  
 
4. En funció de les característiques de l’obra, en especial, la seva petita dimensió, el PCAP podrà eximir 
d’aquesta obligació. 
  
Clàusula 56. Instal·lacions auxiliars i provisionals  
  
1. El contractista resta obligat a construir i retirar a la fi de les obres tots els edificis auxiliars per oficines, 
magatzems, coberts i instal·lacions que hagi ubicat per a l’execució de l’obra.  
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2. La localització dels abocadors de materials residuals i les despeses corresponents de transport i 
utilització són per compte i a càrrec del contractista.  
  
3. L’adjudicatari estarà obligat a donar compliment estricte a les determinacions que fixin les 
administracions competents respecte a la gestió dels residus que generi  durant l’execució de les obres i, 
específicament, les de lliurar-los a un gestor autoritzat, assumint, si escau, els costos de gestió, tot això 
d’acord amb el que disposa la normativa aplicable reguladora dels enderrocs i altres residus de la 
construcció. 
    
Clàusula 57. Legalització de les instal·lacions i altres autoritzacions  
  
1. El contractista estarà obligat a tramitar la legalització de les instal·lacions davant dels serveis 
territorials d’Indústria de la Generalitat, la qual cosa implica la redacció dels projectes corresponents de 
legalització de les instal·lacions contingudes en el projecte i dirigir-ne l’execució. Les despeses 
ocasionades per les esmentades obligacions de redacció, direcció i legalització (taxes, visats etc.) són a 
càrrec del contractista i s’entenen, per tant, incloses en el pressupost d’adjudicació.   
  
2. Tots els permisos, autoritzacions i llicències necessaris per a l’execució de les obres seran obtinguts 
per l’adjudicatari i al seu càrrec.  
   
3 El PCAP haurà de preveure el termini per al compliment d’aquestes obligacions. Als efectes del 
compliment del termini d’execució, no es computaran els endarreriments no imputables al contractista 
en la tramitació de la legalització corresponent. 
  
SECCIÓ QUARTA. EXECUCIÓ DE L’OBRA 
  
Clàusula 58. Actuacions prèvies a l’inici de l’execució de les obres  
  
1. En el termini de 10 dies hàbils des de la formalització del contracte, el contractista haurà de presentar  
el pla de seguretat i salut, el qual rebrà l’aprovació del director de l’obra i del coordinador de seguretat i 
salut, respectivament, el requeriment d’esmena de deficiències esmenables o la denegació, en el 
termini de 5 dies hàbils.  
  
2.  En unitat d’acte amb aquesta aprovació, es confirmarà la del programa de treballs, tot introduint en 
aquest si escau les esmenes i ajustaments que procedeixin, i que seran obligatoris per al contractista 
sempre que no alterin el termini global o un termini parcial de forma que esdevingui impossible el 
compliment. En aquest segon supòsit, la càrrega de prova recau sobre el contractista.  
  
El programa de treballs i les seves modificacions s’incorporaran al llibre d’ordres.  
  
3. Una vegada s’hagin aprovat els documents als quals es dediquen els apartat 1 i 2 d’aquesta clàusula, i 
dins del termini màxim d’un mes des de la formalització del contracte, s’atorgarà l’acta de comprovació 
del replanteig, la qual reflectirà la conformitat o disconformitat del contractista respecte als documents 
contractuals del projecte, amb especial i expressa referència a les característiques geomètriques de 
l’obra, a la disponibilitat dels terrenys i a qualsevol punt que pugui afectar el compliment del contracte.   
  
Si el contractista, sense formular reserves sobre la viabilitat del projecte, manifesta en aquesta acta 
altres observacions que poden afectar l’execució de l’obra, el director decidirà  l’inici o la seva 
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suspensió, cosa que farà constar a l’acta juntament amb els motius que justifiquen el seu 
pronunciament.   
  
L’acta de comprovació del replanteig s’estendrà per triplicat. Un exemplar es lliurarà al contractista, 
l’altra a l’Administració contractant i el tercer restarà en poder del director de l’obra.   
  
Les despeses de la comprovació del replanteig seran a càrrec del contractista, quant a les que es derivin 
dels materials i mitjans emprats i del seu propi personal.  
  
Les modificacions que es poguessin derivar de la comprovació del replanteig es tramitaran segons la 
legislació de contractes de les administracions públiques. 
 
Clàusula 59. Desenvolupament de l’execució de les obres  
  
1. El contractista respon de l’execució de l’obra i de les faltes que presenti, sense que li exclogui la 
responsabilitat els exàmens que hagi practicat l’administració o el director de l’obra, ni per la inclusió de 
les unitats o parts d’obra a les medicions i certificacions d’obra, sens perjudici de la responsabilitat que, 
segons la legislació sobre contractes del sector públic, pugui correspondre a l’administració contractant.  
  
2. El contractista està obligat a conservar l’obra fins al moment que sigui obligatori per a l’Administració 
contractant la devolució de la garantia definitiva, sens perjudici del règim de la seva pèrdua per força 
major regulada a la legislació sobre contractes del sector públic. La responsabilitat del contractista per 
faltes que es puguin advertir a l’obra s’estén al supòsit que les faltes portin causa en la conservació 
inadequada o deficient, encara que hagin estat examinades i qualificades com a conformes per la 
direcció de l’obra després de la seva construcció o en qualsevol moment fins a la recepció.  
  
3. Si la direcció de l’obra aprecia vicis o defectes en la construcció o  té raons fonamentades per a creure 
que existeixen vicis ocults en l’obra executada, ordenarà mentre vigeixi el contracte la demolició o la 
reconstrucció de les unitats d’obra en què es donin aquelles circumstàncies o accions necessàries per a 
comprovar l’existència d’aquests defectes ocults. Les proves i assaigs que es practiquin seguiran el règim 
de distribució de despeses de la clàusula 50.2.  
  
Si la direcció ordena la demolició i reconstrucció per haver advertit vicis o defectes patents a la 
construcció, les despeses d’aquestes operacions seran a càrrec del contractista. 
 
4. Als contractes que continguin prestacions d’obres que consisteixin en treballs de jardineria, aquestes 
constituiran sempre una fase separada d’execució, si és que el període en què s’hagin de dur a terme no 
es considera idoni per a la garantia de la consolidació de les plantes.  
Els plecs específics fixaran el moment d’inici i el termini d’execució d’aquests treballs. En cas que no ho 
facin, serà fixat pel director de l’obra dins de l’acta de comprovació del replanteig.  
La recepció de les obres es podrà realitzar parcialment referida a la resta de treballs i la garantia 
definitiva constituïda podrà reduir-se proporcionalment 
 
Clàusula 60. Suspensions  
  
1. El disposat en aquesta clàusula ho és sens perjudici d’allò que es disposa a la regulació de les 
suspensions continguda a la legislació sobre contractes del sector públic.  
   
2. Les suspensions de l’execució derivades d’incidències en el transcurs es documentaran en acta. Quan 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

 

  

  

 

 

 

Pàgina 66 de 236 
 

 

Plaça de la Vila, 1  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86 

E-mail: ajuntament@santfruitos.cat 

cessin les causes que motivaren la suspensió, s’aixecarà una acta de reanudació de l’obra. Les actes 
formaran part del llibre d’ordres.  
  
3. Les actes les signaran el director de l’obra i el cap d’obra, els quals es trobaran a aquests efectes 
degudament habilitats per l’administració contractant i pel contractista, respectivament, sense 
necessitat de cap resolució expressa.  
  
4. Les actes es traslladaran immediatament a la direcció de l’execució del contracte, en forma de còpia, 
el qual podrà resoldre que s’aixequi la suspensió o es perllongui la que havia estat acordada. En aquest 
segon cas, s’aplicarà la regulació prevista a la LCSP. 
   
5. La suspensió ho serà també dels terminis del programa de treballs. L’acta de repressa contindrà com a 
annex el programa de treballs corregit amb  aquest efecte.  
 
Clàusula 61. Força major  
  
1. El contractista tindrà dret a ser indemnitzat per l’administració contractant pels danys i perjudicis que 
se li haguessin produït com a conseqüència dels efectes catastròfics esdevinguts per causa de força 
major, concorrent aquesta en els supòsits que resultin de la normativa general  
  
2. El seu exercici restarà sotmès a les determinacions següents:  
  
a. El procediment s’iniciarà a instància del contractista mitjançant comunicació a l’administració 
contractant, la qual haurà de ser inscrita al seu registre en el termini de 20 dies naturals a comptar des 
de la data final de l’esdeveniment, s’instruirà per aquesta amb audiència del contractista i informe 
jurídic, i es resoldrà per l’òrgan competent. De la comunicació i de totes les actuacions ulteriors es 
donarà trasllat al director d’obra, qui en tot moment podrà assessorar l’administració contractant i 
formular les al·legacions que resultin pertinents, si bé només gaudirà de la condició d’interessat en els 
termes de l’article 31.1 de la LPC.   
  
b. Aquest dret està condicionat a què no existeixi actuació imprudent per part del contractista davant 
del fet constitutiu de força major causant dels danys. En aquest sentit, s’haurà d’acreditar a l’expedient 
que, prèviament al succés,  havia pres les mesures i precaucions raonables per tal de prevenir i evitar, si 
això fos possible, que els treballs realitzats i l’equip adscrit poguessin sofrir danys pels esdeveniments 
causants, i, en la valoració dels danys causats, es tindrà en compte l’adopció d’aquestes mesures i 
precaucions, durant i després dels fets causants, amb la finalitat de segregar de la valoració els danys 
que s’haurien pogut evitar si s’haguessin pres les mesures oportunes prèvies o immediates després 
d’esdevenir el fet causa dels danys.  
  
c. Si, presentada sol·licitud d’indemnització per causa de força major transcorreguessin tres mesos sense 
haver-se notificat la resolució expressa, s’entendrà desestimada la petició. 
 
Clàusula 62. Reclamacions  
  
1. Les ordres del director facultatiu podran ser reclamades davant la direcció de l’execució del contracte 
en el termini de 10 dies hàbils des que se li notifiquin al contractista o al cap d’obra. Aquestes 
reclamacions en cap cas no suspendran l’executivitat de les ordres de la direcció.  
  
2. Des de la interposició de la reclamació, la direcció de l’execució del contracte disposarà de 10 dies 
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hàbils per a resoldre i notificar. En cas de silenci, el contractista podrà entendre desestimada la seva 
reclamació.  
  
3. El règim de reclamacions previst en aquesta clàusula no afecta els recursos administratius i 
jurisdiccionals ni els dels procediments de modificació o interpretació contractuals.  
 
CAPÍTOL SEGON. CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENT 
  
Clàusula 63. Inspecció del subministrament de béns mobles  
  
1. L’administració contractant podrà establir als plecs, segons la naturalesa dels béns objecte del 
contracte, les proves, anàlisis i assaigs que estimi pertinents, a efectes de la inspecció dels béns 
contractats. Les característiques concretes de les proves, els llocs, dates i tècnics intervinents a la seva 
realització les fixarà el responsable del contracte.  
  
2. Les despeses derivades d’aquestes proves s’atribuiran de la mateixa forma que es preveu per al 
contracte d’obres a la clàusula 50.2. 
  
Clàusula 64. Medis d’identificació i conservació  
  
L’empresari està obligat a utilitzar les classes i mides d’embalatges, senyalitzacions i retolaments exigits 
als plecs. 
  
Clàusula 65. Lliurament del subministrament  
  
1. El contractista o empresari estarà obligat a lliurar els béns objecte del subministrament  en el temps i 
lloc  fixats al contracte.  
  
2. Les despeses de transport i lliurament dels béns objecte del subministrament al lloc convingut seran 
per compte del contractista.  
  
3. Lliurats els béns físicament a l’administració contractant, aquesta emetrà un acta de recepció en el 
termini d’un mes.  
  
Entre el lliurament i la recepció formal, l’administració contractant serà responsable de la custòdia.  
  
4. Qualsevol quin sigui el tipus de subministrament, l’adjudicatari no tindrà dret a indemnització per 
causa de pèrdues, avaries o perjudicis ocasionats en els béns abans del seu lliurament a l’administració 
contractant, llevat que aquesta hagués incorregut en mora al rebre’ls.  
  
5. Si els béns no es troben en estat de ser rebuts, es farà constar en l’acta de recepció i es donaran les 
instruccions precises al contractista per tal que esmeni els defectes observats o procedeixi a un nou 
subministrament de conformitat amb el que s’hagi pactat, dins del termini que se li atorgarà per a 
aquest fi. 
  
Clàusula 66. Defectes i vicis ocults  
  
Si s’advertissin defectes en els béns lliurats per l’empresari o es tinguessin raons fonamentades per 
creure que puguin existir vicis ocults en els béns, l’òrgan competent ordenarà que es corregeixin o 
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s’executin les accions necessàries per a la seva comprovació. Les despeses d’aquesta comprovació 
correspondran a l’empresari, si es confirmés l’existència dels vicis sospitats i, en cas contrari, seran per 

compte de l’administració contractant. 
   
 
Clàusula 67. Responsabilitat de l’empresari  
  
L’empresari respondrà de la qualitat dels béns subministrats i de les faltes que puguin esdevenir-se, i 
només restarà exempt de responsabilitat quan els vicis que s’observin siguin conseqüència directa de 
l’activitat administrativa. 

  
 
CAPÍTOL TERCER. CONTRACTES DE SERVEIS 
 
Clàusula 68. Contractes sobre facultatius intervinents a les obres  
  
Els contractes de servei i també les prestacions pròpies dels contractes de servei integrades en 
contractes de col·laboració entre el sector públic i el privat que tinguin per objecte les prestacions de 
facultatius titulats dins de l’execució de contractes d’obres, concessions d’obra pública o prestacions 
pròpies de contractes d’obra pública secundàries dins de contractes mixtes, no podran adjudicar-se al 
contractistes que hagin d’executar les obres ni a les empreses vinculades amb ells, entenent per tals 
aquelles que es trobin en algun dels supòsits previstos a l’article 42 del Codi de comerç. 
 
Clàusula 69. Programa de treballs  
  
El contractista, quan així s’estableixi expressament al PCAP, estarà obligat a presentar una proposta de 
programa de treballs, el qual es tramitarà coordinadament amb el pla de seguretat i salut, si escau, en 
els mateixos termes que la clàusula 58, apartats 1 i 2. 
 
Clàusula 70. Causes específiques d’extinció  
  
Seran causes específiques d’extinció per a aquests contractes:  
  

a. El canvi dels professionals adscrits en els termes de l’article 76.1 de la LCSP quan no se 
substitueixin si cessen de participar a l’execució, quan la substitució ho sigui per professionals amb 
unes condicions de solvència no equivalents, o quan la seva identitat personal per raó de les seves 
condicions de solvència hagi estat avaluada com a criteri de selecció del contractista.  
  
b. La infracció de la clàusula 66, per als contractes als quals aquesta es refereix. 
 

 CAPÍTOL QUART. CONCESSIONS 
 
Clàusula 71. Patrimoni  
  
1. A les concessions, els béns són:  
  

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

  
2. Prèviament a posar a disposició del contractista béns de domini públic afectes al contracte, 
l’administració contractant instarà la immatriculació o la inscripció per transmissió a favor seu de la 
titularitat que ostenti als registres públics competents. Als mateixos registres, també es farà constar la 
qualificació jurídica com a demanials.  
  
3. La prohibició d’alienació i de gravamen dels béns concessionals afecta als de les lletres b i c de 
l’apartat 1 i es farà constar als registres on puguin trobar-se inscrits els béns. Serà obligació a càrrec del 
concessionari, suportar  les despeses de tot ordre que es derivin d’aquesta inscripció i de la seva 
cancel·lació (referida aquesta només als béns de la lletra c quan deixin d’adscriure’s), incloses les 
generades per la formació i formalització dels títols que serveixin per a la inscripció. El contractista 
instarà sense necessitat d’intimació per part de l’administració la inscripció registral en el termini de 10 
dies hàbils des què adquireixi el bé i comunicarà a l’administració la seva pràctica  dins del termini d’un 
mes des què aquesta tingui lloc. Els mateixos terminis regiran per les inscripcions de les cancel·lacions.  
  
4. El concessionari durà al seu càrrec un inventari permanentment actualitzat dels béns de les classes a, 
b i c, de l’apartat 1 d’aquesta clàusula, el tindrà a disposició de l’administració contractant i li lliurarà 
quan s’extingeixi el contracte.  
  
5. En el moment de la reversió, els béns que s’hi subjectin hauran de tenir les característiques 
adequades per al compliment de la seva afectació, de forma que es garanteixi la continuïtat del servei. 
Aquestes característiques seran definides al PCAP i al PPTP, segons correspongui, i, a manca d’aquesta 
previsió, es considerarà que hauran de ser suficients per a la continuïtat esmentada, segons un nivell de 
funcionament ordinari. 
 
Clàusula 72. Intervenció a les concessions de servei públic  
  
Si altra cosa no disposa el PCAP, el responsable del contracte serà interventor del servei en els supòsits 
previstos al ROAS. 
   
Clàusula 73. Interessament a les concessions de servei públic  
  
1. Sense alterar la seva naturalesa jurídica, les concessions de servei públic podran preveure clàusules 
d’interessament, les quals comportaran una participació limitada de l’administració contractant en el 
risc i ventura inherents a la concessió.  
  
L’interessament serà tingut en compte a efectes del restabliment de l’equilibri econòmic trencat quan 
aquest s’escaigui.  
  
L’interessament podrà circumscriure’s a períodes de la vida concessional.     
  
El mecanisme d’interessament podrà ser l’establert bàsicament a l’apartat següent o a un mecanisme 
específic que determini el PCAP.  
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2. L’interessament es determinarà per referència al percentatge de benefici o pèrdua que presenti 
l’explotació de la concessió. A tal efecte, el PCAP determinarà les components d’ingressos i despeses 
que quantifiquen el benefici o la pèrdua i podrà taxar dins de les despeses un percentatge màxim per a 
les generals.   
  
L’interessament s’establirà per referència a tres franges percentuals per al benefici o la pèrdua.  La 
inferior comprendrà la pèrdua i el benefici fins a un llindar mínim, la segona, entre el llindar mínim i un 
llindar màxim, i la tercera, a partir d’aquest últim.  
  
Dins de la primera franja, l’administració contractant compensarà fins a una part el percentatge per sota 
el llindar; dins de la segona, no participarà; i dins de la tercera, rebrà una part del percentatge per sobre 
del llindar.  
 
DISPOSICIONS ADDICIONALS  
  
Primera. No inclusió de l’IVA a les quantitats monetàries  
  
Les quantitats monetàries expressades al DCPCAP no inclouen l’IVA.   
  
Segona. Transmissió dels drets de cobrament 
 
De conformitat amb l’article 200.5 de la LCSP la transmissió de drets de cobrament no podran ser 
anteriors al naixement de la relació jurídica de la qual es deriva el dret de cobrament, i per tant no es 
podran fer cessions genèriques o de factoring. 
 
Tercera. Abreviatures  
Al DCPCAP s’empren les abreviatures següents:  
  
BOE    Butlletí Oficial de l’Estat  
BOP    Butlletí Oficial de la Província  
DCPCAP  Aquestes disposicions comuns 
DOUE    Diari Oficial de la Unió Europea  
LCSP    Llei de contractes del sector públic 
TRLHL    Text refós Llei reguladora de les hisendes locals  
TRLMC    Text refós Llei municipal i de règim local de Catalunya  
LPC   Llei del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 

comú.  
PCAG    Plec de clàusules administratives generals  
PCAP    Plec/s de clàusules administratives particulars  
PPTP    Plec/s de prescripcions tècniques particulars  
RLCAP  Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques  
ROAS    Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals  
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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. ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA   
  
6.1 Renuncia a l’autorització de parada de venda al mercat de venda no 
sedentària   (exp. 792/2018) 
 

1. La Junta de Govern, en sessió de 9 d’abril de 2018, va aprovar, adjudicar 
autorització per a l’exercici de venda no sedentària al mercat setmanal de Sant Fruitós 
de Bages a Rostits Camí- Alarcón S.L., per a la venda ambulant mitjançant camió 
equipat de pollastres i conills a l’ast. Parada de 8 ml. Tipologia del producte: Grup 1. 
Alimentació. Condicions:- Dies i horari de celebració: dimarts entre les 8:00 i les 14:00 
hores. - Durada de l’autorització: 15 anys, subjecta al compliment de l’ordenança 
municipal reguladora dels mercats setmanal de venda no sedentària. L’acord es va 
notificar a l’interessat en data 15/05/2018.  
 
2. En data 15 de maig l’Agent vigilant Tip 1004 emet l’informe núm. 140/18 en al qual: 
“S'informa que a les 09:15 hores del dia 15 de maig de 2018, s'ha comprovat la 
ubicació de la nova parada de 8 metres a nom de Rostits Cami - Alarcon S:L. NIF 
825700600, en la zona destinada al mercat setmanal. 
Aquesta parada de venta ambulant es fa mitjançant camió equipat, de pollastres i 
conills a l'ast. Parada de 8 metres, tipologia del producte Grup 1 .Alimentació. 
Que anteriorment ja ens havíem entrevistat amb el Sr. Salvador per quedar on posaria 
la seva parada i el dia que vindria per primera vegada al mercat.” 
 
3. En data 29 de maig de 2018 (registre d’entrada 2018-E-RC-2810) Rostits Camí- 
Alarcón S.L, presenta una instancia en la qual demana “la baixa del mercat setmanal 
de Sant Fruitós de Bages”.  
 
3. L’Ordenança municipal reguladora dels mercats de venda no sedentària a l’article 
16 estableix que, l’autorització municipal per instal·lació de parada s’extingirà en el 
supòsit de renúncia expressa i escrita formulada pel titular. 
 
4. Ates el que disposen l’Ordenança fiscal núm. 14, reguladora de la taxa per parades, 
barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i 
indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic, l’Ordenança General de 
gestió liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals. 
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5. Atès l’informe del vigilant del mercat, números 140/18, de 15 de maig i del 
vicesecretari de 11 de juny de 2018 que consten a l’expedient.  
 
6. Vista la liquidació la liquidació núm. 2018/0000002658, obrant a l’expedient i la nova 
liquidació numero 2018/00000003178.  
7. Atès que la Junta de Govern Local actua per la competència delegada següent: 
 
- Òrgan delegant: Alcalde 
- Data delegació: 18 de juny de 2015 
- Número de decret: 2015-0480 
- Publicació al BOPB: 3 de juliol de 2015 
 
A proposta del Regidor el Regidor de Promoció Econòmica- Mercats, de conformitat 
amb allò que es disposa en la regla vuitena del Decret de l’alcalde núm.480/2015, de 
18 de juny abans esmentat, sobre l’estructura organitzativa de les àrees de govern i de 
les delegacions 
 
S’ACORDA:  
 
PRIMER.- Declarar extingida l’autorització municipal atorgada a Rostits Cami- 
Alarcon S.L per la Junta de Govern, en sessió de 9 d’abril de 2018, per a l’exercici de 
venda no sedentària al mercat setmanal de Sant Fruitós de Bages, mitjançant camió 
equipat de pollastres i conills a l’ast, per renuncia expressa i escrita formulada pel 
titular, de conformitat a l’establert a l’art.16 de l’Ordenança municipal reguladora dels 
mercats de venda no sedentària, amb efectes d’1 de juliol de 2018 (data d’inici del 
tercer trimestre).  
 
SEGON.- Donar de baixa la liquidació núm. 2018/0000002658, obrant a l’expedient. 
 d’import 76,37 € en concepte de taxes d’acord amb l’Ordenança Fiscal núm. 14, per la 
liquidació de la part proporcional de la quota trimestral de 131€ corresponent al 2on 
trimestre de la per la parada de 8 ml. de venda ambulant mitjançant camió de 
pollastres i conills a l’ast i notificar-la a Rostits Camí- Alarcón S.L. 
 
TERCER.- Aprovar la liquidació núm. 2018/00000003178 obrant a l’expedient. 
d’import 16,75 € en concepte de taxes d’acord amb l’Ordenança Fiscal núm. 14, per la 
liquidació de la corresponent a un dia d’assistència al mercat de la per la parada de 8 
ml. de venda ambulant mitjançant camió de pollastres i conills a l’ast i notificar-la a 
Rostits Camí- Alarcón S.L. 
 
QUART.- Notificar aquest acord al interessat i donar trasllat a la Tresoreria 
municipal, a fi efectes de la seva comptabilització i recaptació. 
 
CINQUÈ.- Declarar, respecte de l’acord primer, 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. 
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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. 
 
SISÈ.- Declarar, respecte a l’acord segon i tercer sobre les liquidacions tributàries, 
que: 
- 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 
 
 

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 SEGURETAT CIUTADANA 
  

7.1 Acord de subministrament, en la modalitat d’arrendament, d’un vehicle 
(exp. 135/2018) 
 

ANTECEDENTS 
 
1.- L’Ajuntament  de Sant Fruitós de Bages, Pva aprovar l’adhesió al sistema 
d’adquisició centralitzada destinada las ens locals que realitza l’ACM juntament amb el 
Consorci Català pel desenvolupament Local. 
 
2.- El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de 
l’Associació Catalana de Municipis (ACM), prèvia tramitació del corresponent 
procediment administratiu, de conformitat amb els plecs de clàusules administratives 
particulars i prescripcions tècniques aprovats en sessió de la Comissió Executiva de 
data 14 de juny de 2017 i publicats al perfil de contractant de l’entitat, va aprovar, en la 
sessió de la seva Comissió Executiva de data 19 d’octubre de 2017, adjudicar l’Acord 
marc de mobilitat sostenible amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 
2016.02) a les empreses seleccionades.  
 
3.- En data 15 de gener de 2018, es va formalitzar, entre el CCDL i les diferents 
entitats mercantils, el corresponent contracte com adjudicataris de l’Acord marc de 
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mobilitat sostenible, licitat de conformitat amb el procediment referenciat a l’apartat 
anterior.  
 
4.- L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, per la Junta de Govern local de data 3 de 
juliol de 2018, va aprovar sol·licitar pressupost a l’empesa Alphabet España Fleet 
Management S.A. pel subministrament, en la modalitat d’arrendament, d’un vehicle 
marca Seat, model Ateca 1.4. EcoTSI 110 kW (150 CV), tot terreny 5 p i sense kit de 
detinguts. 
 
Aquest vehicle és necessari per la millor prestació dels serveis de vigilància i 
seguretat, d’acord amb l’informe emès pel Cap de la Policia Local de Sant Fruitós de 
Bages, de data 24 de gener de 2018, obrant en l’expedient. 
 
5.- En data 23 de juliol de 2018, l’empresa Alphabet España Fleet Management S.A. 
(registre d’entrada 2018-E-RC-4334) ha presentat oferta en els termes, condicions i 
preus que consten al present acord com a annex 2. 
 
6.- En data 24 de juliol de 2018 el Cap de la Policia Local emet informe favorable a la 
citada oferta. 
 
7.- L’objecte d’aquest Acord marc es qualifica com a contracte administratiu mixt de 
subministrament i serveis, segons el que estableixen els articles 2 de la Directiva 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública i 12, en relació als 
articles 9 i 12, tots ells del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic.  
 
8.- L’ Acord marc desenvoluparà la seva execució en els termes dels articles 33.4 de la 
DN i el 198.4 del TRLCSP pel que fa als lots 3, 8 i 10, i del 33.3, lletra a de la DN i el 
198.3 del TRLCSP pels lots 1, 2, 5 i 7, i té com a objecte la regulació de les condicions 
en que tindran lloc el subministrament dels bens i serveis, adquirits per les entitats 
destinatàries, adherides al sistema de contractació centralitzada del CCDL i l’ACM, a 
l’empara d’allò disposat a l’article 205.2 del TRLCSP. 
 
9.- 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:  
 
Primer.- Aprovar la contractació del subministrament, en la modalitat d’arrendament, a 
favor de l’empresa adjudicatària Alphabet España Fleet Management S.A.  del vehicle 
següent, segons les condicions específiques del contracte formalitzat pel Consorci 
Català pel Desenvolupament Local, i d’acord amb el pressupost presentat que figura a 
l’annex 1 de l’esmentat acord: 
 

- Seat Atecta 1.4. EcoTSI 110 kW (150 CV) St&Sp Style toterreny  5p 
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manual 
- Color blanc  
- Km totals: 110.000 
- Termini en mesos: 48 
- Sense kit de detinguts 

 
Segon.-Aprovar l'autorització i disposició de la despesa  per import de 29.668,46 € 
(IVA exclòs), més 6.230,38 € d’IVA; total de 35.898,84 € (21% IVA inclòs) que 
s'imputarà, dins del pressupost municipal de  l'any 2018, a càrrec de l'aplicació 
pressupostària 16.132.20400, lloguer de material de transport policia, i condicionat pel 
què fa als exercicis 2019-2022 a l’existència de crèdit adequat, i suficient en el 
pressupost de l’exercici corresponent: 
 

 
 

- Import mensual de 747,8925 € 
 
Tercer.- Designar com a interlocutor i responsable del contracte d’aquesta corporació 
al Cap de la Policia Local de Sant Fruitós de Bages: 
 
Nom: Josep Maria Campdepadrós Morató 
Telèfon: 93 878 64 64  
Correu electrònic: campdepadrosmjm@santfruitos.cat 
 
Quart.- Comunicar aquest acord a la Central de contractació de l’ACM i al CCDL 
(Carrer València, 231, 6ª, 08007, Barcelona) i a l’empresa adjudicatària  Alphabet 
España Fleet Management S.A.  per tal que es realitzi la formalització de l’esmentat 
encàrrec mitjançant la signatura del corresponent document contractual; comunicar 
també a la intervenció-tresoreria i a la policia local pel seu coneixement i efectes. 
 
Cinquè.- Publicar en el perfil de contractant l’adjudicació d’aquest encàrrec de 
provisió. 
 
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. 

Anualitat 2018 2.991,57 €      (setembre a desembre)

Anualitat 2019 8.974,71 €      

Anualitat 2020 8.974,71 €      

Anualitat 2021 8.974,71 €      

Anualitat 2022 5.983,14 €      (gener a agost)

total 35.898,84 €    48 mesos
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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  
 
 
7.2 Procediment sancionador en matèria d'abocament de residus - acta 
76/2017: Terminació del procediment: declaració de caducitat i arxiu de les 
actuacions (exp. 263/2017) 
 

DADES DEL PROCEDIMENT 
 

Acta policial 76/2017 data 10/02/2017 

Identificació del 
presumpte infractor 

*** NIF *** 

Data de la presumpta conducta 
infractora 

29/12/2016 

expedient 263/2017 
resolució 
d’incoació 

Provisió 
d’instrucció de 
24/03/2017 

 
Primer. Mitjançant provisió d’instrucció de 24 de març de 2017 es va iniciar la 
tramitació en modalitat simplificada de procediment sancionador respecte als fets que 
s’incorporen a l’acta número 76/2017 de 10 de febrer de 2017 referida a una conducta 
d’abocament de residus. Identificat en aquest document com a presumpte responsable 
el sr. *** es va procedir a l’emissió de proposta de resolució amb fixació d’una sanció 
de multa per dues infraccions en base a incompliments respecte a l’ordenança 
municipal de convivència ciutadana (articles 8.3 i 31.2) per un import total de 300,00 €. 
 
Segon. A efectes de tramitació de l’expedient es va procedir a l’intent de notificació de 
la provisió de 24 de març de 2017 a efectes d’atorgament de termini per formular 
al·legacions i proposar prova o, en el seu cas, acollir-se a la possibilitat de pagament 
anticipat amb reducció mitjançant reconeixement de responsabilitat. Aquest intent, 
realitzar mitjançant tramesa a través del servei de correus va resultar infructuós 
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constant com a motiu la situació d’adreça incorrecta. A partir d’aquesta situació es va 
tramitar la publicació d’anunci al Butlletí Oficial de l’Estat, constant la publicació 
mitjançant extracte al número 175 de 24 de juliol de 2017. 
 
Tercer. En data 25 de juliol de 2017 es procedeix a l’emissió de document de liquidació 
número 2017/0000002487 per import de 300,00 € referit a l’import de sanció proposat 
per la instrucció del procediment. 
 
Quart. No consta la realització de cap actuació ni tràmit respecte a aquest expedient 
des de la publicació de l’anunci de notificació de la provisió d’incoació del procediment 
i la generació del document de liquidació respecte a l’import de la sanció proposada. 
 
Cinquè. L’article 25.1.b de la Llei 39/2015, d’1 de juliol, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques estableix que en els procediments 
sancionadors on l’Administració exerceixi potestats sancionadores es produirà la 
caducitat pel transcurs del termini màxim per dictar resolució expressa i notificar-la, 
sense que aquesta que aquesta situació eximeixi a l’Administració del compliment de 
l’obligació legal de resoldre. L’article 21 d’aquesta mateixa llei estableix amb caràcter 
general que el termini màxim és de 3 mesos, sense que per llei específica es pugui 
establir un termini superior a 6 mesos si el legislador opta per determinar un termini 
màxim específic. 
 
Sisè. Atesa que la data en que es va realitzar la presumpta conducta infractora va ser 
el 29 de desembre de 2016 i que per part de la instrucció del procediment es va 
considerar aquesta com a susceptible de ser qualificada com infracció lleu s’ha produït 
la prescripció de l’acció per incoar procediment sancionador conforme el previst a 
l’article 30 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic pel 
transcurs d’un termini superior a 6 mesos des de la data de comissió de la presumpta 
conducta infractora. 
 
La Junta de Govern Local actua la competència delegada respecte a la resolució de 
procediments sancionadors de qualsevol naturalesa a partir de la delegació següent: 
 

- Òrgan delegant: Alcalde. 
- Data de delegació: 18 de juny de 2015. 
- Numero decret: 2015-0480. 
- Publicació al BOPB: 3 de juliol de 2015. 

 
S’ACORDA:  
 
Primer. Declarar la caducitat del procediment sancionador en matèria d’abocament de 
residus iniciat respecte al sr. *** (***) mitjançant provisió d’instrucció de 24 de març de 
2017 en relació amb els fets succeïts el 29 de desembre de 2016 segons consta en 
acta núm. 76/2017 de 10 de febrer de 2017. 
 
Segon. Anul·lar la liquidació número 2017/0000002487 de 25 de juliol de 2017 
generada respecte a l’import de sanció proposat per la instrucció del procediment 
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mitjançant provisió de 24 de març de 2017, atès que no consta a l’expedient la 
realització de la notificació d’aquest document. 
 
Tercer. Procedir a l’arxiu de les actuacions desenvolupades en relació amb aquest 
procediment integrades en l’expedient 263/2017 en compliment de l’establert a l’article 
25.1.b de la Llei 39/2015, d’1 de juliol, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 
 
Quart. Notificar el present acord a l’interessat mitjançant publicació d’anunci al Butlletí 
Oficial de l’Estat al resultar desconegut el domicili segons consta per les actuacions 
realitzades al procediment, de conformitat amb el previst a l’article 44 de la Llei 
39/2015, d’1 de juliol, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques. 
 
Cinquè. Declarar que: 
 

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

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

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

 
 

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  
 
 

7.3 Procediment sancionador en matèria de tinença d’animals de companyia - 
acta 110/2017: terminació del procediment: declaració de caducitat i arxiu de les 
actuacions (exp. 519/2017) 
 

DADES DEL PROCEDIMENT 
 

Acta policial 110/2017 data 27/02/2017 

Identificació del 
presumpte infractor 

*** NIF *** 
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Data de la presumpta conducta 
infractora 

27/02/2017 

expedient 519/2017 
resolució 
d’incoació 

Decret núm. 
2017-0953, de 
27/07/2017 

 
Primer. Mitjançant decret número 2017-0953, de 27 de juliol de 2017 es va acordar la 
incoació de procediment sancionador respecte als fets que s’incorporen a l’acta 
número 110/2017 de 27 de febrer de 2017 referida a conductes relatives a tinença 
d’animals de companyia i tinença i conducció de gossos considerats potencialment 
perillós. Identificat en aquest document com a presumpte responsable el sr. *** (***) es 
va procedir, mitjançant document denominat plec de càrrecs (firmat el 21 d’agost de 
2017), a l’emissió de proposta de resolució amb fixació d’una sanció de multa per 
infracció molt greu prevista a l’article13.1 b) Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el 
règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos (per incompliment de 
l’obligació de disposar llicència per tinença i conducció de gossos potencialment 
perillosos) per un import total de 2.404,06 €. 
 
Segon. Conforme l’establert al mateix decret número 2017-0953, de 27 de juliol, el 
termini per la resolució del procediment era de 3 mesos a partir de la incoació. En 
aquest mateix text s’informa que “transcorregut aquest termini sense que s'hagués 
dictat i notificat la resolució, el procediment sancionador ha d'entendre's caducat”. El 
decret núm. 2017-0953 de 27 de juliol no va ser notificat al presumpte infractor fins el 
13 de novembre de 2017, sense que consti a l’expedient cap actuació adreçada a 
establir la suspensió del procediment o l’ampliació dels terminis establerts per resoldre. 
 
Tercer. L’article 25.1.b de la Llei 39/2015, d’1 de juliol, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques estableix que en els procediments 
sancionadors on l’Administració exerceixi potestats sancionadores es produirà la 
caducitat pel transcurs del termini màxim per dictar resolució expressa i notificar-la, 
sense que aquesta situació eximeixi a l’Administració del compliment de l’obligació 
legal de resoldre. L’article 21 d’aquesta mateixa llei estableix amb caràcter general que 
el termini màxim és de 3 mesos, sense que per llei específica es pugui establir un 
termini superior a 6 mesos si el legislador opta per determinar un termini màxim 
específic. 
 
Quart. Pel que fa a la possibilitat de tornar a incoar procediment sancionador respecte 
als fets inclosos en l’acta 110/2017 cal tenir en compte que la data en que es van 
realitzar les presumptes conductes infractores va ser el 27 de febrer de 2017 i de 
conformitat amb el previst a l’article 30 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 
jurídic del sector públic: 
 

- respecte a les conductes qualificades com lleus correspon considerar produïda 
la prescripció de la infracció per transcurs de termini superior a 6 mesos des de 
la data de realització dels fets; 

- respecte a les conductes qualificades com greus i molt greus correspon 
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considerar possible l’obertura de nou procediment sancionador en tant no han 
transcorregut els terminis de prescripció previstos per les infraccions greus (2 
anys) i molt greus (3 anys). 

La Junta de Govern Local actua la competència delegada respecte a la resolució de 
procediments sancionadors per imposició de sancions greus i molt greus en l’àmbit de 
tinença d’animals a partir de la delegació següent: 
 

- Òrgan delegant: Ple. 
- Data de delegació: 22 de juny de 2015. 
- Publicació al BOPB: 7de juliol de 2015. 

 
S’ACORDA:  
 
Primer. Declarar la caducitat del procediment sancionador en matèria de tinença 
d’animals i tinença i conducció de gossos potencialment perillosos incoat respecte al 
sr. *** (***) mitjançant decret núm. 2017-0953, de 27 de juliol en relació amb els fets 
succeïts el 27 de febrer de 2017 a partir de les dades incorporades en l’acta núm. 
110/2017. 
 
Segon. Procedir a l’arxiu de les actuacions desenvolupades en relació amb aquest 
procediment integrades en l’expedient 519/2017 en compliment de l’establert a l’article 
25.1.b de la Llei 39/2015, d’1 de juliol, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 
 
Tercer. Notificar el present acord a l’interessat.. 
 
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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ÀMBIT DE PROMOCIÓ DEL TERRITORI 
  
8. ÀREA DE PLANEJAMENT I TERRITORI  
 
8.1 Aprovació definitiva del projecte d'urbanització PAU PUIGMAL (exp. 
91/2017) 
 

Primer. La Junta de Govern Local, en sessió de data 6 de novembre de 2017, va 
aprovar inicialment el Projecte d’urbanització del PAU-PUIGMAL, redactat per Joan 
Jordana Gisbert, arquitecte i Albert Sorolla Edo, tècnic mediambiental de Naturalesa. 
 
Segon. L’esmentat acord fou publicat al diari El Punt Avui de data 13 de novembre de 
2017, Butlletí Oficial de la província de Barcelona de data 21 de novembre de 2017, 
tauler d’anuncis i seu electrònica municipal, sense que s’hagi presentat cap al·legació 
durant el període d’informació pública. 
 
Tercer. Vist l’informe emès per l’arquitecte tècnic municipal de data 20 de juliol de 
2018, que s’uneix com annex. 
 
La Junta de Govern Local actua la competència delegada següent: 

- Òrgan delegant: l’Alcalde 
- Data de delegació: 18 de juny de 2015 
- Número Decret: 2015-0480 
- Publicació BOP: 3 juliol 2015 
-  

S’ACORDA:  
 
Primer. Aprovar definitivament el projecte d’urbanització del PAU-PUIGMAL, amb un 
pressupost de 45.812,45 € més 9.620,62 € d’IVA, el que suposa un total de 55.433,07 
€ i amb les condicions següents: 
 
- Abans de l’inici de les obres caldrà disposar de l’autorització administrativa preceptiva 
segons l’article 9.4 del Reial Decret 849/1986, d'11-04-1986, pel qual s'aprova el 
Reglament del Domini Públic Hidràulic, que desplega els títols preliminar I, IV, V, VI, 
VII i VIII del text refós de la Llei d'Aigües, aprovat pel Reial Decret 1/2001, de 20 de 
juliol (abans Reial Decret 849/1986, d'11-04-1986, pel qual s'aprova el Reglament del 
Domini Públic Hidràulic, que desplega els títols preliminars I, IV, V, VI, i VII de la Llei 
29/1985), i si s’escau realitzar les modificacions de projecte necessàries per a 
l’execució de les obres.  
 
Segon. Notificar el presenta acord als interessats a l’expedient. 
 
Tercer. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

 

  

  

 

 

 

Pàgina 83 de 236 
 

 

Plaça de la Vila, 1  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86 

E-mail: ajuntament@santfruitos.cat 

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 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  
 
 

8.2 Aprovació de l’exercici de l’opció d’adquisició del dret de ple domini de 
les finques situades al carrer Sant Benet núm. 4 i 6 (exp. 1446/2017) 
 

Primer. La Junta de Govern Local en sessió de data 19 de març de 2018, va aprovar 
l’expedient de contractació referent al contracte administratiu especial d’adquisició del 
dret de ple domini, mitjançant escriptura pública d’opció d’adquisició, dels immobles 
situats al carrer Sant Benet 4 i 6 de Sant Fruitós de Bages, amb les següents dades 
registrals: Finca núm 2054 inscrita al volum 2886, llibre 170, foli 134, del Registre de la 
Propietat de Manresa-4. Es correspon amb la parcel·la cadastral 
6229505DG0262N0001DU;Finca núm 88 inscrita al volum 3449, llibre 219, foli 30, del 
Registre de la Propietat de Manresa-4. Es correspon amb la parcel·la cadastral 
6229506DG0262N0001XU. 
 
Així mateix va aprovar el  Plec de clàusules administratives particulars referent al 
contracte administratiu especial per a l’opció d’adquisició de les finques suara 
esmentades, durant un termini de 8 mesos des de la signatura d’escriptura pública 
d’opció de compra, en els termes previstos a l’article 568-8 i següents del Llibre cinquè 
del Codi Civil de Catalunya, i sense dret a indemnització a favor dels actuals 
propietaris en cas de no acabant-se exercitant l’opció d’adquisició.  
 
Segon. Atès que en data 19 d’abril de 2018 es van formalitzar les escriptures públiques 
del contingut del citat acord, atorgades davant el Notari de Manresa Sr. Pedro Carlos 
Moro García, sota els números 975 i 976 de protocol.  
 
Tercer. Atès que en la clàusula 4 del PCAP i punt quart dels atorgaments de les 
escriptures, s’estableix que el “preu total de la transmissió de la finca registral número 
2054 es fixa en SEIXANTA-TRES MIL SET-CENTS CINQUANTA EUROS, que serà 
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satisfet en cas de dur-se a terme l’adquisició sobre la que s’establirà opció. El preu 
total de la transmissió de la finca registral número 88  es fixa en   SETANTA-SIS MIL 
CINC-CENTS EUROS, que serà satisfet en cas de dur-se a terme l’adquisició sobre la 
que s’establirà opció”. 
 
Quart. Atès el disposat en la clàusula 5 del PCAP i punt cinquè dels atorgaments de 
les escriptures, segons la qual “la transmissió de la propietat s’efectuarà en cas de 
perfeccionar-se l’adquisició sobre la que s’establirà opció,  per mitjà de les escriptures 
públiques que correspongui (...) La transmissió, en el seu cas,  s’efectuarà sense que 
s’alteri la situació registral actual de la finca descrita quant a càrregues i gravàmens”. 
 
Cinquè. Atès que existeix crèdit adequat i suficient en l’aplicació pressupostària 
número 21.150.62202 “edificis carrer Sant Benet” per import de 140.250 euros.  
 
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. Exercir l’opció d’adquisició del dret de ple domini dels immobles situats al 
carrer Sant Benet 4 i 6 de Sant Fruitós de Bages, amb les següents dades registrals i 
segons descripció que consta en la clàusula 2 del PCAP, amb la finalitat de destinar-
les a equipament municipal, atès que segons la revisió del Pla General d’Ordenació 
Urbana Municipal de Sant Fruitós de Bages, aprovat definitivament el 27 de març de 
1996, els edificis es  troben situats en Sòl Urbà, en un sòl qualificat com a clau 
Ep_Equipaments Polivalents: 
 

- Finca núm 2054 inscrita al volum 2886, llibre 170, foli 134, del Registre de la 
Propietat de Manresa-4. Es correspon amb la parcel·la cadastral 
6229505DG0262N0001DU. Part venedora: Sra. Nieves Barrero Alfonseca, 
titular registral del dret de ple domini sobre el bé successió mortis causa en 
virtut d’escriptura d’acceptació d’herència autoritzada  a Barcelona pel notari 
Sr. Leopoldo Martinez de Salinas Alonso, en data 5 de gener de 2006, número 
de protocol 80. 

 

- Finca núm 88 inscrita al volum 3449, llibre 219, foli 30, del Registre de la 
Propietat de Manresa-4. Es correspon amb la parcel·la cadastral 
6229506DG0262N0001XU. Part venedora: Can Riudor S.L., titular registral del 
dret de ple domini sobre el bé en virtut d’escriptura de compravenda 
autoritzada  a Manresa pel notari Sr. Alexandre Nielles Sánchez, en data 4 de 
juliol de 2007, número de protocol 1205. 

 
Segon. Autoritzar la despesa derivada de l’exercici de la citada opció d’adquisició del 
dret de ple domini dels immobles referits amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
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número 21.150.62202 “edificis carrer Sant benet” del pressupost municipal per import 
de 63.750 euros (Finca número 2054) i per l’import de 76.500 euros (Finca número 
88). 
 
Tercer. Notificar el present acord als actuals propietaris de les finques descrites al 
present acord, bo i comunicant-los que posteriorment seran emplaçats, de forma 
fefaent i amb suficient antelació, per al dia i hora que l’Ajuntament determini als efectes 
de signatura de l’escriptura pública de compravenda. 
Així mateix es notificarà el present acord als actuals arrendataris de la finca número 
2054 del Registre de la Propietat de Manresa-4, si bé els mateixos no gaudeixen del 
dret d’adquisició preferent reconegut a l’article 25 de la Llei 9/1994, de 24 de 
novembre, d’Arrendaments  Urbans, per tractar-se d’un contracte administratiu 
especial regulable per la normativa específica de contractació administrativa i 
patrimoni de les administracions públiques.  
 
Quart. Publicar l’adjudicació d’aquest contracte, així com la seva formalització al perfil 
del contractant (plataforma de contractació pública), i en el Registre Públic de 
Contractes. 
 
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. 

 
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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8.3 Aprovació inicial de la modificació del Projecte constructiu d’una passarel·la 
sobre la C-16c, al Pk. 1+250, entre els carrers Moixeró i Aneto. Terme municipal 
de Sant Fruitós de Bages. (exp. 1198/2016) 
 
EXPOSICIÓ DE FETS 
 
Primer. En data 29 de desembre de 2016, la Junta de Govern Local va aprovar 
definitivament el Projecte constructiu d’una passarel·la sobre la C16c, al Pk 1+250 
entre els carrers Moixeró i Aneto, terme municipal de Sant Fruitós de Bages (BOP de 
17.01.2017 i DOGC de 12.01.2017), redactat pels Srs. Pere Lleal i Seguí i Josep Pinós 
i Alsedà en representació de Berrysar, S.L. amb un termini d’execució per contracte de 
667.025,25 € (21% IVA inclòs). 
 
Segon. La Junta de Govern Local, en data 2 de maig de 2017, va adjudicar a 
l’empresa M. i J. GRUAS, S.A.,  amb CIF A-25031576 l'execució de les obres 
contingudes en el citat projecte per l’import de  420.611’80 € (IVA exclòs), més 
88.328’48 € (21% d’IVA), total de  508.940’28 € (IVA inclòs). 
 
Tercer. En data 31 de juliol de 2017 es va signar l’acta de comprovació del replanteig i 
autorització de l’inici de les obres per part de l’Ajuntament, el contractista i la direcció 
facultativa de les obres. 
 
Quart. En data 2.05.18 (núm. 2018-E-RC-2276) el Sr. Ramon Camps Rota, director 
facultatiu de les obres, i enginyer de camins, canals i ponts amb número de col·legiat 
19.172, presenta un exemplar en format digital, obrant en l’expedient, del Projecte 
modificat d’una passarel·la la sobre la C16c, al Pk 1+250 entre els carrers Moixeró i 
Aneto, terme municipal de Sant Fruitós de Bages. 
 
Cinquè. En data 19.06.18 (núm. 2018-E-RC-3289) el Sr. Ramon Camps Rota, director 
facultatiu de les obres, i enginyer de camins, canals i ponts amb número de col·legiat 
19.172, presenta el document “Proposta modificació del projecte” en el que posa de 
manifest la necessitat de corregir errors materials del projecte i de completar i millorar 
solucions constructives, considerant necessari la redacció d’un projecte modificat. En 
el document s’hi annexen la relació de preus nous. Motivació i justificació de preus; i 
Informe sobre els principals desviaments. (annex 1) 
 
Sisè. En data 5 de juliol de 2018, l’arquitecte municipal ha emès informe en relació a la 
proposta de modificació del projecte presentat per Ramon Camps Rota, i en el que es 
conclou que s’informa favorablement l’aprovació inicial del Projecte modificat d’una 
passarel·la sobre la C16c, al Pk 1+250 entre els carrers Moixeró i Aneto (annex 2).  
Segons consta en l’informe el projecte modificat té un pressupost d’execució material 
(PEM) de 587.131,20 €, i el pressupost d’execució de contracte, (PEC) amb IVA inclòs 
és de: 
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Això representa un increment del 26,74336%, i de 178.384,96 € (IVA inclòs). 
 
 
Setè. En l’adjudicació del contracte a MJ Gruas, S.A. per  l’execució de les citades 
obres per un import de 420.611,80 € més 88.328,48 € d’IVA sumant un total de 
508.940,28 €, comportava una baixa del 23,7 %. Aquesta baixa s’ha d’aplicar ara al 
projecte modificat, per tal de, conseqüentment, modificar el contracte adjudicat. Per 
tant la diferència efectiva d’increment tenint en compte la baixa és de 136.107,72 € 
(IVA inclòs). 
 
Vuitè. En data 24/07/2018 (reg. 2018-E-RC-4369) l’empresa contractista transmet la 
seva conformitat al projecte modificat. 
 
Novè. Vist que existeix crèdit adequat, suficient i disponible a l’aplicació pressupostària 
21.151.60921 (projecte passera sobre C16c). 
 
Desè. Vist l’art. 9.1. del Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en 
matèria de contractació pública, d’acord amb el qual els contractes es podran modificar 
quan sigui necessari realitzar prestacions addicionals que únicament pugui portar a 
terme el contractista per raons econòmiques o tècniques o perquè una nova 
adjudicació pugui generar inconvenients significatius o un augment substancial de 
costos per a l'Administració. En qualsevol cas, el límit màxim global d'una modificació 
per aquesta causa serà del 50% del valor inicial del contracte. 
 
Onzè. Vist l’article 45 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
La Junta de Govern Local actua la competència delegada següent: 
- Òrgan delegant: L’Alcalde  
- Data de delegació: 18 de juny de 2015  
- Número de decret: 2015-0480  
- Publicació BOP: 3 de juliol de 2015  
 
S’ACORDA: 
 
Primer. Aprovar inicialment el Projecte modificat d’una passarel·la la sobre la C16c, al 
Pk 1+250 entre els carrers Moixeró i Aneto, terme municipal de Sant Fruitós de Bages. 
 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

 

  

  

 

 

 

Pàgina 88 de 236 
 

 

Plaça de la Vila, 1  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86 

E-mail: ajuntament@santfruitos.cat 

Segon. Sotmetre el projecte modificat a informació pública pel termini de trenta dies 
mitjançant publicació d’aquest acord al Butlletí Oficial de la província, seu electrònica i 
tauler d’edictes municipal, donant-se coneixement per mitjans telemàtics de la 
convocatòria d’informació pública, de conformitat amb l’establert en l’article 45.3 i 
concordants del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
Tercer. Significar que en cas que no es formulin al·legacions durant el termini 
d’informació pública, l’aprovació inicial esdevindrà definitiva sense necessitat de nou 
acord. 
 
Quart. Modificar el contracte d’obres adjudicat a l’empresa M. i J. GRUAS, SA,  amb 
CIF A-25031576, amb un increment del preu de 136.107,72 € (21% IVA inclòs) 
respecte del preu del contracte inicial (aprovat per la Junta Govern Local de 02.05.17), 
sent el nou preu de contracte de  645.047,99 € (IVA inclòs), modificació que resta 
condicionada a l’aprovació definitiva del Projecte modificat. 
 
Cinquè. Aprovar una despesa de 112.485,72 € més 23.622,00 € d’IVA, un total de 
136.107,72 € (IVA inclòs) a favor de M. i J. GRUAS,S.A. amb càrrec  a l’aplicació 
pressupostària  21.151.60921 (“projecte passera sobre C16c”), condicionant-se la 
mateixa a l’aprovació definitiva de la modificació del Projecte. 
 
Sisè. Disposar que, si l’aprovació de la modificació del Projecte esdevé definitiva, 
caldrà requerir a l’empresa M. i J. per tal de formalitzar la modificació de contracte 
d’obres; i en el termini de deu dies, comptats a partir del dia següent en què li sigui 
notificada l’aprovació definitiva de la modificació del Text refós, l’empresa contractista 
haurà d’ingressar a la tresoreria municipal la garantia definitiva addicional de 5.624,29 
€ (5% de l’import del contracte addicional), de conformitat amb el que determina 
l’article 109.3 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del sector públic). 
 
Setè. Notificar el present acord a l’empresa contractista, a la direcció facultativa, 
serveis tècnics municipals (Sr. Joan Anglada Arumí arquitecte municipal) i a la 
Intervenció-tresoreria. 
 
Vuitè. Declarar que en relació als acords primer a tercer: 

- 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 
recurs ajustat a dret.  

 
En relació als acords quart a setè i si la proposta d’aprovació inicial de la 
modificació del Text refós esdevé definitiva sense necessitat d’un nou acord, 
declarar que: 

 
- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat 

separadament 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 a dret. 

 
 
ANNEX. 

 
INFORME TÈCNIC 

 
DEPARTAMENT: ÀREA DE PLANEJAMENT I TERRITORI 
PROCEDIMENT:  
DEPARTAMENT: CONTRACTACIÓ 
PROCEDIMENT:  
- Número: 1198/2016 
- Nom: Expedient de contractació per l’adjudicació del contracte de les obres 

contingudes en el Projecte constructiu d’una passarel·la sobre la C-16c, al Pk. 
1+250, entre els carrers Moixeró i Aneto, terme municipal de Sant Fruitós de 
Bages. 
 

Vista la proposta de modificació del projecte presentat per Ramon Camps Rota amb 
registres d’entrada electrònic E/002124-2018 de 2 de maig i E/002953-2018 de 19 de 
juny, s’emet informe tècnic.  

1. Antecedents. 

1.1.1. Expedient 1133/2016. Per acord 3.1  de la Junta de Govern Local en sessió de 
29.12.2016 es resolgué aprovar definitivament el “Projecte constructiu d’una 
passarel·la sobre la C16c, al Pk. 1+250, entre els carrers Moixeró i Aneto, 
terme municipal de Sant Fruitós de Bages”, redactat per Pere Lleal i Seguí i 
Josep Pinós i Alsedà, en representació de Berrysar S.L.,  amb un pressupost 
d’execució per contracte de 667.025,25 euros (IVA 21% inclòs) i un termini 
d’execució de 5 mesos. 

1.1.2. Expedient 1226/2016. Per acord 4.3  de la Junta de Govern Local en sessió de 
29.05.2017 es resolgué aprovar l’expedient de contractació menor de serveis 
per a la direcció de les obres, direcció d’execució i coordinació de seguretat i 
salut de les obres del Projecte constructiu d’una passarel·la sobre la C-16c, i 
adjudicar el present contracte menor de serveis a l’enginyer de camins, canals i 
ports Sr. Ramon Camps i Rota, amb NIF ***  

1.1.3. Expedient 1198/2016. Per acord 6.3  de la Junta de Govern Local en sessió de 
29.05.2017 es resolgué adjudicar a l’empresa M. y J. GRUAS, SA, amb CIF A-
25031576, l'execució de les obres contingudes en el Projecte constructiu d’una 
passarel·la sobre la C-16c, al Pk. 1+250, entre els carrers Moixeró i Aneto, al 
terme municipal de Sant Fruitós de Bages, per l’import següent: Oferta 
econòmica per a l’execució de les obres 420.611’80 € (IVA exclòs), més 
88.328’48 € (21% d’IVA), total de 508.940’28 € (IVA inclòs).  

El contracte es formalitzà en data 12 de maig de 2017. 
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Per decret d’alcaldia número 2017/0852 de 6 de juny  s’aprovà el Pla de 
Seguretat i Salut referit al contracte de les obres incloses en el projecte 
constructiu d’una passarel·la sobre la C-16c, entre els carrers Moixeró i Aneto. 
Terme municipal de Sant Fruitós de Bages, elaborat per l’empresa M y J Gruas 
SA. 

En data 31 de juliol de 2018 es signà l’acta de comprovació del replanteig i 
autorització del començament de les obres. 

Consten a l’expedient 32 actes d’obra signades pel director d’obra i el 
representant de l’empresa contractista. 

 

2. Objecte. El projecte modificat es presenta en resposta a les petició del sotasignat, 
vistes les modificacions que s’han introduït durant l’execució de l’obra per donar 
compliment a la normativa d’obligat compliment, per resoldre aquelles qüestions 
plantejades durant l’execució de l’obra en que el projecte no estableix amidaments i en 
conseqüència pressupost per a algunes partides, i alhora s’aprofita per ajustar els 
amidaments a la realitat.  

Tots aquest temes es poden veure en les actes d’obra,  en que ja es plantegen els 
problemes i també les solucions donades per la direcció d’obra, i que ara es refonen 
per a poder aprovar de manera conjunta a mode de projecte modificat, que comportarà 
la modificació en el contracte adjudicat de les obres. 

3. Analitzat el pressupost d’execució material del projecte aprovat definitivament, i en 
comparació amb la proposta de projecte modificat es constaten les següents 
diferències per capítols: 

 COMPARATIU PROJECTE MODIFICAT DIFERÈNCIA 

 Capítol TOTAL € TOTAL € TOTAL € 

1 TREBALLS PREVIS 584,50 € 584,50 € 0,00 € 

2 DEMOLICIONS 12.157,81 € 15.029,97 € 2.872,16 € 

3 
MOVIMENT DE 
TERRES 24.161,20 € 16.351,23 € -7.809,97 € 

4 ESTRUCTURA 
255.085,56 

€ 
275.398,92 

€ 20.313,36 € 

5 DRENATGE 46.966,55 € 46.578,64 € -387,91 € 

6 ENLLUMENAT 29.346,89 € 8.737,91 € -20.608,98 € 

7 PAVIMENTACIÓ 40.490,52 € 44.517,31 € 4.026,79 € 

8 SENYALITZACIÓ 7.268,51 € 7.054,56 € -213,95 € 

9 
SERVEIS AFECT. 
REPOSIC. 25.157,43 € 25.157,43 € 0,00 € 

10 
PARTIDES 
ALÇADES  22.025,18 € 22.025,18 € 0,00 € 

11 MODIFICAT   
125.695,55 

€ 125.695,55 € 

 TOTAL PEM 
463.244,15 

€ 
587.131,20 

€ 123.887,05 € 
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Als capítols 1 de treballs previs, 9 de serveis afectats i reposicions, i al 10 de partides 
alçades,  no hi ha modificació de preu, i als capítols 5 de drenatges i 8 de senyalització 
hi ha baixa anecdòtica 

Al capítol 2 de demolicions i ha un petit increment d’amidament. 

Al capítol 3 de moviment de terres hi ha una minva significativa per menor amidament. 

Al capítol 4, estructura hi ha un increment inferior al 10% d’amidament en partides de 
fonaments, murs, estructura de formigó i estructura metàl·lica. 

Al capítol 6 d’enllumenat, hi ha baixa significativa en relació al total del capítol, ates 
que s’han exclòs les llumeneres i la seva instal·lació, substituïdes per un altre model 
anti vandàlic  no previst en projecte inicial i incorporat al capítol 11 modificat. 

Al capítol 7 pavimentació hi ha un increment per sota del 10 %, principalment a causa 
de l’increment de les partides de paviment de panot. 

Al capítol 11 modificat, és on s’agrupen totes aquelles partides no previstes en el 
projecte original, i que suposa l’increment de preus més alt per les següents qüestions: 

• Principal element d’obra que afecta econòmicament al modificat, el paviment 
de la passarel·la metàl·lica. Si bé estava representat en la documentació 
gràfica, el paviment de planxa, la pintura del paviment, i el tractament 
antilliscant no estaven inclosos en els amidament i el pressupost. En conjunt 
aquestes partides suposen un increment de PEM entorn de 45.000,00 €. 

• La pintura de la barana metàl·lica no estava inclosa en els amidaments i 
pressupost, suposa un increment de PEM entorn de 14.000,00 €. 

• La substitució de les llumeneres així com la seva incorporació encastada en un 
passamà d’acer inoxidable no previst en projecte però d’obligada col·locació, 
suposa un increment de PEM entorn de 38.000,00 €.  

• Hi ha noves partides no previstes en projecte de pintura bituminosa, 
d’enderroc, d’acer en perfils, i altres menors, que en conjunt suposen un 
increment de PEM entorn de 10.000,00 €. 

• La formació del paviment de formigó i la seva base en els trams d’arrencada de 
les rampes no era inclosa en el projecte, que en conjunt suposen un increment 
de PEM entorn de 10.000,00 €. 

El projecte modificat té un pressupost d’execució material (PEM) de 587.131,20 €, i el 
pressupost d’execució de contracte, (PEC)  amb IVA inclòs és de: 

 COMPARATIU PROJECTE MODIFICAT DIFERÈNCIA 

 TOTAL PEM 
463.244,15 

€ 
587.131,20 

€ 123.887,05 € 

 DGE 13 % 60.221,74 € 76.327,06 € 16.105,32 € 

 BI 6 % 27.794,65 € 35.227,87 € 7.433,22 € 

 BASE 
551.260,54 

€ 
698.686,13 

€ 147.425,59 € 
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 IVA 21 % 
115.764,71 

€ 
146.724,09 

€ 30.959,37 € 

 TOTAL 
667.025,25 

€ 
845.410,21 

€ 178.384,96 € 
 

Això representa un increment del 26,74336%, i de 178.384,96 €. 

4. En l’adjudicació del contracte a MJ GRUAS S.A., de l’execució de les obres per 
420.611’80 € (IVA exclòs), més 88.328’48 € (21% d’IVA), total de 508.940’28 € (IVA 
inclòs), comportava una baixa de 23,70 % per passar d’un PEC sense IVA de 
551.260,54 € a 420.611,80 € adjudicats. Aquest baixa s’ha d’aplicar ara al projecte 
modificat per tal de modificar el contracte d’adjudicació de les obres si s’aprova el 
projecte modificat: 

 ADJUDICACIÓ 
TOTAL 
PEM 447.981,11 € 

DGE 13 % 58.237,54 € 

BI 6 % 26.878,87 € 

BASE 533.097,52 € 

IVA 21% 111.950,48 € 

TOTAL 645.047,99 € 
 

5. Sobre la modificació del projecte: es compleixen les condicions establertes al Real 
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei de contractes del sector públic: 

5.1. El PCAP preu que es pugui modificat el contracte. en els supòsits previstos en 
els articles 107 i 234 del TRLCSP. (Article 105 TRLCSP). 

La modificació del contracte no es fa amb la finalitat d’afegir prestacions 
complementaries a les inicialment contractades, ampliar l’objecte del contracte 
a fi de que pugui complir noves finalitats no contemplades a la documentació 
preparatòria del mateix, o incorporar una prestació susceptible d’utilització o 
aprofitament independent. La modificació es limita a introduir variacions 
estrictament indispensables per respondre a la causa objectiva que la fa 
necessària. Fins i tot la majoria de les variacions ja estaven  previstes en la 
documentació gràfica del projecte però no incloses en els amidaments. 

5.2. La modificació és per resoldre la inadequació de la prestació contractada per a 
satisfer les necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant el contracte degut a 
errades o omissions inclosos en la redacció del projecte o de las 
especificacions tècniques. (article 7.1. TRLCSP). 

5.3. La modificació del contracte acordada no altera les condicions essencials de la 
licitació i adjudicació, i es limitar a introduir les variacions estrictament 
indispensables per donar resposta a la causa objectiva que la fa necessària, i 
es supera el 10 por cent del preu d’adjudicació del contracte (article 7.2. 
TRLCSP), no aplicable ara atès que l’obra s’ha executat en la seva integritat: 
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No es modifica la funció i característiques essencials inicialment contractades; 
No s’altera la relació entre la prestació contractada i el preu, tal i com va 
quedar definida per les condiciones de l’adjudicació; Per a la realització de la 
prestació modificada no és necessària una habilitació professional diferent de 
la exigida para el contracte inicial o unes condicions de solvència 
substancialment diferents; Sobre l’increment de més del 10% del contracte, la 
majoria de les variacions ja estaven  previstes en la documentació gràfica del 
projecte però no incloses en els amidaments, i en conseqüència en el 
pressupost i contractació de l’obra.  

5.4. D’acord a l’article 234  caldrà donar audiència al contractista per un  termini 
mínim de tres dies hàbils. 

5.5. D’acord a l’article 219 la modificació serà obligatòria per al contractista. 

6. Conclusió. 

S’informa favorablement per a l’aprovació inicial del Projecte modificat d’una 
passarel·la sobre la c-16C, al PK 1+250, entre els carrers Moixeró i Aneto, presentat 
per Ramon Camps Rota. 
 
 

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  
 
 
 
9. ÀREA D’ESPAI PÚBLIC, ACTIVITATS I OBRES 
  

9.1 Acceptació de l’ajut atorgat en el marc Programa complementari de 
suport a la inversió local - Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019 (exp. 
138/2016) 
 

Primer. Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en data 14  de juny 
de 2018, ha aprovat el dictamen 273/18 sobre aprovació del Programa complementari 
de suport a la inversió local en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019, el 
qual té per objecte oferir suport econòmic als governs locals de la demarcació de 
Barcelona en la realització d’inversions en equipaments, infraestructures i/o béns 
locals, tant inversió nova com inversió de manteniment, reparació i conservació, que 
siguin vertebradores del territori. 
 
Segon. Atès que el suport conferit en el marc del programa s’articula mitjançant la 
concessió d’un fons de prestació, i els ajuts s’aproven en el mateix acte en que 
s’aprova el règim regulador; segons annex al dictamen l’import concedit a l’Ajuntament 
de Sant Fruitós de Bages és el següent: 
 

 
 
Tercer. Conforme l’article 14 del règim regulador del programa es considera despesa 
elegible les “despeses de Capítol 6 de l’ens destinatari o de l’executor, d’acord amb 
l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, que aprova l’estructura dels pressupostos 
dels ens locals, derivades de la realització d’inversions en equipaments, 
infraestructures i/o béns locals, tant inversió nova com inversió de manteniment, 
reparació i conservació, que siguin vertebradores del territori. 2. Les inversions objecte 
d’ajut han d’orientar-se preferentment al finançament d’inversions necessàries per a 
donar cobertura a la prestació integral i adequada dels serveis públics, i molt 
especialment els que tenen la consideració de mínims, d’acord amb els articles 26 de 
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la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local, i 67 del Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, pel qual s’aprova la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. 3. Així 
mateix, aquest suport pot destinar-se al finançament d’inversions que ja compten amb 
finançament de les Meses de concertació, però que, per insuficiència de recursos o 
per la concurrència d’eventualitats en l’execució, requereixen una suplementació dels 
recursos assignats; o també d’inversions que donen continuïtat a assistències 
tècniques rebudes tant en el marc del Catàleg de serveis com de les mateixes Meses 
de concertació.” 
 
Quart. Atès que conforme l’article 12, l’ens destinatari disposa fins el 30 de novembre 
de 2018 per presentar l’acceptació expressa de l’ajut d’acord amb el model 
normalitzat. La presentació de l’acceptació expressa possibilita el pagament per 
avançat del 75% de l’import concedit el 2018. 
 
Cinquè. Atès que conforme l’article 13 l’execució de les actuacions objecte d’ajut es 
correspondrà amb el comprès entre l’1 de gener de 2018 fins el 15 d’octubre de 2019. 
 
Sisè.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:  
 
Primer. Acceptar l’ajut d’import 162.432,54 € (2018:42.232,46 €; i 2019: 120.200,08 €) 
concedit per la Diputació de Barcelona, corresponent al Programa complementari de 
suport integral al desenvolupament local - Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, 
així com les condicions per a la seva concessió i execució, en el marc del règim 
regulador del programa complementari referit (codi XGL 18/X/258860). 
 
Segon. Trametre l’acceptació de l’ajut esmentat a través del Portal de tràmits dels ens 
locals i altres administracions de la Seu Electrònica Corporativa (PMT) model P3-010-
16. 
 
Tercer. Comunicar la present resolució a la intervenció-tresoreria, àrea de contractació 
i serveis tècnics municipals. 
 
Quart. Declarar que: 
 

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

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

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

Per coherència temporal, el punt 9.6 es tracta entre els punts 9.1 i 9.2 de l’ordre 

del dia:  

 

9.6 Aprovació definitiva del “Projecte executiu de reparació de l’ascensor 
exterior de la Rosaleda” (exp. 409/2018) 
 

Primer. La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el 9 d’abril de 2018, mitjançant 
procediment d’urgència, va aprovar inicialment el projecte executiu de reparació de 
l’ascensor exterior de la Rosaleda, redactat per l’enginyer tècnic Martí Just Calderer 
(SA Enginyeria Larix), amb un pressupost d’execució per contracte de 72.536,08 € 
(IVA inclòs), i un termini d’execució de les pobres previst de 2 mesos i mig. 
 
Segon. Atès que d’acord amb l’aprovació inicial es va sotmetre el projecte a informació 
pública pel termini de 15 dies hàbils, publicant-se l’edicte corresponent al Butlletí 
Oficial de la Província del dia 23 d’abril de 2018 i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament; 
sense que s’hagin presentat reclamacions, ni al·legacions al projecte. 
 
Tercer. En data 28 de juny de 2018 i registre d’entrada núm. 2018-E-RC-3571, s’ha 
presentat el projecte executiu de reparació de l’ascensor exterior de la Rosaleda que 
inclou les modificacions i consideracions tècniques indicades a l’informe de municipal 
de 29 de març de 2018, annexat a l’acord d’aprovació inicial de la Junta de Govern 
Local de data 9 d’abril de 2018. 
 
Quart. Vista la resolució favorable d’autorització d’obra/actuació en zona de protecció 
de la carretera de 5 de juliol de 2018. 
 
Cinquè. Vist l’informe de data 20 de juliol de 2018, emès per part del Sr. Aleix 
Cervantes López, enginyer municipal, el qual s’adjunta com annex 2, favorable a 
l’aprovació definitiva dels citats documents. 
 
Sisè. Atès que la Junta de Govern Local actua per 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 
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S’ACORDA:  
 
Primer. Aprovar definitivament el projecte executiu de reparació de l’ascensor exterior 
de la Rosaleda, redactat per l’enginyer tècnic Martí Just Calderer (SA Enginyeria 
Larix), amb un pressupost d’execució per contracte de 72.536,08 € (IVA inclòs), i un 
termini d’execució de les obres previst de 2 mesos i mig, i d’acord amb les condicions 
establertes en la resolució d’autorització d’obra/actuació en zona de protecció de la 
carretera. 
 
Segon. Notificar el present acord al redactor del projecte i als serveis tècnics 
municipals. 
 
Tercer. Publicar el present acord en el BOPB, DOGC i  taulell d’anuncis i a la seu 
electrònica de conformitat amb l’establert en l’article 38.2 del Decret 179/1995, de 13 
de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
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. 

 
 
Annex 1:  Informe tècnic emès per l’enginyer municipal de data 20 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 
 
Informe tècnic en relació a l’aprovació definitiva del “Projecte executiu de reparació de 
l’ascensor exterior de la Rosaleda“, redactat per l’enginyer tècnic industrial Sr. Martí 
Just Calderer (SA d’Enginyeria Larix). 
 
Dades del procediment  
 
DEPARTAMENT: Contractació. 
PROCEDIMENT:  

- Número: 409/2018   
- Nom: Projecte executiu de reparació de l’ascensor exterior de la Rosaleda. 
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Fets i antecedents 
 
1. En data 14/07/2017 i registre d’entrada núm. E/003371-2017, l’enginyer industrial 

Sr. Josep Herrero Ballano va presentar la versió definitiva de l’”Informe tècnic 
d’anàlisi i conclusions sobre les causes de les freqüents avaries que afecten a 
l’ascensor que dóna accés a la passarel·la que travessa des de la Rosaleda fins al 
polígon Casanova, a Sant Fruitós de Bages”. Al qual s’identificaven les possibles 
causes, i s’efectuaven diferents propostes genèriques de millora de la instal·lació, 
o bé l’eliminació de l’ascensor en benefici d’una rampa adaptada, a valorar en 
ambdós casos per part del govern municipal. 
 

2. La Junta de Govern Local en sessió celebrada el 6 de novembre de 2017 va 
acordar aprovació l’expedient de contractació menor de serveis per a la redacció 
d’un projecte executiu de remodelació de l’ascensor de la Rosaleda, i a la vegada 
va adjudicar el citat contracte menor a favor de la S.A d’Enginyeria Larix per un 
import total de 9.377,50 euros (IVA 21% inclòs). 

 
3. D’altra banda, i en paral·lel a l’anterior, la Junta de Govern Local en sessió 

celebrada el mateix 6 de novembre de 2017 va acordar adjudicar a l’empresa 
Vectia Ingeniería, SLU el contracte per a 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, per un import de 7250,00 euros (IVA exclòs). El citat projecte es troba 
actualment en procés de redacció. 
 

4. En data 07/02/2018 i registre d’entrada núm. E/000597-2018, l’enginyer tècnic 
industrial Sr. Martí Just Calderer de la S.A d’Enginyeria Larix va presentar el 
“Projecte bàsic de reparació de l’ascensor exterior de la Rosaleda”, el qual 
contemplava de forma general les actuacions a portar a terme de l’ascensor pel 
seu correcte funcionament en base a l’informe previ d’anàlisi conclusions indicat 
anteriorment, i que igualment contemplava una valoració estimada del seu 
pressupost d’execució per contracte valorada en 62.804,48 euros (IVA 21% inclòs).  

 
5. Vistes les consideracions i treballs contemplats al projecte bàsic, i una vegada 

introduïdes les apreciacions estipulades per l’Ajuntament, el tècnic redactor va 
presentar en data 02/03/2018 i registre d’entrada núm. E/001133-2018 el “Projecte 
executiu de reparació de l’ascensor exterior de la Rosaleda” amb un pressupost 
d’execució per contracte de 68.714,64 euros (IVA 21% inclòs). 

 
6. En data 5 de març de 2018, el regidor d’Espai Públic, Activitats i Obres (Sr. Cristian 

Marc Huerta Vergés) va emetre una provisió sol·licitant als serveis tècnics 
municipals de l’informe tècnic necessari per a l’aprovació inicial del projecte, la 
seva tramitació d’urgència als efectes de la reparació de l’ascensor, així com es 
sol·licitava a la Intervenció municipal que es dotés amb crèdit suficient i adequat el 
pressupost 2018 per a l’execució dels treballs contemplats al projecte. 

 
7. Finalment, en data 23/03/2018 i registre d’entrada núm. E/001544-2018, l’enginyer 

tècnic industrial Sr. Sr. Martí Just Calderer (SA d’Enginyeria Larix) va presentar 
l’exemplar definitiu del “Projecte executiu de reparació de l’ascensor exterior de la 
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Rosaleda” amb un pressupost d’execució per contracte de 72.536,08 euros (IVA 
21% inclòs). 

 
Aquesta darrera versió contenia les darreres apreciacions i consideracions 
tècniques indicades per part de l’Ajuntament en les diferents reunions de 
seguiment per a la redacció del projecte (bàsicament: introducció de malla 
arquitectònica de protecció solar a les tres cares dels paraments verticals de vidre, 
introducció a les tres cares del pòrtic de denominació del barri de la Rosaleda, 
modificació  del passamà superior entre pòrtics en tot el perímetre dels paraments 
verticals, introducció dels quadres de preus 1 i 2 així com la justificació de preus 
del capítol d’amidaments i pressupost del projecte, introducció del diagrama de 
barres de temps-activitat dels capítols d’obra previstos al pressupost del projecte, 
introducció de la possible classificació empresarial del contractista per conjunts de 
partides d’obra: prestació d’obra i prestació de subministrament i servei 
manteniment de les instal·lacions d’aparell elevador). 

 
8. La Junta de Govern Local en sessió celebrada el 9 d’abril de 2018, va acordar 

declarar la urgència per a la tramitació de l’expedient segons la motivació indicada 
pel tècnic que subscriu, i aprovar inicialment el “Projecte executiu de reparació de 
l’ascensor exterior de la Rosaleda“, redactat per l’enginyer tècnic industrial Sr. 
Martí Just Calderer (SA d’Enginyeria Larix), amb un pressupost d’execució per 
contracte de 72.536,08 euros (IVA 21% inclòs) i un termini d’execució de 2 mesos i 
mig. 

 
9. El citat acord fou publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) en 

data 23 d’abril de 2018, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i al portal de 
transparència, per un termini de quinze dies hàbils, atès que es va declarar la 
tramitació urgent. Posteriorment, no consta que s’hagin efectuat al·legacions o 
reclamacions al projecte durant el període d’informació pública. 

 
10. En data 28 de juny de 2018 i registre d’entrada núm. 2018-E-RC-3571, el Sr. Martí 

Just Calderer en representació de la SA d’Enginyeria Larix, va presentar el “Text 
refós del Projecte executiu de reparació de l’ascensor exterior de la Rosaleda” per 
a la seva aprovació definitiva, el qual incorpora les consideracions tècniques 
indicades a l’informe de l’enginyer municipal en data 29/03/2018 annexat a l’acord 
de la Junta de Govern Local en data 09/04/2018. També aportà una còpia en 
paper i CD (pdf i editable) del citat projecte. 
 

11. En resposta a la sol·licitud efectuada per part de l’Ajuntament, en data 05/07/2018 i 
registre d’entrada núm. 2018-E-RC-3697, el Servei Territorial de Carreteres de 
Barcelona del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya va presentar la resolució d’autorització d’obra/actuació inclosa al 
projecte de referència (expedient CAB20180419), d’acord amb el Decret legislatiu 
2/2009, de 25 d’agost. 
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Documentació 
 
1. S’ha fet entrega d’un exemplar en suport informàtic del “Projecte executiu de 

reparació de l’ascensor exterior de la Rosaleda“, redactat per l’enginyer tècnic 
industrial Sr. Martí Just Calderer (SA d’Enginyeria Larix). També s’ha aportat una 
còpia en format paper i CD (pdf i editable) del citat projecte. El projecte disposa del 
visat núm. 003641 de data 27/06/2018 del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials 
de  Manresa. 
  

2. La documentació que integra el citat projecte es troba degudament signada per 
part del tècnic redactor, i en concret és la següent:  

 
a) Document 1: Memòria descriptiva i annexes. Inclou memòria (objecte, 

antecedents, deficiències i causes determinades, descripció de les solucions 
adoptades, justificació del CTE, termini d’execució, classificació del 
contractista i resum del pressupost), reportatge fotogràfic de l’estat actual, 
peritatge-informe tècnic, justificació de càlcul de la marquesina metàl·lica 
projectada sobre la caixa de l’ascensor, estudi bàsic de seguretat i salut, 
estudi de reparació de l’ascensor per part d’empresa especialitzada, diagrama 
de Gantt de planificació i pla de treballs i quadre de preus descomposts.  

b) Document 2: Plànols. 
c) Document 3: Plec de condicions. 
d) Document 4: Pressupost (Amidaments. Quadre de preus núm. 1. Quadre de 

preus núm. 2. Pressupost. Resum del pressupost). 
 
Emplaçament 
 
Les obres contemplades en el projecte previstes de realitzar en el terme municipal de 
Sant Fruitós de Bages, es troben emplaçades a l’ascensor exterior de la passarel·la 
col·locada perpendicularment a la carretera N-141c, PK 4+110, al barri de la Rosaleda.  
 
Propietat 
 
Les obres que contempla el projecte es troben emplaçades en el sistema viari en la 
zona annexa a la carretera N-141c, PK 4+110, per a les quals l’Ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages ostenta la titularitat dels terrenys. 
 
Per tant, als citats terrenys existeix disponibilitat per part de l’Ajuntament per executar 
les obres contemplades al projecte de referència. 
 
Règim urbanístic del sòl 
 
Planejament vigent. Pla general d’ordenació municipal (DOGC 24/05/1996 i DOGC 
27/3/1998), i Text refós de les normes urbanístiques de la revisió del PGOM (DOGC 
08/02/2005). 
 
1. Classificació del sòl: Urbà.  
2. Qualificació urbanística:  
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▪ Sistema viari (clau C). 
 
Treballs a realitzar 
 
1. Protecció zenital (solar i de la pluja) amb la implantació d’una marquesina de 6x5 

metres, en pendent entre l’1% i el 2%, amb els seus respectius voladís a tot el 
perímetre de la caixa de vidre de l’ascensor, i formada per perfils d’acer amb panell 
tipus Sandwich i xapa amb acabats gris RAL 9006. 
 

2. Protecció solar lateral dels paraments de vidre de la caixa de l’ascensor, mitjançant 
la col·locació d’una malla arquitectònica d’acer inoxidable tipus Weber 620, als 
efectes d’aconseguir un filtre a la radiació solar, i intentar reduir la temperatura 
interior. La citada malla es trobarà ancorada amb tensors verticals, els quals 
s’adheriran a la seva part inferior per tres pòrtics perimetrals. 

 
3. Treballs de reparació i/o substitució dels elements de l’ascensor. Bàsicament, la 

substitució del material deteriorat al considerar-se que no són elements adequats 
per un ascensor exterior: substitució de quadre de comandament estanc, 
instal·lació de variador de freqüència, substitució de tota la instal·lació elèctrica per 
una altra pròpia per exteriors, substitució de displays, botoneres i protectors de 
plàstic, substitució de dispositiu de rescat, substitució de l’equip rescatador, 
instal·lació de ventilació a la cabina, substitució dels cables en suspensió per altres 
per ascensors exteriors, canvi de fluorescent del fossat per altre per intempèrie 
(estanc), substitució d’elements d’ascensor per evitar avaries per excés de 
temperatura, creació d’un sistema electrònic autònom per evitar qualsevol tipus 
d’atrapament dels usuaris, posada en correcte funcionament. 

 
4. Protecció de l’entrada de la pluja en la parada superior. Donat que el pendent 

actual del paviment de la passarel·la no afavoreix l’evacuació de les aigües en 
sentit contrari a l’accés a l’ascensor, es preveu modificar el pendent amb una nova 
pavimentació en el replà de la planta superior mitjançant un marxapeu de granet 
flamejat de color negre i paviment de resines epoxi multicapa antilliscant de gruix 
mínim de 4 mm. 

 
5. Treballs a la planta inferior de l’ascensor. Modificació de les pendents perimetrals 

al voltant de la caixa de l’ascensor mitjançant una nova pavimentació de formigó 
amb acabat raspat i pendent del 2% cap a l’exterior. Que es complementarà amb 
la construcció d’un pou de drenatge i connexió cap al clavegueram.  

 
6. Instal·lació d’un sistema de ventilació forçada a la caixa de vidre de l’ascensor, que 

funcionarà a través de sensors de temperatura i humitat, podent ser governat a 
distància i amb el registre de dades pertinent de forma telemàtica. 

 
Pressupost 
 
El pressupost d’execució material (PEM) de les obres que contempla el projecte és de 
50.375,77 euros. Que suposa un pressupost d’execució per contracte (PEC) de 
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59.947,17 euros (IVA exclòs), més 12.588,91 euros corresponents al 21% d’IVA, que 
sumen un import total de 72.536,08 euros (IVA 21% inclòs).  
 
 
Termini d’execució 
 
El termini d’execució de les obres previst és de 2,5 mesos (54 dies), d’acord amb 
l’apartat I.6 de la memòria i l’annex 5 de termini d’execució i planificació diagrama de 
Gannt del projecte. 
  
 
Consideracions tècniques 
 
1. El projecte esmentat compleix la normativa urbanística vigent, les prescripcions 

tècniques que li són aplicables, i a la vegada reuneix tots els documents i requisits 
que exigeix l’article 233 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic; els articles 24 a 33 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS); així com 
els articles 124 al 134 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual 
s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques. 

 
2. El projecte de referència conté l’estudi bàsic de seguretat i salut que preveu l’article 

6 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, mitjançant el qual s’estableixen 
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, i dóna 
conformitat amb l’article 17.2 del mateix. 

 
3. Per a l’execució dels treballs o obres contemplades al projecte, es recomana la 

licitació d’un contracte mixt d’obra i serveis, als efectes d’unificar procediments de 
contractació (obres i serveis), i a la vegada obtenir un sol adjudicatari responsable 
tan de les obres com de la posterior explotació i manteniment de l’aparell elevador.  

 
A la vegada es considera convenient executar els treballs contemplats en el 
projecte per part d’una empresa instal·ladora/mantenidora habilitada d’aparells 
elevadors, i en tot cas tan sols permetre la subcontractació de les partides d’obra 
civil (capítol 1 del pressupost del projecte). Amb l’objecte d’obtenir una correcta 
reparació de la maquinària de l’ascensor per part d’una empresa especialista, que 
a la vegada assumeixi posteriorment el pertinent servei de manteniment. 

 
En conseqüència, i si l’òrgan municipal competent ho considera correcte, caldrà 
comunicar a l’equip instructor 51 encarregat del manteniment d’ascensors que la 
imminent licitació del servei de manteniment d’ascensors municipals exclogui el 
present. 

 
4. No és exigible la classificació empresarial del contractista per a l’execució dels 

treballs, en aplicació de l’article 77.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic.  
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No obstant, les empreses que acreditin la classificació mínima següent, es poden 
considerar que compleixen els requisits de solvència econòmic-financera, per a 
l’execució dels previsibles serveis de manteniment: 

 
Prestació d’obra: 
 

 
 
 
 

o bé 
 
 

Prestació de servei de manteniment: 
 

 
 
 
 
 
 

o bé 
 

 
D’altra banda, les empreses responsables de l’execució de la prestacions de 
subministrament i servei de manteniment, també hauran d’estar inscrites al 
Registre d’Agents de la Seguretat Industrial (RASIC), o equivalent, com empresa 
instal·ladora-mantenidora autoritzada per part de l’òrgan competent de la 
Comunitat Autònoma on tingui la seva seu social, que l’autoritzi per l’exercici 
d’aquesta activitat, en les especialitats de: aparells elevadors - ascensors. 

 
5. El present projecte i les obres derivades del mateix disposa del preceptiu informe i 

autorització per part del Servei Territorial de Carreteres de Barcelona del 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya (expedient 
núm. CAB20180419), donat que les actuacions previstes incideixen directament a 
la zona d’afectació de la seva competència, d’acord amb el Decret legislatiu 
2/2009, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de carreteres. 

 
6. Caldrà tenir en compte les següents consideracions tècniques respecte el present 

projecte: 
 

a) El tècnic que subscriu proposa la urgent tramitació per a la contractació de les 
obres de reparació, donat que actualment l’ascensor es troba fora de 
funcionament a causa de les successives avaries i atrapaments dels usuaris a 
l’interior de la cabina, i per tant, per tal de procedir el més aviat possible a la 
seva reobertura en les correctes condicions de seguretat d’utilització i 
accessibilitat. 

Grup Subgrup Categoria 

J 1. Instal·lacions mecàniques elevadores o 
transportadores.  

1 

J 1. Instal·lacions mecàniques elevadores o 
transportadores. 

A 

Grup Subgrup Categoria 

P 7. Manteniment i reparació d’equips i 
instal·lacions d’aparells elevadors i 
translacions horitzontals. 

1 

P 7. Manteniment i reparació d’equips i 
instal·lacions d’aparells elevadors i 
translacions horitzontals. 

A 
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b) Tal i com s’especifica a l’apartat 6 de l’annex d’estudi bàsic de seguretat i salut, 
el pressupost de seguretat i salut es troba inclòs en cada partida d’execució del 
pressupost del projecte. Igualment, el pertinent control de qualitat de la 
prestació d’obra es troba inclòs en cada partida d’execució del pressupost del 
projecte. 

c) Per a l’execució de la prestació d’obra, el tècnic que subscriu recomana la 
contractació dels serveis de direcció facultativa i coordinació de seguretat i 
salut en fase d’execució a favor de tècnics competents amb experiència en el 
camp dels aparells elevadors, donada la complexitat tècnica per a l’execució de 
les obres que permetin corregir les actuals deficiències de funcionament de 
l’ascensor. 
 

7. El tècnic redactor ha donat compliment a les consideracions tècniques 
especificades pel tècnic que subscriu a l’informe emès per a l’aprovació inicial del 
projecte.  

 
Conclusió 
 
El tècnic que subscriu informa favorablement el “Projecte executiu de reparació de 
l’ascensor exterior de la Rosaleda” per a la corresponent aprovació definitiva, sens 
perjudici del què estableixi l’òrgan municipal competent i de les consideracions 
indicades anteriorment. 
 
D’altra banda, el tècnic que subscriu proposa la urgent tramitació per a la contractació 
de les obres de reparació, donat que actualment l’ascensor es troba fora de 
funcionament a causa de les successives avaries i atrapaments dels usuaris a l’interior 
de la cabina, i per tant, per tal de procedir el més aviat possible a la seva reobertura en 
les correctes condicions de seguretat d’utilització i accessibilitat 
 
I als efectes que s’estimin oportuns, 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  
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9.2 Aprovació de l’expedient de contractació, el plec de clàusules 
administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques particulars que 
han de regir la contractació, mitjançant procediment obert, oferta 
econòmicament més avantatjosa, únic criteri de valoració i tramitació ordinària 
per a l’execució de les obres contingudes en el Text Refós del Projecte executiu 
de reparació de l’ascensor de la Rosaleda i el seu servei de manteniment integral 
(exp. 905/2018) 
 
Primer. Vist que la Junta de Govern Local en sessió de 9 d’abril de 2018 va aprovar 
inicialment el document tècnic anomenat Projecte executiu de reparació de l’ascensor 
de la Rosaleda, redactat per l’enginyer tècnic industrial Sr. Martí Just Calderer (SA 
d’Enginyeria Larix), amb un pressupost d’execució per contracte de 72.536,08 € (21% 
IVA inclòs). És previst que per la Junta de Govern Local en sessió extraordinària de 26 
de juliol de 2018 es resolgui l’aprovació definitiva del citat document tècnic.  
 
Segon. Atès que en data 18 de juny de 2018 s’emet provisió per part d’Alcaldia, en la 
que s’insta l’inici dels tràmits per a la contractació dels treballs de reparació de 
l’ascensor. 
 
Tercer. Atès que s’han redactat, conjuntament entre les àrees de contractació i serveis 
tècnics municipals, el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de 
prescripcions tècniques particulars per a la l’adjudicació del contracte mixt que 
comprèn dues prestacions: l’execució de l’obra de reparació de l’ascensor, i el servei 
de manteniment integral del mateix, ascendint el pressupost de licitació a 75.895,00 € 
(IVA exclòs) més 15.937,95 € (IVA 21%), total de 91.832,95 € (IVA inclòs) 
 
Quart. Vist que les esmentades obres i servei de manteniment es realitzaran amb 
càrrec a les aplicacions pressupostàries 22.150.61916 “passarel·la Rosaleda reparació 
ascensor” i 22.920.21300 “R.M.I Maquinària etc.”  
 
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, previst a l’article 159 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del 
sector públic (LCSP). I vista la restant normativa d’aplicació 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. 
 
Sisè. 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 per l’adjudicació del contracte mixt per a 
l’execució de les obres contingudes en el Text refós del Projecte executiu de reparació 
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de l’ascensor de la Rosaleda i el seu servei de manteniment integral, per procediment 
obert simplificat d’acord amb l’article 159 de la LCSP. 
  
SEGON. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars (annex 1) i el Plec 
de prescripcions tècniques particulars (annex 2) que han de regir l’adjudicació del citat 
contracte mixt. 
 
TERCER. Autoritzar la despesa per les quanties que es detallen a continuació: 
 

- Pel que fa a la prestació d’obra de reparació de l’ascensor 72.536,08 € (21% 
IVA inclòs) , amb càrrec a l’aplicació pressupostària 22 150 61916 “passarel·la 
Rosaleda reparació ascensor”. 
 

- Pel que fa a la prestació de servei de manteniment integral 22.920.21300 
“R.M.I Maquinària etc.” per les anualitats 2018, 2019, 2020: 
 
▪ Anualitat 2018: 907,97 € (21% IVA inclòs) 
▪ Anualitat 2019: 2.723,91 € (21% IVA inclòs) 
▪ Anualitat 2020: 1.815,94 € (21% IVA inclòs) 

 
Aquesta despesa resta condicionada a l’existència de crèdit adequat, suficient i 
disponible en els pressupostos pels exercicis 2019 i 2020. 

 
QUART. 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. 
 
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  
Annex 2 – Plec de prescripcions tècniques particulars 
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HAN DE REGIR 
EL CONTRACTE MIXT PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES CONTINGUDES EN 
EL TEXT REFÓS DEL PROJECTE EXECUTIU DE REPARACIÓ DE L’ASCENSOR 
DE LA ROSALEDA I EL SEU SERVEI DE MANTENIMENT INTEGRAL. 
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HAN DE REGIR 
EL CONTRACTE MIXT PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES CONTINGUDES EN 
EL TEXT REFÓS DEL PROJECTE EXECUTIU DE REPARACIÓ DE L’ASCENSOR 
DE LA ROSALEDA I EL SEU SERVEI DE MANTENIMENT INTEGRAL. 
 
I. IDENTIFICACIÓ DEL CONTRACTE 

 
EXPEDIENT 

Número: 905/2018 
 
Dependència gestora: Àrea de contractació  
 
Objecte:  
L’objecte de la present licitació és l’execució de les obres contingudes en el Text refós 
del Projecte executiu de reparació de l’ascensor de la Rosaleda i el seu servei de 
manteniment integral. 
 
En data 14 de juliol de 2017 i registre d’entrada núm. E/003371-2017, l’enginyer 
industrial Sr. Josep Herrero Ballano va presentar la versió definitiva de l’Informe tècnic 
d’anàlisi i conclusions sobre les causes de les freqüents avaries que afecten a 
l’ascensor que dóna accés a la passarel·la que travessa des de la Rosaleda fins al 
polígon Casanova, a Sant Fruitós de Bages”. En el citat document s’identificaven les 
possibles causes de les avaries, i s’efectuaven diferents propostes genèriques de 
millora de la instal·lació, o bé l’eliminació de l’ascensor en benefici d’una rampa 
adaptada; a valorar en ambdós casos per part del govern municipal. 
 
La Junta de Govern Local en sessió celebrada el 6 de novembre de 2017 va aprovar el 
contracte  menor de serveis per a la redacció d’un projecte executiu de remodelació de 
l’ascensor de la Rosaleda, el qual es va adjudicar a favor de l’empresa S.A 
d’Enginyeria Larix.  
 
I en conseqüència, l’objecte del present plec és l’execució de les obres contingudes en 
el Text refós del projecte executiu de reparació de l’ascensor exterior de la Rosaleda, 
redactat pel Sr. Martí Just Calderer, enginyer tècnic industrial en representació de SA 
d’Enginyeria Larix, aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 9 d’abril 
de 2018. Així com la definició de les operacions necessàries per portar a terme el 
servei de manteniment integral de l’ascensor.  
 
Per tant, el present plec preveu l’execució de dues prestacions: d’obra de reparació de 
l’ascensor i el servei de manteniment integral del mateix.  
 
Necessitats a satisfer amb aquest contracte:  
L’ascensor de la passarel·la sobre la carretera N-141c, al barri de la Rosaleda, ha patit  
freqüents avaries de funcionament, que fins i tot han comportat l’atrapament de 
persones en el seu interior amb el conseqüent risc per a la seguretat. Segons la 
documentació tècnica obrant a l’expedient, aquestes avaries consten principalment de: 
d’excés de temperatura a l’interior de la caixa de l’ascensor i cabina, mal funcionament 
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del dispositiu de rescat i de les portes interiors de la cabina, manca d’estanqueïtat i 
filtracions d’aigua en els quadres elèctrics i a l’interior de la caixa de l’ascensor, entre 
d’altres. En aquest sentit, el projecte de reparació preveu solucionar les deficiències 
indicades anteriorment amb la implantació d’una marquesina superior de protecció 
solar i per a la pluja de la caixa de l’ascensor, instal·lació de malla arquitectònica de 
protecció solar, substitució de l’aparellatge malmès de l’aparell elevador i instal·lació 
elèctrica associada, modificació del paviment d’accés a l’ascensor en planta primera 
per evitar l’entrada d’aigua, i muntatge d’un sistema de ventilació de la cabina i caixa 
de l’ascensor. 
 
D’altra banda, la present contractació també contempla el pertinent servei de 
manteniment integral del mateix aparell elevador, el qual inclou tan les operacions 
preventives, correctives i normatives, per tal d’assegurar un correcte funcionament de 
l’ascensor, i minimitzar les possibles avaries.  
 
Justificació de la idoneïtat:  
En relació a la prestació d’obra es troba indicada en el Text refós del projecte executiu 
de reparació de l’ascensor exterior de la Rosaleda. 
 
En relació a la prestació de manteniment integral, i als efectes de reglamentació de 
seguretat industrial, la instal·lació ha de disposar d’un instal·lador/mantenidor 
d’aparells elevadors acreditat (inscrit al RASIC o equivalent d’altres comunitats 
autònomes) que efectuï les operacions de manteniment preventiu, correctiu i normatiu 
pertinents, i a la vegada garanteixi el correcte funcionament i conservació de 
l’ascensor. 
 
En aquest sentit, la present contractació té un caràcter mixt ja que es pretén cercar 
una empresa instal·ladora/mantenidora especialitzada en aparells elevadors, amb 
l’objecte de reparar i solucionar les deficiències de funcionament de l’ascensor amb 
l’execució de la prestació d’obra; i que posteriorment aquesta mateixa n’efectuï el 
seguiment per assegurar el seu correcte funcionament, conservació, i servei rescat (en 
el cas que sigui necessari, i el qual ha de ser pràcticament inexistent després de la 
reparació) per mitjà de les prescripcions incloses a la prestació de manteniment 
integral. 
 
Justificació de la manca de mitjans propis per donar compliment a la prestació que es 
vol contracte4: 
L’Ajuntament no disposa dels recursos adequats per a la realització de les obres de 
reparació i servei de manteniment de l’ascensor donada l’elevada especialització 
requerida, motiu pel qual es procedeix a la seva contractació. 
 
RÈGIM 

Classe5: administratiu 
Modalitat6: contracte mixt: principal d’obres i accessori de serveis. 

                                                 
4 Només contractes de serveis 
5 S’indicarà si el contracte és administratiu o privat. 
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PROCEDIMENT 

Contractació harmonitzada7: no 
Recurs especial en matèria de contractació8: no 
Tramitació: 
 Tipus9: ordinària 
 Justificació10: 
Procediment: 
 Tipus11: obert 

Modalitat12: procediment obert simplificat, en aplicació de l'article 159 de la 
LCSP. 

 Justificació del tipus13: 
 
Forma de selecció14:  preu més baix 
Admissió de variants15: no  
 
CLASSIFICACIÓ ESTADÍSTICA      

CPV: 4500000 construccions noves, obres de restauració i reparacions corrents; 
50750000-7 Serveis de manteniment d’ascensors. 
 
 
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). 
 
 
 

  

                                                                                                                                               
6 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). 
7 S’indicarà “sí” o “no” 
8 S’indicarà “sí” o “no” 
9 S’indicarà “ordinària”, “d’urgència” o “d’emergència” 
10 Es complimentarà quan la tramitació sigui urgent o d’emergència. 
11 S’indicarà “obert”, o l’altre procediment que es triï d’entre els previstos a la LCSP. 
12 Quan es tracti d’un procediment obert, s’indicarà “ordinari”, “simplificat” o “supersimplificat (article 159.6 LCSP)” 
13 Només quan el procediment no sigui l’obert o el restringit. 
14 S’indicarà “preu més baix”, “pluralitat de criteris”, “subhasta electrònica” o “concurs de projectes”. 
15 S’indicarà “sí” o “no” 
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II. PRESTACIONS A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 

 
DEFINICIÓ DE LES PRESTACIONS A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 

 
1. Prestació d’execució d’obres: aquesta prestació inclou l’execució de les obres 
contingudes en el Text refós del Projecte executiu de reparació de l’ascensor de la 
Rosaleda, redactat per l’enginyer tècnic industrial Sr. Martí Just Calderer (SA 
d’Enginyeria Larix). 
 
2. Prestació del servei de manteniment integral de l’ascensor de la passarel·la de 
la Rosaleda: la prestació del servei de manteniment integral inclou el conjunt de 
tasques definides al PPTP.  
 
 
INSTRUMENTS TÈCNICS QUE DELIMITEN LA PRESTACIÓ16 

Existència: sí  
Enumeració:  
 

▪ Text refós del Projecte executiu de reparació de l’ascensor de la Rosaleda, 
redactat per l’enginyer tècnic industrial Sr. Martí Just Calderer (S.A. 
d’Enginyeria Larix). 

 
▪ Plec de prescripcions tècniques particulars que han de regir del contracte mixt 

per a l’execució de les obres contingudes en el Text refós del projecte executiu 
de reparació de l’ascensor de la Rosaleda i el seu servei de manteniment 
integral. 

 
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 

Admissió17: No 

                                                 
16 Se citen aquells que tenen naturalesa d’estipulació contractual. 
17 S’indica “sí” o “no”. 
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Descripció18: Els elements i instal·lacions ofertades pel licitador, per l’execució per la 
prestació d’obra, hauran de complir les especificacions tècniques mínimes definides en 
el projecte. En tot cas, s’haurà de justificar el sistema constructiu i característiques 
tècniques dels principals elements d’obra previstos en el projecte. Aquesta justificació 
s’haurà d’annexar al sobre 1 “estudi justificatiu de l’oferta econòmica”. 
 
 
CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE (art. 202 LCSP de 
caràcter social, ètic, mediambiental)19 

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 

Admissió20: - 
Descripció21: - 
 
DRETS I OBLIGACIONS CONTRACTUALS SINGULARS DEL CONTRACTISTA 

Drets: 
 
1. 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.  
 

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. 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 

                                                 
18 Es descriuen quines s’admeten o se citen “aquelles que s’avaluen per mitjà dels criteris d’adjudicació”. 
19 És obligatori establir-ne almenys una, de les establertes en l’art. 202.2 
20 S’indica “sí” o “no”. 
21 Es descriuen quines són. 
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comprovació del replanteig, el contractista està obligat a facilitar el personal i els 
materials de camp necessaris. 
 

2. 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. 

 
3. 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. 

 
4. 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. 

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

com qualsevol altre mesura de seguretat. 
 

6. 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 que 
estableixi l’Ajuntament i de dimensions mínimes 220x157 cm. Els cartells s’han de 
retirar a la recepció de les obres i segons estableixi la direcció facultativa; així com 
a instal·lar 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. 

 
7. 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. 

 
8. 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. 
 

9. Atenent a la naturalesa de les obres previstes en vial públic i sòl 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. 

 
10. 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 
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corresponents títols habilitants expedits per l’Administració competent. 
 

11. 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.  

 
12. 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.  
 

13. 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. 
 

14. 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.  

 
Igualment, en relació a la prestació de servei de manteniment el contractista haurà 
de presentar prèviament a l’execució de la prestació el pla d’avaluació de riscos 
laborals descrit en el PPTP. 

 
15. 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. 
 

16. 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.  
 

17. Realitzar, amb independència dels assaigs i estudis geotècnics, hidràulics, etc. 
que puguin aportar-se al projecte, 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.  

 
18.  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.  
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19. 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. 

 
20. 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: 

 
a) 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, i els protocols d’ús i manteniment de les instal·lacions. 

b) 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. 

c) Originals de la documentació tècnica necessària als efectes de compliment de 
la reglamentació de seguretat industrial d’una modificació d’importància 
d’aparell elevador, i que com a mínim inclou: 
 
1. Inscripció al RITSIC de la modificació o reforma de la instal·lació d’aparell 

elevador. 
2. Declaració “CE” de conformitat de l’ascensor. 
3. Acta d’assaigs i control final de l’equip. 
4. Llista de components de seguretat. 
5. Manual d’Instruccions d’ús, que inclou les obligacions de manteniment 

d’acord amb el Reial decret 1644/2008 (velocitat menor o igual a 0,15 m/s) 
o Reial decret 203/2016 (velocitat superior a 0,15 m/s). 

6. Registre de manteniment d’acord amb el Reial decret 88/2013. 
7. Declaració de l’empresa que fa la modificació indicant que aquesta 

compleix i fa complir a l’ascensor la reglamentació vigent, i indicant també 
els codis de la modificació efectuada. 

8. Acta d’assaigs de control final de l’equip modificat. 
   

d) Originals del certificat de instal·lació elèctrica en baixa tensió (reforma) signat 
per 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. 

e) Relació d'empreses subministradores de materials i instal·lacions, i totes les 
empreses subcontractades.  
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21. El contractista serà responsable de la redacció i tramitació de tots els documents 
necessaris per a la legalització i inscripció al Registre d’Instal·lacions Tècniques de 
Seguretat Industrial (RITSIC) de les instal·lacions compreses en el projecte i 
aconseguir la seva aprovació davant els Organismes sectorials competents, sense 
cost addicional per l’Ajuntament (incloses les taxes de tramitació). 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 comercialitzadores que 
indiqui l’Ajuntament (si s’escau). 
 

22. 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. 
 

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

 

• Són obligacions essencials del contracte les següents:  
 

- Contractar i mantenir vigent durant l’execució d’aquest contracte una pòlissa 
d’assegurança de responsabilitat civil d’acord amb allò que preveu aquest 
PCAP. 

 
- Les condicions especials d'execució establertes en el present plec, tindran el 

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

 
 
ÀMBIT TERRITORIAL ESPECÍFIC22 

Passarel·la sobre la carretera N-141c al barri de la Rosaleda. 
 
RÈGIM PATRIMONIAL23 

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 

 

                                                 
22 Indica l’àmbit territorial inferior al municipi en el qual s’ha d’executar el contractes. Només s’utilitza als contractes de serveis. 
23 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. 
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a) Prestació d’execució de les obres contingudes  en el Text Refós del Projecte 
executiu de reparació de l’ascensor de la Rosaleda: 11 setmanes des de l’acta de 
comprovació del replanteig. 
S’iniciarà amb la signatura de l’acta comprovació de replanteig, i finalitzarà amb 
l’acta de recepció dels treballs. 
Durada màxima de cada pròrroga: - 
Número màxim de pròrrogues: - 
Ampliació del termini màxim legal per amortització d’inversions: - 

 Aplicació24: - 
 Justificació: - 
 
b) Prestació de manteniment integral:  

Durada màxima total: quatre (4) anys 
Durada del període principal: 2 anys 
Durada màxima de cada pròrroga: 1 any 
Número màxim de pròrrogues: 2  
Ampliació del termini màxim legal per amortització d’inversions: - 

 Aplicació25: - 
 Justificació: - 

 
Des de la signatura del contracte, l’adjudicatari serà el responsable del manteniment 
preventiu de l’ascensor, d’acord amb les prescripcions tècniques previstes al PPTP. 
La citada prestació de manteniment preventiu s’haurà de portar a terme fins a la 
data de finalització del contracte. 

 
D’altra banda, l’adjudicatari iniciarà l’execució de les prestacions de manteniment 
correctiu amb garantia total una vegada finalitzada la prestació d’execució de les 
obres, sense perjudici dels terminis de garantia de la mateixa, i d’acord amb les 
especificacions del PPTP. La citada prestació de manteniment correctiu amb 
garantia total s’haurà de portar a terme fins a la data de finalització del contracte. 

 
 
ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL 

Exigència26: 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 

L’adjudicatari nomenarà un responsable tècnic (enginyer industrial, enginyer tècnic 
industrial o un altre tècnic competent equivalent), com interlocutor amb l’Ajuntament i 

                                                 
24 S’indica “sí” o “no”. 
25 S’indica “sí” o “no”. 
26 S’indica “sí” o “no”. 
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amb l’objecte de supervisar la bona marxa de l’execució de les prestacions d’obra i 
servei.   
 
PLA DE SEGURETAT I SALUT 

Preceptivitat: Sí 
Característiques:  
▪ Per la prestació d’obra, caldrà presentar el pla de seguretat i salut 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. 

▪ Per la prestació de servei de manteniment preventiu i correctiu amb garantia total, 
caldrà presentar el pla d’avaluació de riscos laborals descrit en el PPTP. 

 
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 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 CONFIDENCIALITAT27  

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

Descripció: 
Justificació:

                                                 
27 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:28  
- Quantia: 70.842,81 € 
- Mètode de càlcul aplicat: El sistema per a la determinació del preu del 

contracte és el preu unitari de les diferents partides d’obra i preus unitaris 
d’acord amb la documentació tècnica. 

- El valor estimat del contracte inclou els imports corresponents a la prestació 
d’execució de les obres, el qual inclou el preu unitari de les diferents partides 
d’obra; i la prestació del servei de manteniment integral (2 anys, més dues 
possibles pròrrogues d’un any) segons l’import anual especificat posteriorment. 

 
Pressupost base de licitació: 
 

▪ Prestació d’obra: Execució dels treballs d’obra civil continguts en el Text Refós 
del Projecte executiu de reparació de l’ascensor de la Rosaleda: 59.947,17 € 
(IVA exclòs). 

 
▪ Prestació de servei de manteniment integral: 2.723,91 €/anuals (IVA exclòs) 

 
Justificació29: segons es desprèn del projecte tècnic per a la prestació d’obra, així com 
de l’Annex 2 del PPTP en el qual es desglossa el preu anual dels treballs inclosos en 
la prestació de servei de manteniment integral. Aquest darrer es reprodueix a 
continuació:   
 

MANTENIMENT PREVENTIU 

        

Ascensor coef. Periodicitat Temps (hora) Preu hora Parcial 

mà d'obra per a revisions  12 1 24,00 288,00 

Desplaçaments  12 0,65 24,00 187,20 

mà d'obra per a neteja ascensor  12 1 13,05 156,60 

Desplaçaments  12 0,65 24,00 187,20 

Inspecció periòdica (cada 2 anys). Inclòs taxa  0,5  200,00 100,00 

Mà d'obra per a petites reparacions  2 2 24,00 96,00 

Petit material     100,00 

Previsió material de neteja     250,00 

Camió cistella per treballs neteja  12 1 50,00 600,00 

    Cost directe  1.965,00 

    Despeses generals 13% 255,45 

    Benefici Industrial 6% 117,90 

                                                 
28 Inclourà l’import màxim del contracte considerant les modificacions previstes en el PCAP. 
29 Quan es tracti d’un contracte d’obres amb projecte, es farà una remissió al projecte. Quan es tracti d’un contracte de 
subministrament o serveis s’inclourà com a annex un informe tècnic.  
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   Total manteniment preventiu / any 2.338,35 € 

        

        

TOTAL UNITATS  UTS PREU UNITARI TOTAL   

Ascensors  1 2.338,35 2.338,35   

TOTAL MANTENIMENT PREVENTIU / ANY 2.338,35 €   

      

MANTENIMENT CORRECTIU 

        

Ascensor coef. Periodicitat Temps (hora) Preu hora Parcial 

mà d'obra per a avaries i servei de rescat 0,25 12 1 24,00 72,00 

Desplaçaments 0,25 12 1 24,00 72,00 

Petit material     180,00 

    Cost directe  324,00 

    Despeses generals 13% 42,12 

    Benefici Industrial 6% 19,44 

   Total manteniment correctiu / any 385,56 € 

        

        

TOTAL UNITATS   UTS PREU UNITARI TOTAL   

Ascensors  1 385,56 385,56   

TOTAL MANTENIMENT CORRECTIU / ANY 385,56 €   

      

TOTAL PRESTACIÓ MANTENIMENT INTEGRAL / ANY  2.723,91 € 

 
SISTEMA DE DETERMINACIÓ DEL PREU30   

 
Preu global d’adjudicació i màxim del contracte: els indicats en l’apartat anterior. 
Sistema de preus unitaris: sí 
Descripció31:  

- Per a la prestació d’obra, els preus establerts en el text refós del projecte tècnic 

- Per la prestació de servei de manteniment integral, els resultants de la baixa 
ofertada a aplicar als preus unitaris per als treballs no inclosos en la prestació 
de manteniment integral. 

Moneda de pagament : €. 
 
DIVISIÓ EN LOTS 

Admissió32: no 

                                                 
30 S’indica la fórmula de determinació del preu (p.e.: preus unitaris, preu global, ...). 
31 Es consignarà a  continuació o indicant “en relació unida com a annex”. 
32 S’indica “sí” o “no”. 
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Justificació sobre la no divisió en lots: No es considera recomanable la divisió en lots, 
al tractar-se d’un contracte d’obra de poca envergadura econòmica, així com per a la 
correcta cronologia d’execució de l’obra. En aquest sentit, la divisió en lots dificultaria 
la seva correcta execució des del punt de vista tècnic i en posaria en risc la correcta 
reparació de l’ascensor, ja que encara implicaria una major coordinació de 
contractistes i possibles desavinences en l’assignació de les responsabilitats de 
cadascun. Cal remarcar, finalment, que donada l’especificitat de l’emplaçament de 
l’ascensor i la prèvia necessitat de la seva reparació, es considera com a solució més 
eficient per al seu correcte manteniment i funcionament que la mateixa empresa que 
n’hagi efectuat la reparació en realitzi també el posterior manteniment. 
Descripció i import33: - 
Possibilitat de presentar oferta a la totalitat dels lots34: -  
Número màxim de lots pels que pot presentar oferta: - 
Número màxim de lots a adjudicar a cada licitador: - 
Normes o criteris a aplicar quan per aplicació dels criteris d’adjudicació un licitador 
pugui resultar adjudicatari d’un nombre de lots que excedeixi del màxim indicat: - 
Oferta integradora: - 
 Possibilitat: - 
 Combinacions admissibles: - 
 Solvència i capacitat en cada una d’elles: - 
 Altres determinacions: - 
 
REFERÈNCIA DE SORTIDA 

Classe de referència per a la formulació d’ofertes35:  baixa única respecte el 
pressupost de licitació per a la prestació d’obres i per a la prestació del servei anual de 
manteniment integral. 
 
Tipus de sortida36:  d’acord amb els imports indicats. 
 
APLICACIÓ DE L’ARTICLE 102.6 LCSP 37 

Aplicació38: No 
Règim d’aplicació39: 
 
ANUALITATS ECONÒMIQUES 

 
a) Per a la prestació d’obra: 59.947,17 € (IVA exclòs) anualitat 2018 
b) Per a les prestacions de servei de manteniment integral per les anualitats 2018, 

2019,2020: 2.723,91 €/anual. (IVA exclòs) 

                                                 
33 Es descriuen quins són i l’import de cadascun d’ells, desglossant l’IVA. 
34 S’indica “si” o “no” 
35 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 ...) 
36 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. 
37 Estableix clàusules de variació de preus en funció del compliment d’objectius de terminis i/o rendiment i penalitzacions pel seu 
incompliment. 
38 S’indica “sí” o “no”. 
39 Indica la forma concreta com s’aplica. 
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Aplicacions pressupostàries Any del pressupost Import (IVA inclòs) 

22 150 61916 passarel·la Rosaleda reparació 
ascensor  

 

2018 
72.536,08 € 

22.920.21300 R.M.I Maquinària etc. 

2018 (4 mesos de 
setembre a desembre, 
o proporcional en 
funció de la data de 
signatura del 
contracte) 

907,97 € 

22.920.21300 R.M.I Maquinària etc. 2019 2723,91 € 

22.920.21300 R.M.I Maquinària etc. 

2020 (8 mesos de 
gener a agost, o 
proporcional en funció 
de la data de signatura 
del contracte) 

1.815,94 € 

 
Pel què fa als imports de les anualitats 2019 i 2020, la despesa queda condicionada a 
l’existència de crèdit suficient i adequat ens el pressupost dels referits exercicis. 
 
FINANÇAMENT40 

Concepte:- 
- Partida41: 
- Denominació:  
- Import:  

 
PERIODICITAT DE LIQUIDACIONS42 

 
RÈGIM DE PAGAMENTS43 

 
a) Per a la prestació d’obra: s’estableix el sistema de pagament per certificacions 

periòdiques. 
b) Per a la prestació del servei de manteniment integral: Pagaments trimestrals 

calculats sobre la base d’una quarta part de l’import d’adjudicació de la prestació 
de servei de manteniment integral, d’acord amb les especificacions indicades a 
l’apartat de durada del contracte del present PCAP.  
 

Consideracions generals: 
 
- Tan sols s’abonaran les prestacions d’obra i serveis efectivament executades, 

d’acord amb les especificacions indicades a l’apartat de durada del contracte del 
present PCAP. 

 
- Els proveïdors hauran d’emetre factures electròniques. El punt general d’entrada 

                                                 
40 Aplicable només en cas de finançament afectat. 
41 S’indica la partida pressupostària de l’estat d’ingressos. 
42 S’indicarà només en el cas que no siguin mensuals. 
43 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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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 PREUS44 

No procedeix 
 
ABONAMENTS A COMPTE 

 
ABASAGAMENT DE MATERIALS O MAQUINÀRIA PESADA 

 

                                                 
44 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’òrgan45: Junta de Govern Local 
Atribució46: per delegació. 
Delegació47: 

- 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 

Constitució48: Sí 
Composició:   
President: Sr. Joan Carles Batanés i Subirana, Alcalde 
 - Suplent.- Sr. Tomás Casero Garcia, Regidor de serveis  

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

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

departament origen del contracte.  
▪ Titular: Sr. Cristian Marc Huerta Vergés, Regidor d’obres, espai 

públic i activitats 
▪ Suplent 1r: Suplent.- Sr. Xavier Racero i Esquius, Regidor de 

serveis econòmics 
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 
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 1r.- Gemma Codina Jiménez, administrativa de l’àrea de contractació  
Suplent 2n.- David Pintó Sallés, administratiu de l’àrea de contractació  

                                                 
45 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.  
46 S’indicarà “per norma” o “per delegació. 
47 Aquest apartat només s’utilitza quan l’òrgan de contractació actua per delegació. 
48 S’indica “sí” o “no”. 
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Justificació de la participació de funcionaris interins o personal laboral temporal:  
 

- 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. 

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

Constitució49: No 
Definició50: - 
 
RESPONSABLES MUNICIPALS DEL CONTRACTE51 

Regidoria d’adscripció52:  Espai públic, activitats i obres 
Responsable municipal/ representant de la promoció53:  
- Per la prestació d’obra: Sr. Aleix Cervantes López, enginyer municipal. 
- Per la prestació de servei de manteniment: Sr. Sergi Garcia Barreto, arquitecte tècnic 
municipal 
Director de l’obra54: El tècnic contractat o designat per part de l’Ajuntament. 
Director de l’execució de l’obra55: El tècnic contractat o designat per part de 
l’Ajuntament. 
Coordinador de seguretat i salut56: El tècnic contractat o designat per part de 
l’Ajuntament. 

                                                 
49 S’indica “sí” o “no”. 
50 Es descriu la composició de l’òrgan tècnic o se cita l’organisme tècnic especialitzat. 
51 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. 
52 S’indica la identitat personal i el nom de la tinença d’alcaldia o regidoria delegades. 
53 S’indica la identitat personal i el lloc de treball del tècnic municipal responsable del seguiment del contracte. 
54 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.  
55 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.  
56 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 CONTRACTAR57 

Exigència58: Sí 
Descripció59:  
 
Les empreses també hauran de complir alguna de les següents condicions: 
 

- Les empreses hauran d’estar inscrites al Registre d’Agents de la Seguretat 
Industrial (RASIC), o equivalent, com empresa instal·ladora-mantenidora 
autoritzada per part de l’òrgan competent de la Comunitat Autònoma on tingui 
la seva seu social, que l’autoritzi per l’exercici d’aquesta activitat, en les 
especialitats de: aparells elevadors. 

 

- Haver presentat una comunicació amb declaració responsable davant de 
l'Oficina de Gestió Empresarial (OGE), o l’òrgan competent de la Comunitat 
Autònoma on tingui la seva seu social, per a l’exercici de l’activitat en 
l’especialitat d’aparells elevadors. 

 
 
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 

 
 
 

                                                 
57 Aquest apartat s’aplica quan, a banda de les condicions general de capacitat per contractar, cal la concurrència d’alguna 
condició específica de capacitat. 
58 S’indica “sí” o “no”. 
59 S’indica quines són les habilitacions específiques addicionals. 
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CLASSIFICACIÓ60 

Enumeració61:  
 
En el cas d’acreditació de la solvència mitjançant classificació empresarial, serà 
necessari estar classificat en cada un dels grups, subgrups i categories que es detallen 
a continuació: 
 
a) Per a la prestació d’obra: 
 

Grup Subgrup Categoria 

J 1. Instal·lacions mecàniques elevadores o 
transportadores 

1 

J 1. Instal·lacions mecàniques elevadores o 
transportadores 

A 

 
b) Per a la prestació de servei de manteniment integral: 
 

Grup Subgrup Categoria 

P 7. Manteniment i reparació d’equips i 
instal·lacions d’aparells elevadors i 
translacions horitzontals 

1 

P 7. Manteniment i reparació d’equips i 
instal·lacions d’aparells elevadors i 
translacions horitzontals 

A 

 
Condicions de solvència addicionals a la classificació: sí. Les especificades en l’apartat 
“Habilitacions específiques per contractar”. 
 
Justificació:  
Segons el règim establert per a la classificació d’empreses contractistes d’obres i 
categories de classificació, en el Reglament General de la Llei de Contractes de les 
administracions públiques (RD 1098/2001 de 18 d’octubre). 
 
CONDICIONS DE SOLVÈNCIA  

 
Els contractistes, i subcontractistes si es dóna la casuística, hauran de complir amb les 
següents condicions de solvència econòmica i tècnica per a cada una de les 
prestacions, les quals se’ls hi requerirà de forma prèvia a l’adjudicació del contracte: 
 
a) Prestació d’obra: 
 
Solvència econòmica: 

                                                 
60 Aquest apartat s’aplica quan la classificació és preceptiva. 
61 S’indiquen els grups, subgrups i categories exigides. 
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- Requisits: Volum anual de negocis  que referit al millor exercici dins dels tres 
últims disponibles  per un import mínim de 89.920,76 € (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 

- 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 referit a la prestació d’obra, de 59.947,17 €, 
la xifra a anual de negocis exigida no pot excedir de 89.920,76 € (IVA exclòs) 
(59.947,17 €*1,5).  

Solvència tècnica:  
 

- Requisits: Relació d’obres d’instal·lació o reparació d’aparells elevadors 
executats en el curs dels cinc darrers anys, avalada per certificats de bona 
execució, per un import mínim igual o superior a 89.920,76 euros IVA exclòs; 
aquests certificats han d’indicar l’import, les dates i el lloc d’execució dels 
treballs 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 

 
Condicions de solvència addicionals a la classificació: sí. Les especificades en 
l’apartat “Habilitacions específiques per contractar”. 

 
-   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. 
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b) Prestació de servei de manteniment integral: 
 
Solvència econòmica: 

- Requisits: Volum anual de negocis  que referit al millor exercici dins dels tres 
últims disponibles  per un import mínim de 16.343,16 € (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 

- 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 referit a la prestació de servei de 
manteniment integral, de 10895,64 €, la xifra a anual de negocis exigida no pot 
excedir de 16.343,16 € (IVA exclòs) ( 10.895,64 €*1,5).  
 

Solvència tècnica:  
 

- Requisits: Relació de contractes de serveis de manteniment preventiu i 
correctiu d’aparells elevadors en el curs dels cinc darrers anys, avalada per 
certificats de bona execució, per un import mínim igual o superior a 16.000 
euros IVA exclòs; aquests certificats han d’indicar l’import, les dates i el lloc 
d’execució dels treballs 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 serveis 
executats 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 i disposició de mitjans tècnics 
destinats a aquestes. 

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

 
 
APLICACIÓ DE L’ARTICLE 76.1 LCSP62 

Exigència63: No 
Descripció64: 

                                                 
62 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. 
63 S’indica “sí” o “no”. 
64 Detalla la forma de donar compliment a aquesta obligació. 
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APLICACIÓ DE L’ARTICLE 76.2 LCSP65 

Exigència66: No 
Descripció67: 
 
EXIGÈNCIA DEL COMPLIMENT DE NORMES DE GARANTIA DE QUALITAT (Art. 
93 LCSP)68 

Exigència69: No 
Descripció70: 
 
EXIGÈNCIA DEL COMPLIMENT DE NORMES DE GESTIÓ MEDI AMBIENTAL (Art. 
94 LCSP)71 

Exigència72: No 
Descripció73: 
 

                                                 
65 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. 
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 Només per als contractes subjectes a regulació harmonitzada. 
72 S’indica “sí” o “no”. 
73 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 274: no 
Sobre 3: 75: 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 en relació a la  prestació 
d’obra i d’acord amb l’annex 2 i operacions indicades en el del PPTP en 
relació a la prestació de servei de manteniment integral; amb el nivell 
suficient que acrediti la serietat i possibilitat de compliment de l’oferta 
econòmica. 
Aquest estudi haurà d’incloure els elements i instal·lacions ofertades pel 
licitador, per l’execució de la prestació d’obra, les quals hauran de 
complir les especificacions tècniques mínimes definides en el projecte. 
En tot cas, s’haurà de justificar el sistema constructiu i característiques 
tècniques dels principals elements d’obra previstos en el projecte.  

 
o Pla de treball de la prestació d’obra 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, el plec de prescripcions tècniques particulars o el present plec 
de clàusules administratives, podrà ser motiu d’exclusió del procediment. 

  
 
 
 
 
 

                                                 
74 S’indica “sí” o “no”. 
75 S’indica “sí” o “no”. 
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RÈGIM DE PUBLICACIÓ DE LA LICITACIÓ76 

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

 
3 mesos 
 
 

                                                 
76 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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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 

 
1. Oferta econòmica respecte les prestacions d’obra i manteniment integral 
(puntuació màxima  85 punts) 

 
2. Baixa lineal respecte els preus unitaris per als treballs no inclosos en la 
prestació de servei de manteniment integral, detallats en l’annex 3 del PPTP: 
 

 
 
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.  

Ordre Descripció Puntuació 
màxima: 

Fórmula 

1. Oferta econòmica per la prestació 
d’execució de les obres contingudes en el 
Text refós del Projecte executiu de 
reparació de l’ascensor de la Rosaleda 

50 punts Fórmula del tipus 1 de la 
clàusula 34.1 del 
DCPCAP. 

2. Oferta econòmica anual per la prestació 
de servei de manteniment integral, d’acord 
amb l’abast prestacional indicat al  PPTP 

 35 punts Fórmula del tipus 1 de la 
clàusula 34.1 del 
DCPCAP. 

Ordre Descripció Puntuació 
màxima: 15 
punts 

Fórmula 

1.  Baixa lineal per als preus unitaris de mà 
d’obra 
 
 

 
5 punts 

Fórmula 
(Tipus 1 de 
la clàusula 
34 del 
DCPCAP) 

2.  Baixa lineal per cada una de les famílies de 
materials en base als preus de la base de 
dades ITEC 
 

 
 
5 punts 

Fórmula 
(Tipus 1 de 
la clàusula 
34 del 
DCPCAP) 

3.  Baixa lineal per als materials no inclosos en la 
base als preus de la base de dades ITEC, i 
que es referenciarà en base al PVP de cada 
fabricant de l’any en curs 
 

 
 
5 punts 

Fórmula 
(Tipus 1 de 
la clàusula 
34 del 
DCPCAP) 
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JUSTIFICACIÓ DELS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

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

 
PROVISIONAL 

Exigència77: no 
Quantia (€): - 
Possibilitat d’acreditar la seva constitució per mitjans electrònics78: - 
Justificació de la seva exigència: - 
 
DEFINITIVA 

Exigència79: sí 
Quantia:  
▪ 5% de l’import d’adjudicació per a la prestació d’obra (IVA exclòs). 
▪ Més, el 5% de l’import d’adjudicació del servei de manteniment integral (IVA 

exclòs). 
 
Possibilitat d’acreditar la seva constitució per mitjans electrònics80: - 
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 

Respecte la prestació d’obra: 2 anys, des de la signatura de l’acta de recepció de les 
obres. 
Respecte la prestació de manteniment integral: 6 mesos des de la finalització de la 
prestació del servei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
77 S’indica “sí” o “no”. 
78 S’indica “sí” o “no”. 
79 S’indica “sí” o “no”. 
80 S’indica “sí” o “no”. 
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IX. INCOMPLIMENTS I PENALITATS 

 
INCOMPLIMENTS QUE DONEN LLOC A LA RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 

 
1. Són causes de resolució amb caràcter general, les establertes en la LCSP i en el 

DCPCAP.  
 
2. Supòsits específics de resolució del contracte: 

 
a) Incórrer en una falta de caràcter molt greu. 
b) Incórrer en tres faltes de caràcter greu. 
c) Incórrer el contractista, al llarg de l’execució del contracte, en qualsevol de les 

causes de prohibició per contractar amb l’Administració Pública, estipulades a 
l’article 71 de la LCSP o als presents plecs, quan a criteri de l’Ajuntament de 
Sant Fruitós de Bages puguin derivar-se perjudicis per a l’interès públic. 

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

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

f) L’incompliment de les condicions especials d’execució del contracte. 
 
3. Quan el contracte es resolgui per culpa del contractista, es confiscarà la garantia 

definitiva, sense perjudici de la indemnització pels danys i perjudicis originats a 
l’Administració, en allò que excedeixin de l’import de la garantia. 

 
ALTRES INCOMPLIMENTS: EXECUCIÓ DEFECTUOSA 

 
Els establerts al DCPCAP.  
 
1. L’incompliment de les obligacions que corresponen en virtut del que disposa la 

LCSP, aquest plec, el de prescripcions tècniques, la proposició adjudicatària i el 
document de formalització del contracte de servei, 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 de les prestacions d’obra i de servei seran classificades com: 
molt greus, greus i lleus.  

 
a) Seran infraccions molt greus: 
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- Incomplir, total o parcialment, les prohibicions establertes a la LCSP o ometre 
actuacions obligatòries en relació a aquesta norma.  

- Retard en l‘inici de la prestació d’obra superior a tres dies, des de la signatura 
de l’acta de comprovació del replanteig, sempre que no existeixi una causa de 
força major. 

- Retard en l‘inici de la prestació de manteniment superior a tres dies, des de la 
signatura del contracte, sempre que no existeixi una causa de força major 

- Retard en el temps màxim per efectuar el servei de rescat segons PPTP. 
- Retard superior al 50% del termini màxim per atendre i solucionar les avaries 

considerades com urgents d’acord amb el PPTP. 
- Retard superior al 100% del termini màxim per atendre i solucionar les avaries 

considerades com no urgents d’acord amb el PPTP. 
- Paralitzacions o interrupcions injustificades en les prestacions d’obra i servei 

superiors a 72 hores. 
- Retard sistemàtic en les prestacions d’obra i servei, que siguin responsabilitat 

del contractista.  

- Restar per sota dels nivells de qualitat fixats com mínims exigibles d’acord amb 
el PPTP 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. 

 
b) Seran infraccions greus:  

 
- L’incompliment de les periodicitats mínimes de la relació d’operacions de 

manteniment preventiu  especificades al Plec de prescripcions tècniques. 
- El retard en el termini màxim per atendre i solucionar les avaries considerades 

com a urgents i no urgents d’acord amb el PPTP, i no contemplades com a 
infracció molt greu. 

- Paralitzacions o interrupcions injustificades en les prestacions d’obra i servei 
superiors a 24 hores. 

- Retards puntuals no justificats en l’execució de la prestació d’obra i servei.  
- Retards sistemàtics en el lliurament d’informes i memòries.  
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- 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 del servei, així com els membres de la 
corporació i personal integrant als serveis municipals. 

- Altres irregularitats en la prestació del servei.  
- 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 per la LCSP 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 5% respecte del 

preu total del contracte. 
b) Infraccions greus: multes del 2% respecte del preu total del contracte. 
c) Infraccions lleus: multes del 1% respecte del preu total del contracte. 

 
4. L’execució d’unitats d’obra sense ajustar-se al contracte es penalitzarà amb una 

multa equivalent al preu de la unitat d’obra multiplicat per 10. 
 

5. 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, el projecte, la proposició adjudicatària i el document de formalització del 
contracte d’obra, 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 del termini per l’execució de la prestació de l’obra prevista 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). 
 
De la mateixa manera, s’estableix que la demora en l’execució dels treballs de 
manteniment preventiu i correctiu amb garantia total definits al PPTP, comportarà 
l’aplicació de les penalitats diàries en la proporció de 20 € per cada 1000 € del preu del 
contracte. Aquestes penalitats difereixen de les contemplades en l’article 193.3 de la 
LCSP i s’estableixen ateses les especials característiques del contracte i, més en 
concret, per tal d’assegurar la correcta execució dels treballs de manteniment 
preventiu i correctiu que, conseqüentment, derivin en un bon funcionament de 
l’ascensor. 
 
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 LCSP81  

 

                                                 
81 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 tercers82:  Sí 
 
Obligació d’indicar en l’oferta la part que tinguin previst subcontractar83: Sí, 
conforme apartat del model Annex 2. 
 
Tasques crítiques que no poden ser objecte de subcontractació84: Sí, conforme 
apartat “Prestacions per les quals es prohibeix la subcontractació”. 
 
Pagament directe a subcontractistes85: No 
 
Prestacions per a les quals es prohibeix la subcontractació:  
- No es permet la subcontractació de les partides d’instal·lacions corresponents a 

l’aparell elevador de la prestació d’obra (capítol 2 de treballs propis ascensor del 
pressupost del projecte).  

- Únicament s’admetrà la subcontractació per a l’execució de les partides o treballs 
d’obra civil de la prestació d’obra (capítol 1 d’obra civil del pressupost del projecte). 

- No es permet la subcontractació de la prestació del servei de manteniment integral 
de l’ascensor, a excepció dels treballs periòdics de neteja estipulats al PPTP.  

 
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.  

                                                 
82 S’indica “si “o “no”. 
83 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. 
84 

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) 
85 S’indica “si “o “no”. 
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EXTINCIÓ 

Causes86: 
Pel cas que el contractista no compleixi el termini d’execució de la prestació d’obra, 
l’Ajuntament podrà declarar des d’aquell moment finalitzat el contracte per no haver-se 
assolit aquesta fita 
 
Especialitats de la recepció i de la liquidació: - 
 
ALTRES CLÀUSULES 

  

                                                 
86 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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PARTICIPACIÓ DE QUI SIGNA 
 
SIGNATURES 

 
Serveis tècnics municipals:87   
    
Sra.  Rius Cruz, tècnica de contractació i instructora 
 
Sr. Aleix Cervantes López, enginyer municipal  
   
El regidor proponent88: Sr. Cristian Marc Huerta Vergés, Regidor d’espai públic, 
activitats i obres 
 
INFORME PRECEPTIU DE SECRETARIA89 

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

Ballesteros Secretari municipal (signat electrònicament) 
 

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

 
 
INFORME PRECEPTIU D’INTERVENCIÓ90 

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

fiscalització. Sra. Mercè Marmi Espelt, interventora municipal (signat 
electrònicament) 

 

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

fiscalització s’incorpora a l’expedient. 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
87 Es signarà consignaran el nom i els cognoms i càrrec de qui signa. 
88 Es consignaran el nom i els cognoms i càrrec de qui signa. 
89 Es signarà el PCAP o emetre informe que s’incorporarà a l’expedient 
90 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 91 
 
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: 905/2018 
Objecte: Contracte mixt per a l’execució de les obres contingudes en el Text refós del 
Projecte executiu de reparació de l’ascensor de la Rosaleda i el seu servei de 
manteniment integral. 
 
RÈGIM 

Classe92: administratiu 
Modalitat93: contracte mixt: principal d’obres i accessori de serveis. 
 
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. 

                                                 
91 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 
92 S’indicarà si el contracte és administratiu o privat. 
93 Si és administratiu, s’indicarà la modalitat (obres, subministraments, serveis, concessió d’obra pública) o si és administratiu 
especial. En aquest darrer cas, es podrà indicar també la modalitat (p.e.: sobre béns del patrimoni municipal de sòl i d’habitatge). 
Si és privat, es podrà indicar la modalitat (p.e.: patrimonial). 
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- 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).94  

 
LLOC I DATA 

 
  

                                                 
94 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 3. Oferta econòmica: reducció del preu respecte al pressupost de 
contractació95 
 
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: 905/2018 
Objecte: Contracte mixt per a l’execució de les obres contingudes en el Text refós del 
Projecte executiu de reparació de l’ascensor de la Rosaleda i el seu servei de 
manteniment integral. 
 
RÈGIM 

Classe: administratiu     
Modalitat: contracte mixt: principal d’obres i accessori de serveis. 
 
EMPRESARI 

Nom: 
DNI/CIF: 
 
PREU OFERTAT 

 
1. Oferta econòmica respecte la prestació d’obra 

 
 

Oferta econòmica per la prestació d’obres contingudes en el Text 
refós del Projecte executiu de reparació de l’ascensor de la Rosaleda 
Pressupost de licitació: 59.947,17 € (IVA exclòs) 

Preu anual sense IVA                                           € 

Import anual IVA (21%)                                          € 

Preu anual amb IVA                                          € 

% baixa de licitació96                                          % 

 
 
 
 
 
2. Oferta econòmica respecte la prestació de servei manteniment integral  
 
 

                                                 
95 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 
96 S’arrodonirà al tercer dígit decimal. 
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Oferta econòmica anual per a la prestació del servei de manteniment 
integral, d’acord amb l’abast prestacional indicat al PPTP  
Pressupost de licitació: 2.723,91 €/any (IVA exclòs) 

Preu anual sense IVA                                           €/any 

Import anual IVA (21%)                                          €/any 

Preu anual amb IVA                                          €/any 

% baixa de licitació                                          % 

 
 
 
(*) Els preus ofertats no podran superar els assenyalats en el plec de clàusules i que 
es reiteren en el present model.  
(*) L’oferta econòmica haurà d’estar acompanyada per document separat que 
consistirà en:  
 

- Estudi econòmic desglossat per partides en relació a la  prestació d’obra i 
d’acord amb l’annex 2 i operacions indicades en el del PPTP en relació a la 
prestació de servei de manteniment integral; amb el nivell suficient que acrediti 
la serietat i possibilitat de compliment de l’oferta econòmica. 
Aquest estudi haurà d’incloure els elements i instal·lacions ofertades pel 
licitador, per l’execució de la prestació d’obra, les quals hauran de complir les 
especificacions tècniques mínimes definides en el projecte. En tot cas, s’haurà 
de justificar el sistema constructiu i característiques tècniques dels principals 
elements d’obra previstos en el projecte.  

 

- Pla de treball de la prestació d’obra 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, el plec de prescripcions tècniques particulars o el present plec 
de clàusules administratives, podrà ser motiu d’exclusió del procediment. 

 
 
 
3. Baixa lineal respecte els preus unitaris per als treballs no inclosos en la 

prestació de manteniment integral 
 

Baixa lineal respecte els preus unitaris per als treballs no inclosos en 
la prestació servei de manteniment integral , detallats en l’annex 3 del 
PPTP 

Baixa lineal per als preus unitaris de 
mà d’obra 

..... % de baixa 

Baixa lineal per cada una de les 
famílies de materials en base als preus 
de la base de dades ITEC 

..... % de baixa 
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Baixa lineal per als materials no 
inclosos en la base als preus de la 
base de dades ITEC, i que es 
referenciarà en base a PVP de cada 
fabricant de l’any en curs 

..... % de baixa 

 
 
SUBCONTRACTACIÓ 

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

Tasca/partida Import a 
subcontractar 

Nom o perfil empresarial del 
subcontractista 

   

   

 
 
 
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE 

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

 
 
SIGNATURA I SEGELL DE L’EMPRESARI O REPRESENTANT 
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR EL CONTRACTE 
MIXT PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES CONTINGUDES EN EL TEXT REFÓS 
DEL PROJECTE EXECUTIU DE REPARACIÓ DE L’ASCENSOR DE LA ROSALEDA 
I EL SEU SERVEI DE MANTENIMENT INTEGRAL.  
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE HAN DE REGIR EL 
CONTRACTE MIXT PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES CONTINGUDES EN EL 
TEXT REFÓS DEL PROJECTE EXECUTIU DE REPARACIÓ DE L’ASCENSOR DE 
LA ROSALEDA I EL SEU SERVEI DE MANTENIMENT INTEGRAL 

 
 
1. OBJECTE  
 
L’objecte de la present licitació és l’execució de les obres contingudes en el Text refós 
del Projecte executiu de reparació de l’ascensor de la Rosaleda, així com la definició 
de les operacions necessàries per portar a terme el servei de manteniment integral de 
l’ascensor. 
 
Per tant, el present plec de prescripcions tècniques particulars (en endavant PPTP) 
preveu l’execució de dues prestacions principals: d’obra i de servei de manteniment 
integral.  
 
1.1. Prestació d’obra. 
 
Preveu l’execució del conjunt de obres, treballs i instal·lacions indicades al Text refós 
del Projecte executiu de reparació de l’ascensor de la Rosaleda redactat pel Sr. Martí 
Just Calderer, enginyer tècnic industrial en representació de SA d’Enginyeria Larix, 
aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 9 d’abril de 2018. Les quals 
s’hauran de portar a terme en el termini màxim de dos mesos i mig (11 setmanes). 

 
1.2. Prestació de servei de manteniment integral. 

 
Es determinen en el present PPTP les condicions a les quals s’ha de subjectar el 
servei de manteniment integral del citat ascensor o aparell elevador, per tal de 
garantir-ne el bon funcionament, un manteniment eficient, de qualitat, l’aplicació dels 
requisits normatius i el seu control, d’acord amb les recomanacions dels fabricants.  

 
El servei de manteniment integral inclou la prevenció de possibles avaries, realitzar, 
quan procedeixi, reparacions i intervencions programades i no programades, i evitar la 
degradació de les instal·lacions. També ha d’assegurar la disponibilitat i assistència 
permanent i eficaç per part de l’empresa mantenidora, principalment en el compliment 
dels temps de resposta màxims respecte al servei de rescat. 

 
L’empresa adjudicatària serà la responsable de mantenir la instal·lació d’aparell 
elevador, i comunicar al tècnic representant de l’Ajuntament el dia de les inspeccions i 
el resultat de les mateixes. Haurà de tenir present les seves obligacions en quant a: 

 
▪ Conservar en bon estat mitjançant un adequat manteniment, així com rebre, 

conservar i transmetre la documentació de les tasques executades. 
▪ Utilitzar de forma adequada les seves instal·lacions i els seus espais annexos de 

conformitat amb les instruccions de manteniment. 
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▪ Portar a terme el pla de manteniment, encarregant al tècnic competent les 
operacions programades pel manteniment del mateix i de les seves instal·lacions. 

▪ Realitzar les inspeccions reglamentàriament establertes i conservar la seva 
corresponent documentació. 

▪ Documentar al llarg de tot el servei totes les intervencions. 
 

El contracte contempla el cost del manteniment preventiu, el manteniment correctiu 
derivat de l’ús i el deteriorament propi de les instal·lacions i les modificacions a 
efectuar que siguin necessàries per adequar les instal·lacions a les estipulacions que 
s’indiquin fruit de les inspeccions periòdiques reglamentàries. Les actuacions inclouen: 
la mà d’obra, els materials, la maquinària i els mitjans tècnics necessaris per la seva 
execució, així com la disposició per part del contractista de les mesures de seguretat i 
protecció previstes a la normativa vigent. Igualment, queda inclosa en la contractació 
tots els treballs complementaris per a la realització del servei i tots aquells necessaris 
per a la correcta execució del contracte. 

 
Les prestacions específiques del servei de manteniment integral que s'han de donar 
en compliment del contracte que es licita són: 

 
a) Manteniment preventiu: Manteniment preventiu que s'abonarà segons la quota 

que s'indica a l’Annex 2 amb la baixa que ofereixi l'empresa adjudicatària. Els 
treballs inclosos en aquesta prestació són principalment: 

 
▪ Revisions i manteniment preventiu dels aparells elevadors amb la periodicitat 

mensual establerta. En cas de que s’hagi d’augmentar la freqüència de les 
inspeccions per causes imputables al contractista, el cost d’aquestes serà a 
càrrec seu. 

▪ Atenció de les trucades d’emergència les 24 hores els 365 dies de l’any, així 
com el servei de rescat permanent. 

▪ Inspeccions periòdiques obligatòries amb un Organisme de Control Autoritzat 
amb periodicitat cada 2 anys (incloses les taxes de tramitació). 

▪ Actuacions de manteniment correctiu, inclòs ma d'obra i material, a executar 
durant les revisions programades i requereixin la substitució d'algun element o 
petit material: interruptors, polsadors, fluorescents, cargols, timbre d'alarma i en 
general totes aquelles necessàries. 

▪ Operacions de neteja dels vidres de la caixa de l’ascensor i la cabina. 
 
b) Manteniment correctiu en modalitat de garantia total: Derivat de l'ús i 

deteriorament o de l'adaptació a la normativa que pugui sorgir, que s'abonarà 
segons la quota que s'indica a l’Annex 2 amb la baixa que ofereixi l’empresa 
adjudicatària. Els treballs inclosos en aquesta prestació són principalment: 

 
▪ Manteniment correctiu de tots els aparells elevadors derivat de l'ús i 

deteriorament. 
▪ Adequacions dels aparells elevadors per adaptació a normatives que puguin 

sorgir. 
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2. PRESCRIPCIONS REGLAMENTÀRIES 
 
Per a tots els treballs als que es refereix el present Plec de prescripcions tècniques 
particulars, regiran les especificacions i es consideraran d’aplicació les disposicions 
que a continuació s’enumeren: 
 
• Real Decreto 1314/1997, d’1 d'agost de 1997, de disposicions d'aplicació de la 
Directiva del Parlament Europeu i del Consell 95/16/CE sobre ascensors. 
• Real Decreto 2291/1985, de 8 de novembre, del Ministerio de Industria y Energia, 
Reglament d'aparells d'elevació i la seva manutenció (articles vigents). 
• Real Decreto 474/1988, de 30 de març, sobre normes d'aplicació de la Directiva del 
Consell 84/528/CEE sobre aparells elevadors de maneig mecànic. 
• Instruccions Tècniques Complementàries ITC-MIE-AEM al RD 2291/1985, Referent a 
aparells electromecànics. (Ordre de 23 de setembre de 1987 / articles vigents). 
• Modificació de la ITC-MIE-AEM, Referent a ascensors electromecànics (Ordre de 12 
de setembre de 1991 / articles vigents). 
• Prescripcions tècniques no previstes a la ITC-MIE-AEM-1, del Reglament d'aparell 
d'elevació i la seva manutenció (Resolució de 27 d'abril de 1992). 
• Obligatorietat d'instal·lar portes en cabines, sistemes d'enllumenat d'emergència i 
dispositius de petició d’auxili per als ascensors que manquen d'aquests elements 
(Ordre de 21 de desembre de 1998 i modificació de 16 de novembre de 2001). 
• Aparells elevadors hidràulics (Ordre de 30 de juliol de 1974). 
• Ascensors sense sala de màquines (Resolució de 3 d'abril de 1997). 
• Ascensors amb màquina a la fossa (Resolució de 10 de setembre de 1998). 
• Normes Tecnològiques de l’Edificació (NTE-Instal·lacions), relatiu als aparells 
elevadors (ITA). 
• Ordre de 30/12/86, per la qual es regula l’aplicació del Reglament d’aparells 
elevadors i manteniment, aprovat per RD 2291/1995. 
• Ordre 23/09/87 per la qual es modifica la ITC-MIE-AEM-1 del Reglament d’Aparells 
d’elevació Manutenció (BOE de 7/10/87). 
• RD 474/1988, de 30 de març, pel que es dicten les disposicions d’aplicació de la 
Directiva del Consell de les Comunitats Europees 84/528/CEE sobre aparells 
elevadors i de tipus mecànic (BOE de 20/05/88). 
• Ordre de 26/05/89, per la que s’aprova la ITC-MIE-EAM-3, referent a carretons 
automotors de manutenció (BOE 9/06/89). 
• Circular 6/89 de la Direcció General de Seguretat Industrial del DIE de la Generalitat 
de Catalunya, per la qual es determinen els terminis en els que les IEC han d’executar 
les funcions d’inspecció i control reglamentaris. 
• Resolució de 25/07/91 de la Direcció General de Política Tecnològica, per la que 
s’actualitza la taula de les normes UNE i les seves equivalents ISO i CENELEC (BOE 
de 11/09/91). 
• Resolució de 27/04/92, per la que s’aproven les prescripcions tècniques no previstes 
en la ICT MIE-AEM 1 (BOE de 15/09/92). 
• Directiva 95-16-CE del Parlament Europeu i del Consell de 29 de juny de 1995 sobre 
l’aproximació de les legislacions dels Estat membres relatius als ascensors (DOCE-L-
213, 7/09/95). 
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• Instrucció 15/96 de la Direcció General de seguretat Industrial del DIE de la 
Generalitat de Catalunya, per la que s’aprova una modificació parcial dels protocols 
d’actuació de les EIC de la Generalitat de Catalunya. 
• Ordre de 30/06/96, per la que s’aprova el text revisat del Reglament d’Aparells 
elevadors. 
• Disposicions d’aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell 
95/16/CE, sobre ascensors segons RD 1314/1997, d’1 d’agost, (BOE 234 de 
30/09/98). 
• Resolució de 10 de setembre de 1998, del MIE (BOE 230 de 25/09/98). 
• Ordre de 31/05/99, del Departament d’Indústria, Comerç i Turisme (DOGC 2908 de 
11/06/99), per la qual es regula l’aplicació del RD 1314/1997. 
• Protocol de control de seguretat dels ascensors amb marcar “CE” per les EIC 
concessionàries de la Generalitat de Catalunya (Instrucció/99 de la Direcció General 
de Consum i Seguretat Industrial). 
• Procediment de tramitació administrativa de la instal·lació elèctrica dels ascensors 
amb marcar “CE”. 
• Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT), aprovat pel RD 842/2002, de 2 
d’agost (BOE núm. 224, de 18/09/02). 
• Instruccions Tècniques Complementàries relatives al REBT, BT ITC-1 a ITC-51 (BOE 
de 18/09/02). 
• UNE-EN 81-1. Regles de seguretat per a la construcció i instal·lació d’ascensors. 
Part 1: Ascensors elèctrics. 
• UNE-EN 81-28. Regles de seguretat per a la construcció i instal·lació d’ascensors. 
Ascensors pel transport de passatgers i càrregues. Part 28: alarmes a distància a 
ascensors de passatgers i càrregues. 
• RD 1544/2007, de 23 de novembre, pel qual es regulen les condicions bàsiques 
d’accessibilitat i no discriminació per l’accés i utilització dels mitjans de transport per a 
persones amb discapacitat. 
• UNE EN 81-70:2004 relativa a la “Accesibilidad a los ascensores de personas, 
incluyendo personas con discapacidad”. 
• ORDRE EMO/254/2013, de 10 d’octubre, per la qual es regula l’aplicació a Catalunya 
del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova l’ITC AEM 1 “Ascensors” 
del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, aprovat pel Reial Decret 2291/1985, 
de 8 de novembre. 
• Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la Instrucció Tècnica 
Complementària AEM 1 “Ascensors” del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció. 
• Llei de Prevenció de Riscos Laborals (Llei 31/1995) i Reials Decrets que la 
desenvolupen. 
• Normes NTE aplicables. 
 
A més de les ressenyades, serà d’aplicació qualsevol disposició, norma o reglament 
de caràcter europeu, estatal, autonòmic o local, relacionat amb l’objecte del contracte i 
que sigui vigent en la data d’adjudicació i durant el període de la seva execució. 
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3. ÀMBIT D’APLICACIÓ DEL CONTRACTE 
 
3.1. Instal·lacions objecte del contracte. 
És objecte del present contracte l’aparell elevador situat a la passarel·la sobre la 
carretera N-141c al barri de la Rosaleda de Sant Fruitós de Bages, el qual actualment 
disposa de les característiques tècniques bàsiques indicades a l’Annex 1 del present 
PPTP.  
 
Cal destacar que la prestació d’obra inclou a banda dels treballs estrictament en 
l’aparell elevador, les actuacions a efectuar a les seves immediacions per garantir la 
correcta reparació i funcionament de l’ascensor, tal i com estipula el Text refós del 
Projecte executiu de reparació de l’ascensor de la Rosaleda. 
 
3.2. Instal·lacions actuals 
 
El contractista acceptarà l’aparell elevador existent en les condicions actuals dels seus 
elements i característiques, les quals s’han de reparar i reformar fruit de l’execució de 
la prestació d’obra, i haurà d’assumir el contracte de manteniment reglamentari en 
vigor. 
 
Posteriorment a l’execució de la prestació d’obra, el contractista serà responsable de 
la redacció i tramitació de tots els documents necessaris per a la legalització i 
inscripció al Registre d’Instal·lacions Tècniques de Seguretat Industrial (RITSIC) de les 
instal·lacions compreses en el projecte i aconseguir la seva aprovació davant els 
Organismes sectorials competents, sense cost addicional per l’Ajuntament (incloses 
les taxes de tramitació).  
 
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 comercialitzadores 
que indiqui l’Ajuntament (si s’escau). 
 
Igualment, i de forma posterior a l’execució de la prestació d’obra, el contractista 
encarregarà al seu càrrec les inspeccions inicials i periòdiques necessàries a una 
entitat col·laboradora de l’Administració degudament acreditada, pel correcte 
funcionament de l’aparell elevador.  
 
D’altra banda, i mentre duri la prestació de servei de manteniment integral, 
l’adjudicatari serà el responsable i sota al seu càrrec d’assumir els costos materials i 
de mà d’obra necessaris per donar compliment a les inspeccions reglamentàries. En 
aquells casos en que sigui necessària la substitució de components auxiliars, 
l’empresa adjudicatària està obligada a fer-ho amb els proveïts per fabricants genèrics 
o de comercialització no restrictiva, per evitar limitacions tècniques i econòmiques en 
futures actuacions de manteniment preventiu o correctiu. 
 
Segons el descrit en l’apartat anterior, l’empresa adjudicatària manifesta que de 
manera prèvia a la signatura del contracte ha estudiat i revisat els aparells elevadors 
objecte del present plec, en coneix les seves característiques i estat actual, i 
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n’assumeix i accepta, dins el preu del contracte, les actuacions a realitzar per a la seva 
posada en correcte funcionament dins les prescripcions tècniques del present plec i 
del projecte de reparació. 
 
3.3. Possibles futures modificacions de les instal·lacions 
 
Si l’ajuntament desitgés modernitzar o modificar les instal·lacions de l’aparell elevador, 
el contractista valorarà els treballs d’acord amb l’estipulat a l’Annex 3 del present plec. 
No obstant, l’Ajuntament podrà elegir sota el seu criteri l’empresa 
instal·ladora/mantenidora acreditada que resulti més avantatjosa. 
  
Si una vegada executada la prestació d’obra, el contractista estimés oportú portar a 
terme modificacions o actuacions de modernització de les instal·lacions, haurà de 
comunicar la seva proposta a l’Ajuntament, sense el consentiment del qual no es 
podran realitzar els esmentats canvis. Aquests treballs es trobaran valorats d’acord 
amb l’estipulat a l’Annex 3 del present plec. 
 
Si durant la vigència del contracte l’Ajuntament considera oportú modificar, 
modernitzar, ampliar la instal·lació d’aparell elevador, o adoptar altres sistemes; el 
licitador quedarà obligat a acceptar i continuar prestant el servei de manteniment 
integral. No obstant, en aquests casos, i per tal de garantir la correcta execució del 
servei de manteniment, l’adjudicatari amb caràcter previ a la recepció dels treballs 
podrà efectuarà un informe que lliurarà als serveis tècnics municipals, al qual es 
detallaran les possibles deficiències que hagi pogut detectar i la seva valoració 
econòmica. Aquest informe tindrà com a finalitat reclamar possibles reparacions a 
l’empresa instal·ladora, atès que durant el termini de garantia dels treballs, la 
responsabilitat de reparació d’avaries correspon a la citada empresa instal·ladora, 
sense perjudici que aquesta, per acord amb l’empresa mantenidora, delegui aquestes 
funcions. En aquest darrer cas, caldrà donar compte dels acords a l’Ajuntament i 
correspondrà a l’empresa adjudicatària del servei gestionar amb les empreses 
instal·ladores qualsevol reparació que s’hagi de realitzar. En cas que les avaries siguin 
fruït d’una mala gestió del manteniment, i l’empresa instal·ladora no respongui de la 
garantia, els costos de les reparacions no podran ser repercutits a l’Ajuntament. 
 
 
4. VIGÈNCIA DEL CONTRACTE 
 
4.1. Durada del Contracte 
 
La durada del contracte serà distinta en funció de la prestació: 
 
a) Prestació d’obra: 2 mesos i mig (11 setmanes) des de la signatura de l’acta de 

comprovació del replanteig i fins a l’acta de recepció. 
 

b) Prestació de servei de manteniment integral: 2 anys del període principal des de la 
signatura del contracte, i dues pròrrogues d’una durada màxima d’1 any. 
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Des de la signatura del contracte, l’adjudicatari serà el responsable del 
manteniment preventiu de l’ascensor, d’acord amb les prescripcions tècniques 
previstes al PPTP. La citada prestació de manteniment preventiu s’haurà de portar 
a terme fins a la data de finalització del contracte.  

 
D’altra banda, l’adjudicatari iniciarà l’execució de les prestacions de manteniment 
correctiu amb garantia total una vegada finalitzada la prestació d’obra, sense 
perjudici dels terminis de garantia de la mateixa, i d’acord amb les especificacions 
del PPTP. La citada prestació de manteniment correctiu amb garantia total s’haurà 
de portar a terme fins a la data de finalització del contracte. 

 
4.2. Transició del servei de manteniment 
 
El Contractista, un mes abans de finalitzar el contracte, facilitarà als serveis tècnics de 
l’Ajuntament tota la informació referent a les instal·lacions que sigui necessària perquè, 
en el cas que es faci l’adjudicació a un contractista diferent, aquest pugui continuar la 
prestació del servei: 
 
• Inventari de les instal·lacions amb les seves característiques tècniques 
• Històric d'actuacions realitzades (actuacions correctives i preventives) degudament 
introduïdes al programa de gestió del manteniment de que disposa l'Ajuntament. 
 
Un cop finalitzat el contracte es signarà una acta de recepció del servei on es deixarà 
constància de qualsevol incident que pugui ser d'interès pel nou contracte, i 
s'acompanyarà de tota la documentació i certificats requerits en els presents plecs així 
com l'inventari actualitzat i les claus de les instal·lacions de que disposi. 
 
 
5. CONDICIONS GENERALS DEL SERVEI 
 
5.1. Qualificació de l'empresa 
 
L’empresa que realitzi el manteniment dels aparells elevadors ha d'estar autoritzada i 
ha de complir alguna de les condicions següents: 
 
• Estar inscrita en el Registre d'Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya 
(RASIC), o equivalent d’una altra comunitat autònoma, com a empresa 
instal·ladora/mantenidora conservadora d'aparells elevadors. 
• Haver presentat una comunicació amb declaració responsable davant de l'Oficina de 
Gestió Empresarial (OGE) per a la seva inscripció al  Registre d'Agents de la Seguretat 
Industrial de Catalunya (RASIC), o equivalent d’una altra comunitat autònoma, com a 
empresa instal·ladora/mantenidora conservadora d'aparells elevadors 
 
5.2. Disposició de personal 
 
El contractista disposarà del personal necessari per cobrir totes les exigències del 
contracte i complirà amb els seus empleats, la legislació i els convenis vigents que els 
afectin. 
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La disposició mínima de personal serà la següent: 
 
• Organigrama detallat del conjunt de personal directe i indirecte, destinat al contracte 
de manteniment de les instal·lacions incloses en el plec, amb la indicació de la seva 
titulació, formació i experiència. A més, s’ indicarà el temps de dedicació al compliment 
del contracte de les persones incloses a l’organigrama 
• L’empresa anomenarà un responsable tècnic en instal·lacions, com a interlocutor 
amb l’Ajuntament, amb l’objecte d’assistir a les reunions i supervisar la bona marxa del 
servei. 
• L’empresa haurà de disposar de personal professional per a la conservació dels 
aparells elevadors amb la competència professional que s’indica a la disposició 
transitòria 2a de l’Ordre EMO/254/2013 de 10 d’octubre (DOGC 6486, 23/10/2013). 
Aquesta competència s’haurà de justificar presentant algun dels següents documents: 
 
- Certificat de la pròpia empresa en compliment a la disposició transitòria 2a de 

l’Ordre EMO/254/2013 de 10 d’octubre (DOGC 6486, 23/10/2013) i en base a 
l’experiència del treballador. 

- Certificat del responsable de l’Oficina de Gestió Empresarial de la Generalitat de 
Catalunya. 

- Títol de formació professional amb accés directe a la competència professional 
(cicles formatius de grau mitjà i de grau superior). 

 
En cas de períodes de vacances o de malaltia de personal, s'ha de donar garantia de 
continuïtat del servei i és responsabilitat del contractista preveure la forma de cobrir els 
diversos serveis que s’exigeixen i ofereixen. Aquesta despesa, sempre es considerarà 
inclosa en el preu ofert pel servei i dins dels preus unitaris quan aquesta sigui la forma 
de facturar les prestacions. 
 
Al considerar-se fonamental pel servei el coneixement dels equipaments i de les 
instal·lacions per part del personal assignat al servei, l’empresa adjudicatària haurà 
d’informar a l’Ajuntament, amb 48 hores d’antelació, de les modificacions en la plantilla 
i en l’organigrama que precisi efectuar, així com de les resultants de les proposades 
pel propi Ajuntament, de forma que aquest pugui comprovar i verificar en qualsevol 
moment la plantilla i dedicació d’aquesta. 
 
Caldrà informar a l’òrgan municipal de contractació en relació a les empreses 
subcontractades pel contractista, indicant quines tasques s’han subcontractat i a quina 
empresa. Els requeriments de solvència econòmica i tècnica de l’empresa 
subcontractada hauran de ser com a mínim els que es descriuen en el present plec per 
al contractista. No es podrà subcontractar els treballs següents: 
 
▪ No es permet la subcontractació de les partides d’instal·lacions corresponents a 

l’aparell elevador de la prestació d’obra (capítol 2 de treballs propis ascensor del 
pressupost del projecte).  

▪ Únicament s’admetrà la subcontractació per a l’execució de les partides o treballs 
d’obra civil de la prestació d’obra (capítol 1 d’obra civil del pressupost del projecte). 
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▪ No es permet la subcontractació de la prestació del servei de manteniment integral 
de l’ascensor, a excepció dels treballs periòdics de neteja estipulats al PPTP.  

 
5.3. Equips de treball. 
 
El contractista haurà de facilitar, sempre que li sigui requerida per l’ajuntament, tota la 
informació que permeti comprovar la plantilla i identificar els responsables de cada 
treball. 
 
El contractista haurà de respectar i fer respectar als seus empleats, els següents 
punts: 
 
• Tota la normativa referent a seguretat i salut i prevenció de riscos laborals. 
• Senyalització i altres mesures accessòries de protecció dels seus operaris i de tot el 
públic en general, sempre que els treballs a realitzar puguin representar un perill. 
• Tots els operaris que estiguin realitzant treballs en els equipaments municipals han 
d'anar amb uniformes que permetin una ràpida i clara identificació. 
• El contractista serà responsable de la cortesia dels seus operaris, solucionant 
qualsevol problema que es plantegi al respecte. 
• Estricta neteja de tots els equips, vehicles i materials emprats en la concessió. 
 
5.4. Equipament exigit 
 
Els licitadors hauran a tenir disponibles per al servei els següents recursos materials: 
 
a) Vehicles, eines i d’altres: L’adjudicatari disposarà de tots els mitjans tècnics 
necessaris per l’execució del servei (vehicles, eines, maquinària, instrumentació, 
recanvis, etc.). Aquests estaran en perfectes condicions d’ús i degudament revisats i 
calibrats segons normatives vigent. 
L’Ajuntament podrà requerir sempre que ho cregui convenient els certificats de revisió i 
calibratge dels equips de mesura i inspecció utilitzats.  
Els vehicles que es puguin emprar per dur a terme les tasques requerides en aquest 
plec hauran de disposar de la Inspecció Tècnica de Vehicles ( ITV ) al dia.  
b) Equips de protecció individual i d’elements de protecció i senyalització col·lectiva 
per evitar accidents durant l’execució dels treballs. 
c) Equips informàtics i software: Es disposarà de l’equip informàtic necessari per 
gestionar les incidències, tant a les oficines com a fora: ordinadors de sobre taula i/o 
portàtils, “netbooks” o PDAs i mòdem per poder intercanviar en tot moment la 
informació que es consideri adient. 
d) L’adjudicatari disposarà dels mitjans de telefonia fixa i mòbil necessaris què 
permetin als Serveis Tècnics Municipals comunicar amb el responsable tècnic 
qualsevol dia de la setmana, ja sigui feiners o festius, per a una atenció permanent 24 
hores al dia.  
e) Disponibilitat d'espai: Les empreses concursants hauran de disposar d'un espai per 
oficines, magatzems i tallers,... necessaris per a la realització de les tasques de 
manteniment, reparació de les avaries, etc., en els terminis previstos en el plec. El 
local no podrà estar a una distància superior als 50 km del nucli urbà. 
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5.5. Programació de treballs. 
 
Els Serveis Tècnics Municipals i l’empresa adjudicatària determinaran conjuntament 
les prioritats en reparacions a realitzar, d'acord a les necessitats tècniques i les 
disposicions pressupostàries. 
En cas de vaga (serveis mínims) l’empresa contractada haurà de notificar a 
l’Ajuntament amb una antelació mínima de 24 h els serveis mínims establerts en el cas 
de vaga del seu personal. 
 
5.6. Gestió informatitzada 
 
L’empresa adjudicatària disposarà d’una base de dades informatitzada dins els dos 
primers mesos de vigència del contracte, que inclourà:  
 
- L’inventari actualitzat i detallat de les instal·lacions. 
- Llibre de manteniment de la instal·lació d’aparell elevador, amb el registre històric de 
totes les operacions de manteniment preventiu i correctiu efectuades (Access o Excel). 
- Registre d’actuacions, avisos d’avaries, les incidències i deficiències detectades, els 
materials substituïts, les modificacions proposades per adequar les instal·lacions a 
noves disposicions legals i, eventualment, els treballs recomanats per l’empresa per 
garantir un millor funcionament de les instal·lacions (Access o Excel). 
- Informes tècnics mensuals o trimestrals de l’evolució del servei i les incidències 
(format pdf o word). 
 
La base de dades (inventari, manteniment, informes) serà propietat de l’Ajuntament,  
qui a la finalització del servei els rebrà actualitzats i en suport digital. Així mateix, 
l’adjudicatari en finalitzar el servei s’obliga a traspassar a l’Ajuntament, o a qui aquest 
determini, la informació de la base de dades i dels plànols del seu sistema informàtic 
relativa a la prestació d’aquest contracte. 
 
Per a totes les operacions que es realitzin dins les especificacions del contracte, 
s'haurà de generar una ordre de treball. La gestió d'aquestes ordres de treball variarà 
en funció de la tipologia d'operacions: 
 
• Per a totes les operacions previstes dins la prestació de servei de manteniment 
preventiu, el contractista haurà d'establir calendaris amb les programacions 
corresponents que lliurarà al responsable del contracte durant el primer mes de 
contracte. Un cop aprovat, el contractista tindrà l'obligació de generar una ordre de 
treball per a cada operació amb tota la informació que permeti un fàcil seguiment i que 
servirà per validar o no la certificació mensual: data, operaris, material substituït no 
facturable, informe revisió,... 
• Les operacions previstes dins la prestació de manteniment correctiu, s'originaran per 
un avís dels usuaris que arribaran als serveis tècnics municipals i aquests l'assignaran 
al contractista. Per tant, només es podrà atendre avisos d'operacions que arribin per 
aquest canal. 
Només en cas d'urgència el contractista podrà rebre l'avís procedent dels serveis 
tècnics o de la policia local per altres vies (telèfon, email, SMS). La informació que 
inclourà els avisos d'ordre de treball serà com a mínim: 
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▪ Numero de comunicat 
▪ Lloc on s'ha de fer la intervenció 
▪ Sol·licitant 
▪ Detall de l'anomalia 
▪ Data límit per solucionar l'anomalia 
 
En tot moment s'ha de poder saber en quin estat estan totes les ordres de treball 
assignades al contractista i abans de tancar-les s'hauran de valorar, introduint com a 
mínim la següent informació: 
▪ Descripció de la feina realitzada 
▪ Hores d'operari, distingint persona i/o categoria 
▪ Material emprat.  
▪ Data d'inici i final del treball. 
 
Aquesta informació també s'haurà de reflectir en l'albarà o fitxa de l'ordre de treball i 
haurà d'estar signada pel responsable o conserge de l'equipament. 
 
5.7. Assessorament 
 
L’adjudicatari haurà de fer, a més dels serveis propis de manteniment ja definits, 
aquells serveis tècnics d’assistència i suport als Serveis Tècnics Municipals que 
s’indiquen: 
 
- L’assessorament tècnic a la redacció dels projectes de nova planta des de les 
d’Àrees de Planejament i Infraestructures, i d’Espai Public, Activitats i Obres. 
- L’assessorament a la redacció d’informes, pressupostos i projectes menors 
d’adaptació de les instal·lacions actuals. 
- Manteniment i posta al dia d’un fitxer amb la normativa d’obligat compliment, 
especificant tant reglaments i normatives actualment vigents com aquells que puguin 
ser-ho en el decurs de la contracta. 
- Confecció d’informes per a les companyies asseguradores en cas de robatoris o 
danys per vandalisme. 
 
5.8. Horari del servei 
 
Els treballs es realitzaran sense interferir en l’activitat pròpia de l’equipament. Quan el 
compliment d’aquesta condició ho requereixi, es podrà exigir a l’adjudicatari la 
realització de treballs fora de l’horari laboral de l'equipament corresponent. 
 
Per a qualsevol tipus de les activitats mantenidores objecte del present contracte es 
consideren com a treballs en horari laboral normal els realitzats en dies feiners entre 
les 8:00 i les 15:00 hores. 
 
Es consideren dies no feiners els següents: 
 
• Els dissabtes i diumenges. 
• Les festes que fixa el calendari laboral del Departament de Treball de la Generalitat 
de Catalunya. 
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• Les festes locals de Sant Fruitós de Bages. 
 
El responsable del contracte haurà d'autoritzar aquells treballs a realitzar fora de 
l'horari laboral normal. 
 
5.9. Servei de rescat i avaries 
 
5.9.1. Servei de rescat 
 
El temps de resposta és el temps que transcorre des de que s’avisa a l’empresa 
contractista fins que aquesta arriba al lloc de l’avaria o emergència. Els temps de 
resposta pels treballs inclosos en aquest contracte seran: 
 
• Quan l'avaria hagi produït retenció de persones dins de l'aparell avariat, l'adjudicatari 
ha de comptar amb el servei de rescat permanent i immediat de persones i s'haurà de 
presentar en un termini màxim de 30 minuts. Aquest servei està inclòs en la Prestació 
de manteniment preventiu. 
 
L’adjudicatari està obligat a facilitar un telèfon d’emergència de 24 h que estarà ubicat 
dins de la cabina en un lloc visible i a la porta exterior de l’ascensor de la planta baixa. 
 
Tanmateix hauran d’enganxar al costat del telèfon d’emergència el de la Policia Local. 
De forma addicional el contractista elaborarà una fitxa esquemàtica a mena de 
procediment d’evacuació amb diagrames i fotografies per a garantir que qualsevol 
persona pugui actuar seguint instruccions telefòniques del mateix contractista i Policia 
Local. 
 
5.9.2. Serveis d’avaries 
 
L’adjudicatari haurà de garantir un servei de 24 hores per atenció d’avaries, tots els 
dies de la setmana. Aquest servei permanent com les actuacions degudes a urgències 
es consideren incloses dins de la oferta econòmica presentada pels licitadors. 
 
El temps de resposta d’atenció d’avaries és el temps que transcorre des de que s’avisa 
a l’empresa contractista fins que aquesta arriba al lloc de l’avaria o emergència. Els 
temps de resposta pels treballs inclosos en aquest contracte seran: 
 
• Les avaries considerades com a urgents s'hauran d'atendre en un termini màxim d'1 
hora i solucionar en un termini màxim de 3 hores.  
 
Correspondrà als serveis tècnics municipals definir la urgència de les reparacions o 
acceptar terminis majors degudament justificats. En tot cas, es consideraran urgents 
les següents avaries: 
 
▪ Totes les avaries produïdes per restablir la normalitat en el funcionament bàsic dels 
ascensors. 
▪ Aquelles avaries que provoquin alteracions en la seguretat de les persones, quan no 
hi hagi retenció de persones a l'interior dels aparells. 
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▪ Aquelles avaries que impossibilitin l'accés a la infraestructura per una persona amb 
discapacitat. 
▪ Qualsevol altra que, a criteri dels tècnics municipals o de qui ells deleguin puguin 
considerar-les urgents. 
 
Quan es tracti d'avaries considerades no urgents, s'atendran i repararan en un termini 
màxim de 24 hores a partir de l’avís, sense que sigui objecte de facturació ni el 
desplaçament, ni la mà d’obra ni la reparació de les avaries incloses dins la cobertura. 
 
En cas que l’avaria no pugui ser reparada immediatament, es comunicarà fefaentment 
a l’Ajuntament i es pactarà el termini de reparació. 
 
L’empresa adjudicatària anotarà en el llibre de manteniment el registre de totes les 
avaries detectades i reparades. 
 
Es comunicarà als serveis tècnics municipals de l’Ajuntament, via correu electrònic i en 
un màxim de 24 hores de l’avís, la intervenció efectuada, data i hora en que s’ha 
realitzat i les incidències observades. 
 
L'empresa adjudicatària haurà de facilitar un telèfon d'emergència que estarà ubicat 
dins de la cabina en un lloc visible i a les portes exteriors de l'ascensor. 
 
S’haurà d’interrompre el servei de l’aparell quant s’apreciï risc d’accident, tallant 
l’interruptor d’alimentació, bloquejant les portes si és necessari, i col·locant rètols 
indicadors en totes les portes d’accés al mateix, fins que s’efectuï la necessària 
reparació. 
 
En cas d’accident l’empresa contractista estarà obligada a posar el succés en 
coneixement de l’Administració mitjançant l’OCA (Organisme de Control Autoritzat), 
amb qui tingui concertat el seu control, i a mantenir interromput el funcionament de 
l’aparell elevador fins que es realitzin els reconeixements i proves prèvies pertinents, i 
ho autoritzi l’Òrgan competent esmentat. 
 
Dins el termini de les 72 hores següents a l’accident, l’empresa contractista trametrà 
un informe complementari descriptiu dels danys personals i materials ocasionats, de 
les causes desencadenades de l’esdeveniment que s’esmentin com a més provables, 
de les conseqüències que es preveu que s’ocasionin en el funcionament de l’activitat o 
de la instal·lació afectada, i de les mesures adoptades per pal·liar els efectes produïts i 
evitar-ne la seva repetició. 
 
 
6. CONDICIONS PARTICULARS DE LA PRESTACIÓ DE MANTENIMENT 
PREVENTIU 
 
Els treballs inclosos en la Prestació 1 i que s'abonarà segons la quota que s'indica en 
L’Annex 2 amb la baixa que ofereixi l'oferta adjudicatària, són els següents: 
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• Revisar i comprovar mensualment la instal·lació i components de l’aparell elevador, 
dedicant especial atenció a l'estat dels cables, tanques, dispositius de fixació, frens, 
amarres, suspensió de la cabina i del contrapès del motor i les seves connexions, així 
com la instal·lació elèctrica. Fent constar aquesta revisió en el seu LLIBRE DE 
REGISTRE DE REVISIONS DE MANTENIMENT. En aquest sentit, l’ascensor haurà 
de disposar del corresponent certificat vigent de posada a punt i correcte estat de 
funcionament pel seu ús, per part d’una empresa homologada, d’acord amb el que 
estableix la reglamentació vigent i complementada amb les bones pràctiques fruit de 
l'experiència. 
 
• Realitzar el manteniment preventiu mensualment dels aparells consistent en totes 
aquelles operacions sistemàtiques planificades que permetin mantenir els nivells de 
disponibilitat i funcionalitat de les instal·lacions, per assegurar la continuïtat del servei i 
retardar el deteriorament produït per l'ús, mantenint en tot moment el seu rendiment a 
nivells similars a la posada en marxa de la instal·lació. 
 
• Resoldre les petites actuacions de manteniment correctiu detectades durant les 
revisions programades i que requereixin la substitució d'algun element o petit material. 
En especial quedaran incloses les reparacions o substitucions dels elements següents, 
amb la mà d’obra inclosa: 
 

▪ Contacte elèctric del limitador 
• Quadres de maniobra i els seus elements. 
• Conduccions elèctriques de la maniobra. 
▪ Polsadors de les botoneres de cabina i pisos 
▪ Indicadors lluminosos de les botoneres de cabina i pisos 
▪ Llums i fluorescents d’il·luminació de cabina i sala de màquines 
▪ Encebadors i reactàncies d'il·luminació de cabina 
▪ Retenidors hidràulics de portes semiautomàtiques 
▪ Fleixos de torsió de portes semiautomàtiques 
▪ Contactes de presència de portes de pis 
▪ Contactes dels operadors de portes automàtiques de cabina 
▪ Corretges dels operadors de portes automàtiques de cabina 
▪ Cèl·lules fotoelèctriques de les portes automàtiques de pisos 
▪ Relés i contactors del quadre de maniobra 
▪ Resistències, condensadors, díodes i rectificadors del quadre de maniobra 
▪ Transformadors del quadre de maniobra 
▪ Timbre d’emergència i la connexió a la central de recepció d'alarmes. 
▪ Bobina del electrofrè del grup tractor 
▪ Ferodos de les sabates del electrofrè del grup tractor 
▪ Finals de carrera en instal·lació de l’espai-forat 
▪ Paradors electromecànics de parada i canvi de velocitat en instal·lació de 
l’espai-forat 
• Limitador de velocitat i els seus elements. 
• Cables de tracció, de compensació i del limitador de velocitat. 
• Elements de control de maniobra en buit i cabina o sala de màquines. 
• Desperfectes a l'interior de la cabina, la seva decoració, telefonia, marcs i 
fulles de portes. 
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• En instal·lacions hidràuliques: olis, cilindres, pistons i vàlvules. 
• Funcionament de la maniobra: verificació des de l'exterior i l'interior de la 
cabina del bon funcionament dels comandaments de maniobra. Es prioritzarà 
els comandaments de la cabina sobre els exteriors. 
• Anivellació: s'ajustarà amb la periodicitat necessària la cota del paviment dels 
replans d'accés i el de la cabina, quan l'aparell funcioni a plena i mitja càrrega, i 
en buit, al igual que en el supòsit de manca de subministrament elèctric. 
• Règim de velocitat: velocitat mitja d'un recorregut complert en pujada i 
baixada amb la cabina a plena i mitja càrrega i en buit. 
• Arrancada i parada: a mitja i plena càrrega. 
• Comprovació de soroll i vibracions en les zones properes a la cambra de 
màquines i a la cabina. 
• Verificació del consum d'energia elèctrica en cinc recorreguts complerts a 
mitja càrrega. 
• Verificació del bon funcionament dels enclavaments. 
• Elements d'accionament de portes automàtiques i semiautomàtiques, motors, 
guies horitzontals, suspensions, llistons, cèl·lules, operadors, carril de 
suspensió. 
• Verificació del bon funcionament del mecanisme de tracció i proteccions en 
les portes i comprovació dels sorolls. 
• Elements del motor: debanaments, casquets, anells fregants, contactes, 
eixos, politja, tensors i brides. 
• Comptador automàtic, colissa, roderes, de cabina i contrapès. 
▪ Llums de la il·luminació de l’espai-forat 
▪ Guarnicions dels guiadors de guies de cabina i contrapès 
▪ Contactes elèctrics i mecànics de seguretat del paracaigudes 
• Elements del grup tractor: reforços, bulons, politges de tracció i desviament, 
coixinets, rodolaments. 
• Greixat de tots els elements que per les seves característiques així ho 
requereixin, utilitzant lubricants específics pels productes instal·lats així com 
neteja dels elements propis dels aparells elevadors (s'inclou el subministrament 
d'olis, greixos, lubricants especials, vàlvules de greixar i altres elements de 
neteja necessaris per aquests treballs). 
• Netejar el fossat i la cambra de màquines i el seu entorn 
• Fer els repassos de pintura en aquelles parts de la instal·lació en què els cops 
o la corrosió hagin danyat la imatge de les instal·lacions. 
 

• Interrompre el servei de l’aparell elevador o prendre les mesures necessàries en el 
cas que aquest no ofereixi les degudes garanties de funcionament i seguretat i 
informar al responsable del contracte. 
 
• Atendre les trucades d’emergència les 24 hores els 365 dies de l’any. 
 
• Donar el servei de rescat permanent. 
 
• Confeccionar nous manuals d’instal·lació, ús i manteniment, així com a la nova 
legalització de la instal·lació si fos necessari, en el supòsit que algun aparell elevador 
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instal·lat pateixi alguna variació posterior que modifiqui substancialment l’originari i 
lliurar al responsable del contracte. 
 
• Encarregar i assumir el cost (inclosa la taxa oficial) de les inspeccions periòdiques 
obligatòries (periodicitat cada 2 anys) per part d'un Organisme de Control Autoritzat, i 
tenir la responsabilitat de que es portin a terme. L'empresa haurà de donar assistència 
en les visites d'inspecció a les instal·lacions als Organismes de Control Autoritzat i als 
Ens Territorials. 
Durant la realització de la inspecció es requerirà la presència del contractista per 
realitzar tasques de suport a la inspecció (localització dels elements de la instal·lació, 
resolució d’incidències, dubtes de funcionament, etc.).  
Com a resultat de les actuacions periòdiques de manteniment preventiu, es farà 
entrega a l’Ajuntament d’un informe trimestral en format digital amb la descripció de les 
actuacions realitzades (d’acord amb el programa de manteniment aportat) i qualsevol 
altra observació d’interès al respecte de la instal·lació: deficiències observades, 
compliment de la instal·lació amb la normativa vigent, observacions, treballs 
recomanats per garantir una millor fiabilitat del funcionament de les instal·lacions etc.  
Es registrarà i anotarà les dades de visita, el resultat de les inspeccions, els elements 
substituïts i les incidències en el llibre de registre de manteniment. 
 
• Efectuar amb una periodicitat mínima d’un cop al mes, la neteja dels vidres de la 
caixa de l’ascensor i de la cabina de l’aparell elevador. Es troben inclosos tots els 
materials necessaris per a la seva correcta neteja, així com la maquinària elevadora i 
mà d’obra pertinent. 
 
També es trobaran incloses totes aquelles operacions preventives necessàries i 
obligatòries per normativa, amb la finalitat de mantenir en bones condicions d'ús i 
funcionament de l'aparell elevador. 
 
 
7. CONDICIONS PARTICULARS DE LA PRESTACIÓ DE MANTENIMENT 
CORRECTIU AMB GARANTIA TOTAL 
 
Aquesta prestació de manteniment correctiu serà amb la modalitat de garantia total. 
 
Són aquells treballs que s’efectuaran quan es produeixi qualsevol avaria que 
requereixi l’actuació de l’empresa contractista, i que inclou aquelles feines no 
programades que siguin de reparació d’avaries, substitució d’elements deteriorats pel 
pas del temps o per la seva utilització i que no estiguin inclosos en els treballs descrits 
en la Prestació de manteniment preventiu, i que s'abonarà segons la quota que 
s'indica en l’Annex 2 amb la baixa que ofereixi l'oferta adjudicatària 
 
L’empresa contractista haurà d’analitzar i solucionar, segons els temps indicats al punt 
5.9.2, les anomalies de funcionament i les avaries en els aparells elevadors, sent 
exigible per tant a la mateixa una actuació de correcció ràpida amb les necessitats d’ús 
de les instal·lacions i mitjançant els medis materials i personals més adients, d’acord 
amb els serveis tècnics municipals. 
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Reparar o substituir aquelles peces que a resultes de les actes de revisió efectuades 
per l’Entitat d’Inspecció i Control, o aquelles altres que tinguin competència per 
efectuar les revisions o inspeccions que en resulti o es determini en aquelles actes la 
seva necessitat de reparació o substitució. El cost de les reparacions indicades en les 
actes d’inspeccions reglamentàries aniran a càrrec de l’empresa adjudicatària.  
 
Aquest servei inclou desplaçaments, material i mà d’obra i comprèn totes les peces de 
l’elevador. En el supòsit que no sigui possible trobar una peça de recanvi avariada i 
com a conseqüència fos necessari canviar o substituir tot l’element, el contractista 
caldrà que ho faci i el preu de reposició i substitució de tot l’element s’entendrà 
igualment inclòs en el preu del contracte.  
 
Els treballs que puguin produir molèsties o sorolls, caldrà realitzar-los de manera que 
ocasionin el mínim possible d’incomoditats, realitzant-los fora dels horaris de 
funcionament de les dependències o d’acord amb els serveis tècnics municipals. 
 
Si degut al canvi d'empresa conservadora, l’aparell elevador inclòs en el contracte es 
bloqueja o es necessita descodificar per al seu correcte funcionament, l'empresa 
adjudicatària restarà obligada a fer les gestions amb l'anterior empresa per resoldre 
l'avaria sense un cost addicional per l'Ajuntament. En el cas que l'anterior empresa no 
faciliti la informació per a la resolució de l'avaria, es notificarà a l'Ajuntament i si 
s'escau, al Servei de Seguretat d'Instal·lacions (secció d'Aparells Elevadors) de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Queda exclòs del contracte quan es donin els següents casos: 
 
- Les reparacions o substitucions d’elements afectats per actes de vandalisme o 
robatoris. En el cas de què es conegui la identitat del causant, serà directament 
l’adjudicatari qui farà la corresponent reclamació formal dels danys ocasionats o 
davant de la seva companyia asseguradora. Es posaran les peces malmeses pel 
sinistre a disposició i revisió, a més, de la Cia Asseguradora o el seu pèrit si la pòlissa 
cobrís aquella contingència i risc. 
- Els treballs i subministraments motivats per les modernitzacions i reformes 
sol·licitades per la propietat, o actualitzacions normatives que en un futur es puguin 
exigir per part d’organismes oficials de rang local, autonòmic, nacional o internacional, 
companyies d’assegurances o companyies subministradores d’electricitat. 
- Els treballs de reparació, de substitució o d’altres que s’hagin de prestar a causa de 
negligència, maltractament o ús indegut dels usuaris, inundació, incendi, robatori 
(d’elements no protegits pel sistema d’intrusió ), explosió o per qualsevol altre motiu no 
previst com a contingència normal i no imputable a l’actuació de l’adjudicatari.  
 
En aquests casos es donarà el suport necessària a la Cia Asseguradora de 
l’Ajuntament per a l’elaboració del corresponent peritatge i/o expedient de danys i 
perjudicis. 
 
No obstant, serà obligació de l’adjudicatari, la valoració de la reparació dels danys 
segons l’Annex 3 del present plec, amb la baixa que ofereixi l’oferta adjudicatària, als 
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que caldrà incloure el 13% de despeses generals i el 6% de benefici industrial, segons 
els següents criteris: 
 
• Preus de mà d'obra indicats amb la baixa oferta. 
• Preus indicats en la base de dades de l'ITEC de l'any en curs, amb la baixa oferta per 
l'empresa adjudicatària. 
• Per aquells preus de materials no inclosos en l'ITEC, s'agafarà el preu venda públic 
(PVP) indicat a la tarifa de cada fabricant de l'any en curs, aplicant la baixa que hagi 
ofert l'empresa adjudicatària. 
 
L’Ajuntament podrà, en aquests casos, demanar altres pressupostos i adjudicar a 
l’empresa més avantatjosa. En el cas que alguna d’aquestes reparacions finalment la 
realitzi una empresa diferent a l’empresa adjudicatària del manteniment, aquesta 
restarà obligada a fer la recepció de l’aparell reparat realitzant les comprovacions que 
consideri. 
 
A més de les feines pròpies del manteniment preventiu i correctiu, l’adjudicatari haurà 
de donar: 
 
- Assistència a comprovacions i explicacions de les instal·lacions als usuaris. 
- Assistència tècnica en els terminis no superiors a l’indicat en apartats anteriors 
d’aquest plec des de la notificació de l’avaria. 
 
 
8. CONTROL DE TREBALLS I MATERIALS 
 
Per dur a terme el control per part dels Serveis Tècnics Municipals del bon 
funcionament de les tasques a realitzar, així com de les incidències de les 
instal·lacions, s'establiran els següents mecanismes: 
 
• Llibre de registre de revisions de manteniment: Després de cada revisió s'omplirà 
el llibre de registre situat a la cambra de màquines (o magatzem de la Brigada 
municipal) de cada aparell fent constar la data, identificació de l'operari que ha realitzat 
la revisió i les observacions que es considerin i permetin un correcte seguiment dels 
treballs. Si s'extravia algun dels llibres de registre, l'empresa adjudicatària l'haurà de 
reposar. 
 
• Fitxes de treball: Després de cada operació de manteniment preventiu caldrà omplir 
una fitxa de treball o “check list” amb totes les operacions realitzades que s'haurà 
d'adjuntar a la Ordre de treball corresponent. També ha d'incloure com a mínim la 
data, operaris que han intervingut i observacions o deficiències detectades. 
 
• Ordres de treball Per a les actuacions de manteniment correctiu, en les quals el 
contractista indicarà les incidències que s'han produït durant la reparació de l'avaria o 
la revisió dels equips, i a la que s'adjuntaran els albarans de treball conformats per la 
persona de referència de cada equipament (conserge o responsable). En aquestes 
ordres de treball, s'haurà de constar clarament la relació detallada de material i mà 
d'obra. 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

 

  

  

 

 

 

Pàgina 178 de 236 
 

 

Plaça de la Vila, 1  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86 

E-mail: ajuntament@santfruitos.cat 

S'haurà de fer abans de transcorreguts 10 dies d'acabat el treball de reparació. 
 
• Reunió periòdica del responsable del contracte amb els Serveis Tècnics Municipals 
per decidir la millor programació de les operacions i comentar les possibles avaries 
que hagin aparegut. 
 
• Visites conjuntes d'inspecció. S'establiran visites a determinar pels Serveis 
Tècnics Municipals per vetllar per la correcta execució del manteniment. 
 
• Inventari instal·lacions. Durant tota la vigència del contracte, l'adjudicatari 
mantindrà actualitzat l'inventari de l’aparell elevador, i les seves característiques i serà 
lliurat al responsable del contracte juntament amb l'acta de recepció. 
 
 
9. SEGURETAT I SALUT LABORAL 
 
L’empresa adjudicatària haurà de complir i fer complir la Llei de prevenció de riscos 
laborals (31/1995) de 8 de novembre, en tots els seus àmbits d’aplicació. 
 
En relació a la prestació d’obra i abans de la signatura de l’acta de comprovació del 
replanteig, l’empresa adjudicatària presentarà el pla de seguretat i salut conforme el 
què 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, que compleixi amb 
les indicacions de l'estudi bàsic de seguretat i salut inclòs en el projecte. Aquest pla de 
seguretat i salut haurà de ser informat favorablement per part del coordinador de 
seguretat i salut en fase d’execució de les obres, i posteriorment aprovat per part de 
l’Ajuntament.  
 
En relació a la prestació de servei de manteniment integral, l’empresa adjudicatària 
presentarà l’Avaluació de Riscos i el Pla de prevenció de totes les tasques i actuacions 
que s’han de fer en les dependències municipals i tindrà una persona encarregada de 
coordinar les feines en matèria de prevenció amb el pertinent nomenament per part del 
contractista (recurs preventiu). 
 
El personal destinat a fer els diferents serveis, estarà format i informat sobre els riscos 
laborals que de les seves funcions es deriven. També disposarà dels equips de 
protecció individuals necessaris i adequats per desenvolupar les diferents tasques. 
 
Per donar compliment a l’article 24 de la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos 
Laborals, desenvolupat pel R.D. 171/2004, sobre coordinació d’activitats empresarials, 
l’empresa adjudicatària haurà d’aportar, en el termini màxim d’un mes, la següent 
documentació: 
 
• Documentació acreditativa de la modalitat escollida per a l’organització de les 
activitats preventives, segons el R.D. 39/1997, sobre el Reglament dels Serveis de 
Prevenció. 
• Llistat del personal contractat que prestarà serveis a l’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages, indicant DNI, número d’afiliació a la Seguretat Social i lloc de treball a ocupar. 
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• Avaluació de riscos de la tasca que durà a terme en l’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages, així com la planificació preventiva de l’empresa. 
• Designació de treballador per coordinar les tasques preventives amb l’Ajuntament. 
• Document acreditatiu de la informació, relativa als llocs de treball, lliurada a tots i 
cadascun dels treballadors, segons l’article 19 de la Llei 31/1995. 
• Document acreditatiu de la formació impartida a tots i cadascun dels treballadors 
(Diploma de Mútua d’Accidents o entitat acreditada). 
• Document acreditatiu de tenir contractat el servei de vigilància de la salut, en funció 
dels riscos inherents al treball, segons l’article 22 de la Llei 31/1995. 
• Certificat de la mútua d’accidents de treball o entitat autoritzada, acreditant, en relació 
a la salut dels treballadors, l’aptitud d’aquestes per realitzar les activitats objecte del 
contracte. 
• Certificat d’estar al corrent amb la Seguretat Social. 
• Fotocòpia del TC2 corresponent al personal que intervindrà en les tasques 
(subratllant-los) o fotocòpia de l’alta a la Seguretat Social en el cas que encara no 
apareguin. 
• El registre de lliurament dels Equips de Protecció Individual (EPI). Posteriorment, 
durant el transcurs del contracte, l'empresa haurà de presentar la documentació 
següent: 
• En el cas que un treballador cessi i els substitueixi per un altre amb nou contracte, 
caldrà comunicar amb caràcter immediat aquesta circumstància, lliurant la 
documentació abans ressenyada. 
• En el cas de variació en el contingut del lloc de treball, en relació amb les condicions 
de seguretat i salut laboral, caldrà aportar justificació de la formació i informació sobre 
els seus riscos inherents al seu nou lloc o circumstància. 
• Còpia de les liquidacions a la seguretat social (models TC1 i TC2) corresponents al 
personal que intervé en l’obra o servei, subratllant-los (mínim quatrimestralment). 
 
L’empresa adjudicatària vigilarà el compliment de les obligacions en matèria de 
prevenció de riscos laborals, en aquelles empreses subcontractades, així com 
comunicar per escrit la presència d’aquestes a l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, 
i a lliurar la documentació acreditativa del compliment de les obligacions en matèria de 
prevenció de riscos laborals. 
 
L'empresa adjudicatària haurà de complir totes les disposicions legals mínimes que 
seran d’aplicació en l'àmbit de la seguretat laboral i la prevenció de riscos. Igualment, 
caldrà complir amb totes aquelles altres disposicions que es considerin d’aplicació per 
possibles modificacions o aquelles que es vagin aprovant durant la vigència del 
contracte. 
 
 
10. ASPECTES AMBIENTALS 
 
Directrius ambientals a considerar en les operacions de manteniment: 
 
• El licitador ha de nomenar un responsable de medi ambient que vetlli per l’execució 
correcta de les pràctiques i clàusules ambientals del contracte i de les directrius 
ambientals a considerar en les operacions de manteniment. 
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• En tot el referent al manteniment preventiu i correctiu, se cercaran les solucions, 
equip o mètode de treball que comportin millores ambientals, bioclimàtiques o estalvi 
energètic. 
• En l’execució del contracte s’haurà de vetllar pel correcte compliment de la normativa 
vigent i pel compliment de procediments i instruccions del sistema de gestió ambiental 
implantat a l’Ajuntament. 
 
10.1. Gestió de residus 
 
Es gestionaran de forma selectiva tots els materials i residus resultants dels treballs 
fets, disposant a aquest efectes dels mitjans necessaris per a la seva recollida, 
transport i disposició un gestor autoritzat, complint amb la normativa vigent, 
considerant-se inclosa aquesta operació en el preu ofertat, sigui quina sigui la quantitat 
i l’origen dels mateixos. En cap cas es dipositaran residus especials en les 
instal·lacions municipals i hauran de ser retirats pels treballadors de l’empresa 
adjudicatària. 
 
10.2. Materials 
 
Per facilitar el manteniment de les instal·lacions, sempre que sigui viable, s’usaran 
elements de baix manteniment i llarga durabilitat (peces normalitzades, amb recanvis 
disponibles al mercat, etc.) i que optimitzin la seva accessibilitat i desmuntatge. En les 
actuacions de manteniment es substituiran progressivament els materials de major 
impacte ambiental i es minimitzarà l’ús de materials nocius, tòxics o perillosos, 
fomentant la utilització de materials locals, reciclats i naturals. 
 
Es valorarà, a l’hora d’escollir els productes, que disposin d'un distintiu de garantia de 
qualitat ambiental de la Generalitat de Catalunya, etiqueta ecològica de la Unió 
Europea, marca AENOR Medioambiente, o qualsevol altra etiqueta ecològica tipus I, 
d'acord amb la norma UNE-EN ISO 14.024/2001 o tipus III, d'acord amb la norma UNE 
150.025/2005 IN. 
 
En concret, es minimitzarà: 
 
a) L’ús del PVC (policlorur de vinil), i en el seu lloc es recomana: 

i) l’ús de plàstics no clorats per a les canalitzacions (polietilè o polipropilè) o 
ceràmica vitrificada, 
ii) les poliolefines (polipropilè o polietilè), baquelita o ceràmica per als cables o 
les instal·lacions elèctriques, 
iii) linòleum, suro, fusta, ceràmica o pedra per als revestiments, 
iv) cautxú o polietilè per a les cobertes impermeabilitzants. 

b) L’ús de poliuretà afavorint l’ús d’impermeabilitzants, aïllaments i pintures naturals. 
c) Les pintures amb metalls pesants (mercuri, plom, cadmi, i crom hexavalent), 
dissolvents halogenats i aromàtics i formaldehid, afavorint les pintures amb etiquetes 
ecològiques o certificacions equivalents, i els naturals amb base aquosa. 
d) L’ús de fustes tractades amb creosota i les tropicals que no disposin de suficient 
acreditació sobre el seu origen, considerant per ordre de prioritat fustes procedents 
d'explotacions forestals sostenibles (amb segells FSC o PEFC). En el seu lloc es 
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recomana que siguin d'origen natural, o bé tractades amb vernissos, pintures i laques 
de base aquosa. 
 
 
A Sant Fruitós de Bages, 
 
L’enginyer municipal  
 
 
Aleix Cervantes López 
(signat electrònicament) 
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ANNEX 1 

 
En el present annex es relaciona l'inventari d'aparells elevadors inclosos en el present 
contracte amb les dades generals que permeten la seva correcta identificació. 
 
Els aparells elevadors objecte del present contracte, són els següents:  
 
1. Passarel·la sobre la N-141c al barri de la Rosaleda.  
 
 
Característiques tècniques dels aparells elevadors: 
 

Núm.: 1 

Tipus aparell elevador: Ascensor 

Tipus mecanisme: Mecànic de 4 cables 

Núm. places: 8 persones 

Núm. aturades: 2 

Recorregut (m): 6,7 m 

Velocitat nominal (m/s): 1 m/s 

Càrrega màxima (kg): 630 kg 

Antiguitat (aprox.): 8 anys 
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ANNEX 2 

 
A continuació es desglossa el preu anual dels treballs inclosos en la prestació de 
servei de manteniment integral de l’aparell elevador: 
 
 
 

MANTENIMENT PREVENTIU 

        

Ascensor coef. Periodicitat Temps (hora) Preu hora Parcial 

mà d'obra per a revisions  12 1 24,00 288,00 

Desplaçaments  12 0,65 24,00 187,20 

mà d'obra per a neteja ascensor  12 1 13,05 156,60 

Desplaçaments  12 0,65 24,00 187,20 

Inspecció periòdica (cada 2 anys). Inclòs taxa  0,5  200,00 100,00 

Mà d'obra per a petites reparacions  2 2 24,00 96,00 

Petit material     100,00 

Previsió material de neteja     250,00 

Camió cistella per treballs neteja  12 1 50,00 600,00 

    Cost directe  1.965,00 

    Despeses generals 13% 255,45 

    Benefici Industrial 6% 117,90 

   Total manteniment preventiu / any 2.338,35 € 

        

        

TOTAL UNITATS  UTS PREU UNITARI TOTAL   

Ascensors  1 2.338,35 2.338,35   

TOTAL MANTENIMENT PREVENTIU / ANY 2.338,35 €   

      

MANTENIMENT CORRECTIU 

        

Ascensor coef. Periodicitat Temps (hora) Preu hora Parcial 

mà d'obra per a avaries i servei de rescat 0,25 12 1 24,00 72,00 

Desplaçaments 0,25 12 1 24,00 72,00 

Petit material     180,00 

    Cost directe  324,00 

    Despeses generals 13% 42,12 

    Benefici Industrial 6% 19,44 

   Total manteniment correctiu / any 385,56 € 
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TOTAL UNITATS   UTS PREU UNITARI TOTAL   

Ascensors  1 385,56 385,56   

TOTAL MANTENIMENT CORRECTIU / ANY 385,56 €   

      

TOTAL PRESTACIÓ MANTENIMENT INTEGRAL / ANY  2.723,91 € 
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ANNEX 3 

 
Relació de preus unitaris per als treballs no inclosos en la prestació de servei de 
manteniment correctiu amb garantia total: 
 
- Les reparacions o substitucions d’elements afectats per actes de vandalisme o 
robatoris.  
- Els treballs i subministraments motivats per les modernitzacions i reformes 
sol·licitades per la propietat, o actualitzacions normatives que en un futur es puguin 
exigir per part d’organismes oficials de rang local, autonòmic, nacional o internacional, 
companyies d’assegurances o companyies subministradores d’electricitat. 
- Els treballs de reparació, de substitució o d’altres que s’hagin de prestar a causa de 
negligència, maltractament o ús indegut dels usuaris, inundació, incendi, robatori 
(d’elements no protegits pel sistema d’intrusió), explosió o per qualsevol altre motiu no 
previst com a contingència normal i no imputable a l’actuació de l’adjudicatari. 
 
Els preus unitaris de mà d’obra i materials es consideren costos directes. A continuació 
s’aplicarà 13% de despeses generals i 6% de benefici industrial 
 
A) MA D’OBRA: 

Oficial 1ª en horari laboral= 24,00 €/h 
Oficial 1ª en horari nocturn o festiu= 30,00 €/h 
Ajudant en horari laboral= 20,00 €/h 
Ajudant en horari nocturn o festiu= 24,00 €/h 
Desplaçament d’anada i tornada (inclou operari i vehicle)= 20,00 €/ut 

 
B) FAMÍLIES DE MATERIALS (inclou desplaçament i mà d’obra per col·locació) 

Referenciats en base als preus de la base de dades de ITEC de l’any en curs. 
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C) ALTRES MATERIALS  (inclou desplaçament i mà d’obra per col·locació) 

Referenciats en base al PVP de cada fabricant de l’any en curs 
 
NOTES: segons els criteris d’adjudicació indicats en el Plec de Clàusules 
Administratives Particulars, cada empresa haurà d’ofertar: 
 
- Una BAIXA LINIAL per als preus unitaris de mà d’obra (A) 
- Una BAIXA LINIAL per a cada una de les famílies indicades en els materials (B) en 

base als preus de la base de dades de l’ITEC. 
- Una BAIXA LINIAL per als altres materials no inclosos en la base de dades de 

l’ITEC  i que es referenciarà en base al PVP de cada fabricant de l’any en curs 
 
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 Aprovació del contracte menor d’obres per executar els treballs de 
modificació i reforma de les instal·lacions de veu i dades del CEIP Monsenyor 
Gibert (exp. 1014/2018) 
 

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:  
 
Primer. Adjudicar el contracte menor d’obres per executar els treballs de modificació i 
reforma de les instal·lacions de veu i dades del CEIP Monsenyor Gibert a favor de 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

 

  

  

 

 

 

Pàgina 187 de 236 
 

 

Plaça de la Vila, 1  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86 

E-mail: ajuntament@santfruitos.cat 

l’empresa Brull & Garcia Instalaciones, SL, amb CIF B65448714 per import de 
11.733,93 euros (IVA exclòs), més 2.464,12 euros d’IVA; 14.198,06 euros (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 14.198,06 euros (21% IVA 
inclòs) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 23.323.63321.  
 
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.  

  

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

 

  

  

 

 

 

Pàgina 188 de 236 
 

 

Plaça de la Vila, 1  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86 

E-mail: ajuntament@santfruitos.cat 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

 

  

  

 

 

 

Pàgina 189 de 236 
 

 

Plaça de la Vila, 1  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86 

E-mail: ajuntament@santfruitos.cat 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

 

  

  

 

 

 

Pàgina 190 de 236 
 

 

Plaça de la Vila, 1  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86 

E-mail: ajuntament@santfruitos.cat 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

 

  

  

 

 

 

Pàgina 191 de 236 
 

 

Plaça de la Vila, 1  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86 

E-mail: ajuntament@santfruitos.cat 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

 

  

  

 

 

 

Pàgina 192 de 236 
 

 

Plaça de la Vila, 1  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86 

E-mail: ajuntament@santfruitos.cat 

 
 
 
 
 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

 

  

  

 

 

 

Pàgina 193 de 236 
 

 

Plaça de la Vila, 1  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86 

E-mail: ajuntament@santfruitos.cat 

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  
 
 
 
9.4 Aprovació del contracte menor d’obres per executar els treballs de 
“realització de zona d’acollida temporal per animals domèstics abandonats” 
(exp. 1070/2018) 
 

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:  
 
Primer. Aprovar el document tècnic redactat pels Serveis Tècnics de l'Ajuntament de 
Sant Fruitós de Bages, obrant en l’expedient, per tal de realitzar un espai d’acollida 
temporal d’animals domèstics abandonats o extraviats fins la seva recollida pel 
propietari o protectora d’animals.  La tramitació de la citada documentació tècnica 
s’acull a l’establert en l’article 37.6 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, produint a la 
finalització de les obres els efectes d’una comunicació prèvia per a l’exercici de 
l’activitat d’acord amb la Llei 20/2009, del 4 de desembre, i a l’estipulat a l’article 15 de 
l’Ordenança d’intervenció municipal ambiental, de seguretat i salut pública. 
 
Segon. Adjudicar el contracte menor d’obres per executar els citats treballs, a favor  
CONSTRUCCIONES SOMIC S.L , CIF: B-59.841.064, per un import de 5.549,98 euros 
(IVA exclòs), més 1.165,50 euros d’IVA, total de 6.715,48 euros (IVA 21% inclòs), 
d’acord amb allò indicat en l’informe proposta que consta en l’annex 2, i assumir 
íntegrament el contingut de l’esmentat informe-proposta de contracte menor. 
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Tercer. Autoritzar i disposar la despesa per import de 6.715,48 euros (IVA 21% inclòs) 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 31 311 62309 centre acollida animals 
domèstics. 
 
Quart. 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. 
 
Cinquè. 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. 
 
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.  
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***  (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  
 
 
 
9.5 Aprovació del contracte menor d’obres per executar els treballs per la 
instal·lació de la climatització a l’Esplai d’Avis (exp. 1093/2018) 
 

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:  
 
Primer. Adjudicar el contracte menor d’obres per executar els treballs per la 
instal·lació de la climatització a l’Esplai d’Avis, a favor de Ilerfred, SL, CIF B-25207739, 
per import de 18.052,40 euros (IVA exclòs), més IVA 21% de 3.791,00 euros, total de 
21.843,40 € (IVA 21% 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 21.843,40 € (IVA 21% inclòs) 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 22.231.63320. RENOVACIÓ CLIMATITZACIÓ. 
 
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 
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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  
  
 
 
9.6 Aprovació definitiva del “Projecte executiu de reparació de l’ascensor 
exterior de la Rosaleda” (exp. 409/2018) 

 

Per coherència temporal, el punt 9.6 es tracta entre les punts 9.1 i 9.2 de l’ordre 

del dia.  

 
ÀMBIT DE SERVEIS A LA CIUTADANIA 
 
10. ÀREA DE SERVEIS SOCIALS  
  
10.1 Renúncia i nova adjudicació de concessió de llicència d’ús privatiu per 
l’ocupació temporal de parcel·la en el marc del projecte “Horts socials a Sant 
Fruitós de Bages” (exp. 529/2016) 
 

Primer. La Junta de Govern Local en 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. Atès que la Junta de Govern Local en sessió de 18 de juny de 2018 va acordar 
adjudicar la llicència d’ús privatiu per a l’ocupació temporal de la parcel·la número 15 
dels “Horts Socials” exclusivament pel seu conreu agrícola, a favor del Sr. Àngel 
Casals del Hoyo. La llicència no ha estat encara formalitzada.  
 
Tercer. Atès que en data 6 de juliol de 2018 (registre 2018 E-RC-3751), el Sr. Àngel 
Casals del Hoyo, sol·licita el canvi de la parcel·la adjudicada número 15 per la 
parcel·la núm. 12, 13 o 22. 
 
Quart. Vist l’informe emès en data 19 de juliol de 2018 per l’arquitecte tècnic municipal 
Sr. Sergi Garcia Barreto (document annex 1) 
 
Cinquè. La Junta de Govern Local actua amb la competència delegada següent: 
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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 15, havent estat 
adjudicada a favor del Sr. *** per acord de la Junta de Govern Local de data 18 de juny 
de 2018. 
 
Segon. Adjudicar la següent llicència d’ús privatiu per a l’ocupació temporal en el marc 
del projecte “Horts socials”: 
 
- Sr. *** amb DNI ***: parcel·la referenciada amb el núm. 12 del plànol d’ubicació i 

distribució de parcel·les del plec de clàusules administratives. 
- La durada d’aquesta adjudicació ho és només pel període que hi manca des de 

l’adjudicació al Sr. Casals de la parcel.la 15.  
 
Tercer. Aplicar la fiança ja constituïda de 60,00 € com a garantia per la utilització de la 
parcel.la segons els plecs reguladors.   
 
Quart. Requerir a l’adjudicatari per tal de procedir a la formalització del contracte, en 
document administratiu en la data que es fixarà per la instructora del procediment.  
 
Cinquè. Notificar el present acord a l’adjudicatari de la llicència, a l’àrea d’intervenció-
tresoreria, als serveis tècnics municipals i a la treballadora social. 
  
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-Informe de l’arquitecte tècnic municipal 

 
I N F O R M E      T È C N I C 
 

 
Assumpte 
Sobre la sol·licitud del Sr. ***, adjudicatari de l’hort número 15 dels “Horts Socials”, de 
canvi d’hort adjudicat per un altre entre els números 12,13 o 22. 
Antecedents 
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1. En data 18/06/2018 en Acord de Junta de Govern local de data 18/6/2018 
sobrevingut 3, s’acorda la llicència d’ús privatiu per a l’ocupació temporal de la 
parcel·la nº15 dels “Horts Socials” exclusivament pel seu conreu agrícola. 

2. En data 06/07/2018, el Sr. ***, mitjançant instància genèrica amb nº de registre 
2018 E-RC-3751, sol·licita el canvi de la parcel·la adjudicada nº15 per la parcel·la 
nº 12, 13 o 22.  

3. La parcel·la nº12 no es troba adjudicada actualment. 
4. La parcel·la nº13 no es troba adjudicada actualment, ja que en l’ Acord de junta de 

Govern Local de data 16/7/2018 8.1 s’acorda acceptar la renúncia de la concessió 
d’aquesta parcel·la del Sr. ***, havent estat adjudicada per acord de la Junta de 
Govern Local del 18/6/2018. 

5. La parcel·la nº22 no es troba adjudicada actualment. 
 

Consideracions tècniques 
Es realitza inspecció visual de les parcel·les 12, 13 i 22 i s’ aprecia que es troben en 
correcte estat per al seu ús. 
La parcel·la nº15 adjudicada al sol·licitant, també es troba en correcte estat per al seu 
ús. 
S’adjunten fotografies de l’ estat actual de les parcel·les proposades: 
 

       
                               Parcel·la 12                                                      Parcel·la 13 
 

    
                             Parcel·la 22 

  
Conclusió 
Qualsevol de les 3 parcel·les proposades pel Sr. *** es troben en correcte estat pel seu 
ús. 
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Tot i així, es consideren més adient pel canvi proposat, les parcel·les 12 o 13, ja que 
les adjudicacions realitzades fins al moment han estat segons un criteri d’ocupació 
correlatiu de les parcel·les. 
 

 
 
 
Es signa aquest informe per als efectes que corresponguin. 
 
Sant Fruitós de Bages. 
 
L’arquitecte tècnic municipal 
(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  
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10.2 Atorgament de subvenció nominativa a Cáritas Sant Fruitós, exercici 
2018 (exp. 875/2018) 
 

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 33.231.48918 una subvenció nominativa destinada a l’entitat Cáritas 
Sant Fruitós, per import de 1.500,00 euros. 
 
Tercer. Vista la sol·licitud de subvenció presentada per Ferran Closas Foixench, en 
representació de Cáritas Sant Fruitós, (registre d’entrada 2018-E-RC-3510 de 26 de 
juny) ), 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 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 33.231.48918 del vigent pressupost hi ha prevista una consignació 
de 1.500,00 euros per subvencionar a Caritas Sant Fruitós. 
 
Tercer. Vist l’informe emès per la tècnica de serveis social en data 18 de juliol de 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 
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S’ACORDA:  
 
Primer. Aprovar la concessió d’una subvenció de forma directa a Cáritas Sant Fruitós, 
per a l’exercici 2018, per import de 1.500,00 euros, pel desenvolupament d’activitats 
coordinades,  adreçades a persones en situació  de dificultat, i/o risc d’exclusió social, 
durant l’exercici 2018. 
 
Segon.  Aprovar la pròrroga per a l’exercici 2018 del conveni signat en data 
18.12.2017 (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 1.500,00 
euros, amb càrrec a la partida 33.231.48918 del pressupost 2018. 
 
Quart.  Ordenar el pagament del 100% de l’import de la subvenció a Cáritas Sant 
Fruitós, corresponent a 1.500,00 euros; tal com s’estableix en l’apartat vuitè del 
conveni (pagament). 
 
Cinquè. . Notificar el present acord a Cáritas Sant Fruitós i a l’àrea d’Intervenció i 
Tresoreria municipals perquè formalitzin 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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10.3 Concessió d’ajuda econòmica a usuaris de L’EBAS (exp. 1009/2018, 
1038/2018 i 1064/2018) 
 

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 3746; 3904; 4047/2018). 
 
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 

 
S’ACORDA:  
 
Primer.- Disposar la despesa i reconèixer la obligació per import de 361,06€ 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 

011/2018 *** 134,10€ Llibres Escolar Compte  
corrent usuària 

013/2018 *** 206,32€ Llibres Escolar Efectiu 

014/2018 *** 20,64€ 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. 
- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat al 
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  
 
 
10.4 Concessió d’ajuda econòmica a usuaris de L’EBAS (exp. 1010/2018) 
 

Primer.- Atès que des de l’àrea de serveis socials és tramiten, entre altres, ajuts per a 
famílies amb situació de necessitat econòmica, amb destí afavorir l’assistència dels 
menors a activitats de lleure.  
 
Segon.- Vistes les instàncies presentades amb aquesta finalitat (registre d’entrada 
3747/2018) 
 
Tercer.- La sol·licitud abans esmentada va ser objecte d’informe individualitzat per la 
tècnica de serveis socials respecte a la valoració de la situació de necessitat dels 
sol·licitants i proposant l’atorgament de l’ajut, tenint en compte l’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 pel 
Ple en data 15 de setembre del 2016. 
 
Quart.- En quant a la despesa derivada de les ajudes sol·licitades hi ha prevista 
consignació amb aquesta finalitat a la partida  3332648009 del pressupost  2018. 
 
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 

 
S’ACORDA:  
 
Primer.- Disposar la despesa i reconèixer l’obligació per un import de 105,00€ d’ ajuts 
per a famílies amb situació de necessitat econòmica amb destí afavorir l’assistència 
dels menors a activitats esportives.  
 

Nº Expedient D.N.I Sol·licitant Import Ajuda Concepte Forma de Pagament 

003/2018 *** 105,00€ Vitamina E Compte corrent  
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Consell Esportiu  
del Bages 

 
Segon.-  Imputar aquests imports a la partida pressupostària 3332648009. 
 
Tercer.- Notificar el present acord a les persones interessades.  
 
Quart.- Donar trasllat d’aquest acord a l’àrea d’Esports per al seu control i justificació 
de l’assistència dels menors a l’activitat  i a la tresoreria per fer efectiu el pagament de 
l’ajuda atorgada. 
 
Cinquè.-  Declarar que: 

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

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

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

 
 
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  
 
 
10.5 Concessió d’ajuda econòmica a usuaris de L’EBAS (exp. 1012/2018) 
 

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 pel 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 
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pressupost municipal hi ha prevista consignació per 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 

 
S’ACORDA:  
 
Primer.- Disposar la despesa i reconèixer l’obligació per import de 137,49€ 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 *** 
 

 137,49€ 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. 
- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat al 
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  
 
 
 
 
10.6 Concessió d’ajudes d'urgència social (exp. 1027/2018) 
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Primer.- Ateses les sol·licituds d’ajuda econòmica que han estat formulades a l’àrea de 
Serveis Socials (registre d’entrada núm. 3879/2018). 
 
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 

 
S’ACORDA:  
 
Primer.- Disposar la despesa i reconèixer l’obligació per un import de 62,92€ 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 

048/2018 *** 62,92€ Subministraments Compte  
corrent usuària 

 
Disposar el 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 
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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  
 
 
10.7 Concessió d’ajudes d'urgència social (exp. 1063/2018) 
 

Primer.- Ateses les sol·licituds d’ajuda econòmica que han estat formulades a l’àrea de 
Serveis Socials (registre d’entrada núm. 4045/2018). 
 
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 

 
S’ACORDA:  
 
Primer.- Disposar la despesa i reconèixer l’obligació per un import de 500,00€ 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 

049/2018 *** 500,00€ Subministraments Efectiu 
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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  
 
 

10.8 Concessió d’ajudes d'urgència social. (llibres) (exp. 1038/2018) 
 

Diligència: Aquest punt s’ha tractat conjuntament amb el punt 10.3 
de l’ordre del dia.  

 
 
 
10.9 Concessió d’ajudes d'urgència social. (llibres) (exp. 1064/2018) 
 

Diligència: Aquest punt s’ha tractat conjuntament amb el punt 10.3 
de l’ordre del dia.  

 
 

10.10  Baixa d’un servei d’atenció domiciliària (SAD) (exp. 1084/2018) 
 
Primer. Atès que la Junta de Govern Local en data 05/03/2018 va acordar estimar la 
sol·licitud presentada  pel Sr. Antonio Penedès Barcons relativa a l’expedient 236/2018 
i concedir el servei d’atenció domiciliària, sense cap cost, amb un total de 2 hores 
setmanals, de conformitat amb l’informe emès per  la Tècnica de serveis socials. 
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Segon. Vista la instància presentada en data 19 de juliol de 2018 (registre d’entrada 
núm. 2018-4254, en la qual es sol·licita la baixa del servei d’atenció domiciliària per 
ingrés de l’usuari en un centre residencial. 
 

Tercer. Ates que l’Ordenança reguladora de la prestació del servei d’atenció 
domiciliària de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages (BOP de 6/6/2018), en el seu 
article 24  indica com a causa de la finalització del servei “la voluntat de l’usuari/ària o 
del seu representant legal”. 
 
Quart. 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 

 
S’ACORDA:  

 
PRIMER.-  Estimar la sol·licitud presentada relativa a l’ expedient 1084/2018 i, en 
conseqüència, donar de baixa del servei d’atenció domiciliaria i del corresponent 
padró, a partir del dia 19 de juliol, a l’usuari Sr. ***, DNI ***.  
 
SEGON.- Notificar aquest acord a la persona interessada. 
 
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. 

- 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  
 
11. ÀREA DE SANITAT  
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11.1 Relació d’anotacions incorporades al registre d’animals de companyia de 
la Generalitat de Catalunya (ANICOM) – 2n trimestre 2018 (exp. 15/2018) 
 

Primer. El 2011 la Generalitat de Catalunya va posar en marxa l’eina del Registre 
general d’animals de companyia, l’aplicació informàtica ANICOM, destinada als 
ajuntaments perquè hi censin els seus animals de companyia directament (per tant, no 
és necessari que els ajuntaments portin un cens municipal a part de l’ANICOM). 
 
D’aquesta manera, tots els ajuntaments podran fer cerques d’animals perduts, 
independentment d’on estigui censat l’animal, a fi de poder retornar-los a llurs 
propietaris. 
 
Segon. Com a ens adherit a la referida aplicació informàtica, en l’àmbit del municipi de 
Sant Fruitós de Bages es procedeix a la incorporació de dades a la referida eina a partir 
de les sol·licituds formulades per les persones interessades com a propietaris d’animals 
de companyia. Respecte a les operacions realitzades es realitza una comunicació 
mitjançant ofici les dades d’anotació a l’ANICOM als propietaris, en base a la sol·licitud 
presentada, a efectes del seu coneixement. 
 
Tercer. Les dades incorporades resulten accessibles per consulta i edició per part de 
l’Ajuntament a través de la referida aplicació informàtica respecte a l’àmbit municipal 
propi (a partir de la vigència de la condició de domicili habitual de l’animal en el terme 
municipal de Sant Fruitós de Bages), constituint aquesta eina la funció de registre a 
efectes de gestió d’animals de companyia. 
 
Atès que la Junta de Govern Local actua  per la competència delegada següent: 
 
- Òrgan delegant: Alcalde 
- Data delegació: 18 de juny de 2015 
- Número de decret: 2015-0480 
- Publicació al BOPB: 3 de juliol de 2015 
 
S’ACORDA:  
 
PRIMER.- Donar compte de les anotacions realitzades al registre d’animals de 
companyia – ANICOM de la Generalitat de Catalunya durant el 2n trimestre de 
l’exercici 2018 (abril - juny) segons consta a l’annex I: 
 

- Total anotacions (2n trimestre): 16 
- Anotacions acumulades (1r + 2n trimestre): 28 

 
- Nombre d’anotacions per modalitat (2n trimestre): 

 

• Altes: ......................... 11 

• Modificacions: .............. 1 

• Baixes: ........................ 4 
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SEGON.- Prendre coneixement que, a partir de la exportació de dades realitzada a 
través de l’aplicació informàtica ANICOM en data 20 de juliol de 2018, consten dades 
respecte a un total 1040 anotacions en situació VIGENT, segons figura a l’annex II de 
la present resolució. 
 
TERCER. 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 I 

 
***  (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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Annex II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 

11.2 Aprovació de la Clàusula addicional cinquena per a l’any 2018, del 
Conveni formalitzat amb CatSalut per a la contraprestació econòmica per a 
despeses corrents de funcionament i manteniment del consultori municipal  
(exp. 1047/2018) 
 

1.- Per Acord del Ple de 8 d’abril  de 2015 es va aprovar el Conveni de col·laboració 
entre el Servei Català de la Salut i l’Ajuntament per a la prestació de l’assistència 
sanitària de cobertura pública en el consultori  municipal, que incorpora la clàusula de 
garantia proposada per CatSalut. Any rere any es van aprovar les corresponents 
clàusules addicionals a l’esmentat conveni. 
 
Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 2 d’octubre de 2016, es va 
aprovar la clàusula addicional quarta per l’any 2017 (exp. 194/2016) 
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2.  En data  12 de juliol de 2018, per mitja de correu electrònic, la Unitat de Control i 
Gestió del Servei Català de la Salut fa tramesa, en arxiu PDF, de la clàusula addicional 
cinquena per l’exercici 2018,  per a la contraprestació econòmica a percebre per part 
de l’ajuntament per les despeses de funcionament i manteniment del consultori 
municipal, per al període 1 de gener 2018 a 31 de desembre de 2018. L’import màxim 
a rebre del CatSalut per aquest període es fixa en 20.122,63 €, que es farà efectiu en 
pagaments trimestrals prèvia facturació. 
 
3. La competència per aprovar l’objecte de la present proposta correspon a la Junta de 
Govern Local, que actua per la competència delegada següent: 
 

- Òrgan delegant: Alcalde 
- Data de delegació: 18 de juny de 2015 
- Numero decret: 2015-0480 
- Publicació al BOPB: 3 de juliol de 2015 

 
S’ACORDA:  
 
Primer.- Aprovar la clàusula addicional cinquena, per al període d’1 de gener 2018 a 
31 de desembre 2018, del Conveni formalitzat entre l’Ajuntament i el Servei Català de 
la Salut per a la contraprestació econòmica, a càrrec del CatSalut, per a despeses 
corrents de funcionament i manteniment del consultori municipal, que consta a 
l’expedient i s’annexa al present acord. 
 
Segon.- Comunicar el present acord al Servei Català de la Salut amb tramesa de la 
clàusula addiciona quarta, degudament signada per l’Alcaldia.  
 
Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord a la Intervenció i Tresoreria municipal per al 
reconeixement del dret que per aquest ajuntament representa la contraprestació 
econòmica del conveni a l’estat d’ingressos del pressupost municipal i als efectes 
de practicar la facturació trimestral en els temps i forma que es determina la 
clàusula addicional  que s’aprova. 
 
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 contenciosos administratius de 
Barcelona en el termini de dos mesos. Alternativament, i amb caràcter previ, es pot 
efectuar un requeriment davant l’òrgan que l’ha dictada, en el termini de dos mesos a 
comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta notificació, en els termes que 
s’indiquen a l’article 44 de la Llei 20/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa. 

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

dret. 
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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  
 
 
 
12. ÀREA DE CULTURA I FESTES 
 

12.1 Atorgament de subvenció nominativa a l’Assoc. per la promoció de 
l’espectacle infantil i juvenil de St. Fruitós – La Xarxa, exercici 2018. (exp. 
258/2018) 
 

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 32.334.48902 una subvenció nominativa destinada a l’Assoc. per la 
promoció de l’espectacle infantil i juvenil de St. Fruitós – La Xarxa, per import de 
3.500,00 euros. 
 
Tercer. Vista la sol·licitud de subvenció presentada per Rosa Codina Cañellas, en 
representació de l’Associació per la promoció de l’espectacle infantil i juvenil de St. 
Fruitós – La Xarxa, (registre d’entrada 2018-E-RC-3982 de 13 de juliol) per 
l’organització de la programació estable d’espectacles infantils 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. 
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Segon. A la partida 32.334.48902 del vigent pressupost hi ha prevista una consignació 
de 3.500,00 euros per subvencionar a l’Associació per la promoció de l’espectacle 
infantil i juvenil de St. Fruitós – La Xarxa.  
 
Tercer. Vist l’informe emès pel tècnic de cultura en data 16 de juliol de 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 

 
S’ACORDA:  
 
Primer. Aprovar la concessió d’una subvenció de forma directa a l’Associació per la 
promoció de l’espectacle infantil i juvenil de St. Fruitós – La Xarxa amb CIF: G-
61574216, per a l’exercici 2018, per import de 3.500,00 euros, per l’organització de la 
programació estable d’espectacles infantils durant l’exercici 2018. 
 
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 3.500,00 
euros, amb càrrec a la partida 32.334.48902 del pressupost 2018. 
 
Quart.  Aprovar el termini de pagament de la subvenció directa, segons els imports i 
dates següents: 
 

- 2.450,00 €, corresponent al 70% de la subvenció, a la signatura del conveni. 
- 1.050,00 €, 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’Associcació per la promoció de l’espectacle 
infantil i juvenil de St. Fruitós – La Xarxa i a l’àrea d’Intervenció i Tresoreria municipals 
perquè formalitzin 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. 
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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  
 
 
13. ÀREA D’ENSENYAMENT 
  
13.1 Atorgament de subvenció nominativa a AMPA Pla del Puig, exercici 2018 
(exp. 229/2018) 
 

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 se’n va donar publicitat a la web municipal. 
 
Segon. Atès en el pressupost municipal de l’exercici de 2018 existeix a la partida 
pressupostària 38.324.48939 una subvenció nominativa destinada a l’AMPA de 
l’Escola Pla del Puig per import de 900,00 euros. 
 
Tercer. Vista la sol·licitud de subvenció presentada per Carmen Pino Jiménez, en 
representació de l’AMPA Pla del Puig (registre d’entrada 2018-E-RC-3628 de 30 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 
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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 38.324.48939 del vigent pressupost hi ha prevista una consignació 
de 900,00 euros per subvencionar a l’AMPA Pla del Puig. 
 
Tercer. Vist l’informe emès per la tècnica d’ensenyament en data 16.07.2018, 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 

 
S’ACORDA:  
 
Primer. Aprovar la concessió d’una subvenció de forma directa a AMPA PLA DEL 
PUIG, amb CIF G-64653983  per a l’exercici 2018, per import de 900,00 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 19.09.2017, 
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 900,00 euros, 
amb càrrec a la partida 38.324.48939 del pressupost 2018. 
 
Quart.  Aprovar el termini de pagament de la subvenció directa, segons els imports i 
dates següents:  

a) 720,00 euros, corresponent al 80% de la subvenció, a la signatura del 
conveni. 

b) 180,00 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. 
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Cinquè. Notificar el present acord a l’AMPA Pla del Puig 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. 
 

 
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  
 
 
 
14. ÀREA D’ESPORTS 
 
14.1 Atorgament de beques esportives a esportistes no professionals de Sant 
Fruitós de Bages, exercici 2018 (exp. 218/2018) 
 

Primer. Vist el marc legal que regulen les subvencions que es concreta a la Llei 
38/2003 de 17 de novembre General de Subvencions, i el seu Reglament de 
desenvolupament aprovat per Real decret 887/2006 de 21 de juliol; els art. 128 i 129 
del Reglament d’obres activitats i serveis aprovat per Decret 179/1995 de 13 de juny; i 
les bases per a l’atorgament de subvencions i ajuts destinats a entitats, associacions, 
col·lectius i particulars que realitzin activitats que siguin d’interès públic local, 
aprovades pel Ple de l’ajuntament en sessió de 13.4.2005 (BOP núm. 136 de 
8.6.2005). 
 
Segon. Vist que el desplegament de les previsions de les normes referides a l’apartat 
anterior, la Junta de Govern Local en sessió de 9.4.2018 (BOPB 26.4.2018) va aprovar 
la convocatòria i les bases per l’atorgament de les beques esportives per a l’exercici 
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2018.  
 
Tercer. Tenint en compte que les bases de la convocatòria estableixen que la proposta 
d’atorgament de les subvencions serà valorada per una comissió de valoració, la qual 
es va reunir en data 1.6.2018, ha formulat la proposta de concessió de beques 
esportives a la vista de les sol·licituds presentades, obrant a l’expedient.  
 
Quart. Atès que en el pressupost municipal existeix crèdit en la partida 36 341 48001 
(ajuts individualitzats de beques esportives) de l’exercici 2018, per atorgar les beques 
esportives per un import total de 2.500,00 euros. 

 
Cinquè. Atès que la Junta de Govern Local actua per la competència delegada 
següent:  
 
- Òrgan delegant: alcalde 
- Data de delegació: 18.6.2015 
- Numero decret: 2015-0480 
- Publicació al BOPB: 3.7.2015 
 
S’ACORDA:  
 
Primer. Aprovar la concessió de les Beques esportives 2018, als sol·licitants que es 
detallen a continuació: 
 
Representant legal sol·licitant / DNI: *** / *** 
Esportista: ***        
RE 2018-E-RC-2374  
Import concedit: 585,00 euros 
 
Representant legal sol·licitant / DNI: *** / *** 
Esportista: ***     
RE 2018-E-RC-2542 
Import concedit: 550,00 euros 
 
Representant legal sol·licitant / DNI: *** / *** 
Esportista: ***       
RE 2018-E-RC-2543 
Import concedit: 500,00 euros 
 
Representant legal sol·licitant / DNI: *** / *** 
Esportista: ***       
RE 2018-E-RC-2554 
Import concedit: 300,00 euros 
 
Representant legal sol·licitant / DNI: *** / *** 
Esportista*** 
RE 201´8-E-RC-2563 
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Import concedit: 550,00 euros 
 
Notificada la concessió de la beca, s’entendrà acceptada si en el termini d’un mes no 
es comunica el contrari. 
 
Les beques esportives s’abonaran prèvia justificació de l’import atorgat; havent 
de presentar-se abans del 5 de desembre de 2018 la justificació, de conformitat a la 
base onzena de les bases de les beques esportives, la següent documentació: 
 

a) Memòria dels resultats obtinguts durant l’exercici en curs, segellada per la 
Federació esportiva corresponent.  
b) Declaració responsable sobre la finalitat de l’ajut.  
c) Relació de despeses.  
d) Factures justificatives de les despeses, 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). 

 
Segon. Notificar aquest acord als sol·licitants i a l’àrea d’ Intervenció i Tresoreria per al 
seu coneixement i efectes. 
  
Tercer. Publicar la resolució de la convocatòria a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions (BDNS) i al web municipal de transparència. 
 
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  
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Finalitzats els temes de l’ordre del dia, l’alcalde-president declara finalitzada la sessió 
de la Junta de Govern Local essent les 10:35 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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