JOSEP GONZALEZ BALLESTEROS, secretari de l’Ajuntament de Sant Fruitós de
Bages, CERTIFICO que el contingut de l’acta corresponent a la sessió ordinària de la
Junta de Govern Local celebrada el dia 24 de setembre de 2018, és el següent :

“JUNTA DE GOVERN LOCAL
Núm.: ........................................ 21/2018
Caràcter: ............................... Ordinària
Data: .............. 24 de setembre de 2018
Hora: .................................... 9:15 hores

Assistents:
Alcalde-President: Sr. Joan Carles Batanés Subirana
Regidors/es: Sr. Xavier Racero Esquius, Sr. Tomàs Casero García 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: Sra. Mònica Cruz Franch.
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 24 de setembre de 2018, en sessió ordinària, amb la presidència
del Sr. Joan Carles Batanés Subirana, concorrent els regidors/regidores que s’esmenten
més amunt.
Durant tota la sessió es va donar el quòrum d’assistència necessària de membres de la
Junta de Govern Local.
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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Josep González Ballesteros (1 de 1)
Secretari
Data Signatura: 28/09/2018
HASH: a717193c944bdae9efbb53ccde7d6d14

CERTIFICAT

A.

1

ASSUMPTES
EXPEDIENT PÀGINA
SECCIÓ PRIMERA ( de caràcter públic ).
Assumptes delegats pel Ple a la Junta de Govern
Local.
Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió
1305/2018
extraordinària i urgent de la Junta de Govern Local
4
celebrada el 12 de setembre de 2018
ÀMBIT DE SERVEIS A LA CIUTADANIA

2.
2.1
B.

3

4

ÀREA D’ENSENYAMENT1
Aprovació del preu públic per al curs d’anglès d’un
dia, de l’escola d’adults.
SECCIÓ SEGONA ( de caràcter no públic ).
Assumptes delegats per l’Alcaldia a la Junta de
Govern Local.
Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió
ordinària de la Junta de Govern Local celebrada el 6
de setembre de 2018
Donar compte dels Decrets d’Alcaldia

1268/2018

4

1125/2018

6

48/2018

6

380/2018

14

837/2018

15

922/2018

19

1290/2018

34

5
5.1

6
6.1
6.2

ÀREA D’ALCALDIA
Dació de compte a la Junta de Govern Local de les
TA8 tramitades entre l’1 de gener i el 30 de juny
2018
ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA
Procediment sancionador en matèria de trànsit:
estimació d’al·legacions (butlletí SFB-D 1869).
Procediment sancionador en matèria de trànsit:
estimació d’al·legacions (butlletí SFB-D 1871).2
ÀMBIT DE PROMOCIÓ DEL TERRITORI

7
7.1

1
2

ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS
Adhesió de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages
al contracte basat 2018.02-D1 en l’acord marc de
subministrament de gas natural amb destinació als
ens locals de Catalunya (exp. 2018.02) adjudicat pel
Consorci Català pel Desenvolupament Local a
l’empresa Endesa Energia, SAU.

Es corregeix l’àrea a la qual pertany l’assumpte respecte la que apareixia al decret de convocatòria.
S’unifiquen els títols dels expedients sancionadors en materia de trànsit
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ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS

ÀMBIT DE SERVEIS A LA CIUTADANIA

8.2

ÀREA DE SERVEIS SOCIALS
Dació de compte a la Junta de Govern Local de les
TA10 tramitades entre l’1 d’abril i el 30 de juny 2018
Concessió del servei de teleassistència.

8.3

Concessió d’ajudes d'urgència social

8.4

Assumpció de tarifes meritades per usuaris de la
residència d’avis i el centre de dia municipals
9
ÀREA DE SANITAT
9.1
Carpeta de tramitacions assistides: acord pel qual es
pren coneixement de les tramitacions assistides
TA1, TA2 I TA5 registrades al 2er. Trimestre del
2018
10
ÀREA DE CULTURA I FESTES
10.1 Atorgament de subvenció nominativa a l’Associació
Club de la música i la guitarra, exercici 2018.
10.2 Autorització d’ús de la Plaça de l’Església per la
celebració de les Jornades Europees de Patrimoni
de Sant Fruitós de Bages.
11
ÀREA D’ESPORTS
11.1 Atorgament de subvenció nominativa a FC Veterans
Fruitosenc, exercici 2018.
ASSUMPTES SOBREVINGUTS
S1
Sol·licitud pròrroga de subvenció per a la
contractació
d’un/a
agent
d’ocupació
i
desenvolupament local 2018-2019 i aprovació de
documentació tècnica.
S2
Acord de no exercitar la pròrroga contemplada en el
contracte del servei de gabinet extern de
comunicació
S3
Contractació “d’elaboració i redacció de Plans

de manteniments de diferents edificis
municipals de Sant fruitós de Bages” mitjançant
procés amb concurrència competitiva i
adjudicació mitjançant contracte menor de
serveis
S4

Aprovació de la convocatòria i el plec de clàusules
administratives particulars que han de regir la
licitació pel contracte de subministrament d’un
vehicle especial tipus tren destinat al transport
turístic pel municipi de Sant Fruitós de Bages

52/2018
1100/2018
1326/2018
1163/2018
1267/2018
1298/2018

37
38
40

1190/2018

42

76/2018
205/2018
565/2018

45

266/2018

47

1319/2018

50

226/2018

52

1365/2018

58

433/2016

94

1076/2018

98

909/2018

110
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8
8.1

A.

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

1
Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària i urgent de la
Junta de Govern Local celebrada el 12 de setembre de 2018 (exp.1305/2018)
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

ÀMBIT DE SERVEIS A LA CIUTADANIA
ÀREA D’ENSENYAMENT

2.1
Aprovació del preu públic per al curs d’anglès d’un dia, de l’escola
d’adults (exp.1268/2018)
Primer. Mitjançant acord de Junta de Govern Local, de 29 de juliol de 2016, es va
aprovar l’adjudicació del servei de formació en el marc del programa “Escola Adults”
dels cursos d’anglès a l’empresa Madison School Serveis Lingüístics SL.
Segon. La realització d’aquesta activitat suposarà per l’ajuntament un cost econòmic,
per la qual cosa cal implantar un preu públic; a tals efectes, la tècnica d’ensenyament
ha emès un informe proposant el preu de l’activitat per a cada participant, calculat
segons l’Ordenança general reguladora de preus públics.
Tercer. L’article 41 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) disposa que els ens
locals poden establir preus públics per la prestació de serveis o realització d’activitats
de competència local, sempre que no concorrin cap de les circumstàncies especificades
en la lletra b), de l’article 20.1 d’aquesta Llei.

Pàgina 4 de 148
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

Codi Validació: 9ZQCNPL2T9AAKG5J22T9E3RAA | Verificació: http://santfruitosdebages.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 148

2.

L’article 26.2 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, reguladora de taxes i preus públics modificat
per la Llei 25/1998, de 21 de juliol, disposa que tota proposta o modificació de preus
públics haurà d’anar acompanyada d’una memòria econòmic-financera que justificarà
l’import dels preus que es proposin, el grau de cobertura financera dels costos
corresponents i , en el seu cas, les utilitats derivades de la realització de les activitats i
la prestació dels serveis o els valors de mercat que s’hagin pres com a referència.
L’article 47.1 TRLRHL estableix que l’establiment o modificació dels preus públics
correspon al Ple sense perjudici de les facultats de delegació en la Junta de Govern
Local.
Quart. La competència per a l’establiment de preus públics, correspon a la Junta de
Govern Local, que actua per la competència delegada següent:
- Òrgan delegant: Ple
- Data de delegació: 22.6.2015
- Publicació al BOPB: 7.7.2015
S’ACORDA:
Primer. Aprovar el preu públic per al curs d’anglès d’un dia a la setmana inclòs dins el
programa de l’escola d’adults, per import de 40,00 €/trimestrals.
Segon. Publicar aquest acord al BOPB.
Tercer. Traslladar aquest acord a la intervenció municipal i a l’àrea d’ensenyament per
al seu coneixement i efectes.

- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà
de recurs de reposició davant l’òrgan titular de la llicència en el termini d’un mes.
- Transcorregut un mes des de la interposició del recurs de reposició sense que hagi
estat resolt, s’entendrà desestimat per silenci administratiu i a partir de l’endemà
podrà esser interposat recurs contenciós administratiu davant els jutjats
contenciosos administratius de la província de Barcelona en el termini de sis mesos.
- 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
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Quart. Declarar que:

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents

B.

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

3
Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de
Govern Local celebrada el 6 de setembre de 2018 (exp. 1125/2018)
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
Donar compte dels Decrets d’Alcaldia (exp. 48/2018)
Núm.
decret

2018-0943

2018-09443
2018-09454

Data i hora

17/08/2018
15:22
22/08/2018
10:26
22/08/2018
10:26

Núm.
expedient

1578/2017

1158/2018
1138/2018

Assumpte
Aprovació de la certificació núm. 1 (factura
número 20180189) corresponent a les obres
per a la instal·lació d’una caldera de biomassa
al camp de futbol municipal de Sant Fruitós de
Bages.
Llicència d’obres menors per reestructuració
d’escala d’accés a l’escola
Concessió de Targeta d'Armes de Categoria
4a

Per a fer constar que en el procés de trasllat al llibre de resolucions de l’Alcalde del Decret
núm. 2018-0944, de 22.8.18, es va ometre fer constar en el cos del decret la signatura del
Secretari, circumstància que s’esmena amb aquesta diligència, a l’empara de l’article 109.2 de
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
3

Per a fer constar que en el procés de trasllat al llibre de resolucions de l’Alcalde del Decret núm.
2018-0945, de 22.8.18, es va ometre fer constar en el cos del decret la signatura del Secretari,
circumstància que s’esmena amb aquesta diligència, a l’empara de l’article 109.2 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
4
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4

22/08/2018
10:27

1220/2018

2018-0947

22/08/2018
15:25

255/2018

2018-0948

22/08/2018
15:27

700/2018

2018-0949
2018-0950

22/08/2018
15:29
22/08/2018
15:29

1221/2018
989/2018

2018-0951

23/08/2018
11:16

1225/2018

2018-09526

24/08/2018
14:13

1223/2018

2018-0953

24/08/2018
15:26

991/2018

2018-0954

24/08/2018
15:26

1160/2018

2018-0955

24/08/2018
15:32

1242/2018

2018-0956

24/08/2018
15:34

1243/2018

2018-0957
2018-0958

24/08/2018
15:56
24/08/2018
15:56

965/2018
960/2018

Incoació de procediment sancionador de
trànsit (remesa 18035203)
Nomenament d’ instructor temporal per a set
expedients de reclamació de responsabilitat
patrimonial.
Aprovació del padró d’usuaris del servei de
teleassistència corresponent al mes d'agost
de 2018
Moviment intern de personal administratiu
adscrit àrea Secretaria
Llicència d’obres menors pe reparació de
deficiències en façana
Aprovació de despesa, reconeixement
d’obligació i ordenació de pagament de la
factura núm. 1000755946 per import de
14.128,04 € de Ferrer Ojeda Corredoria de
Seguros, S.L.
Nomenament interí fins a cobertura definitiva
de la plaça administratiu adscrit a atenció
ciutadana
Llicència d’obres menors per substitució
d’enrajolat en façana per arrebossat
Correcció d’error material en el decret
d'alcaldia número 902 de 2 d'agost de 2018
pel qual s'aprovava un nomenament interí
Aprovació de despesa, reconeixement
d’obligació i ordenació de pagaments,
corresponents a l’expedient nº 1242/2018 de
RELACIÓ DE FACTURES número de relació
O/2018/156.
Aprovació de despesa, reconeixement
d'obligació i ordenació de pagaments
corresponents a l'expedient nº 1243/2018 de
relació de factures, número de relació
O/2018/155
Llicència d’obres menors per tancament de
balcó amb finestres i obra vista als laterals
Llicència d’obres menors per reparació de
forat en façana

5

Per a fer constar que en el Decret núm. 2018-0946, de 22.8.18, en el procés de trasllat al llibre
de resolucions de l’Alcalde del decret núm. 2018-0909, de 03.08.2018, es va ometre fer constar
en el cos del decret la signatura del Secretari, circumstància que s’esmena amb aquesta
diligència, a l’empara de l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
6

Aquest decret ha estat esmenat pel decret núm. 2018-0989, de 29.8.18.
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2018-09465

2018-0960
2018-0961
2018-0962
2018-09637
2018-0964
2018-0965
2018-0966
2018-0967
2018-0968
2018-09698

24/08/2018
15:56
24/08/2018
15:56
24/08/2018
15:56
24/08/2018
15:57
24/08/2018
15:57
24/08/2018
15:57
24/08/2018
15:57
24/08/2018
15:57
24/08/2018
15:57
24/08/2018
15:57
24/08/2018
15:57

499/2018
966/2018
834/2018
1020/2018
894/2018
1021/2018
832/2018
1030/2018
870/2018
990/2018
1229/2018

2018-0970

24/08/2018
15:57

1226/2018

2018-0971

24/08/2018
15:57

959/2018

2018-0972

24/08/2018
15:57

1230/2018

2018-0973

27/08/2018
11:21

664/2018

Llicència d’obres menors per adequació de
nau industrial per taller mecànic
Llicència d’obres menors per fer escomesa de
1.35 m de gas natural
Llicència d’obres menors per fer escomesa de
7m de gas natural
Llicència d’obres menors per substitució
d’enrajolat de la cambra higiènica
Llicència d’obres menors per instal.lació de
vuit mòduls fotovoltaics
Llicència d’obres menors per substitució
d’enrajolat de la terrassa
Llicència d’obres menors per reforma de la
cuina
Llicència d’obres menors per reforma de la
cambra higiènica
Llicència d’obres menors per reforma de la
cambra higiènica i cuina
Llicència d’obres menors per substitució
d’enrajolat i modificació d’endolls a la cuina
Incoació d’expedients sancionadors de trànsit
(remesa 18035963)
Aprovació de despesa, reconeixement
d’obligació i ordenació de pagaments
corresponents a l’amortització total dels
préstecs concertats per l’Ajuntament amb el
sector privat.
Llicència d’obres menors per reparació de
paviment de terrassa
Aprovació de la convocatòria i bases per la
creació d’una borsa de treball per a possibles
baixes, permisos o vacants d’agents de la
policia local , per un termini de dos anys
Autorització d'ocupació temporal de via
pública d'una food truck pel dia 1 de setembre
a la Plaça Onze de setembre

En el procés de trasllat al llibre de resolucions de l’Alcalde del decret núm. 2018-0963, de
24.8.18 es va ometre fer constar en el cos del decret la signatura del Secretari, circumstància
que s’esmena amb aquesta diligència, a l’empara de l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
7

Per a fer constar que en el procés de trasllat al llibre de resolucions de l’Alcalde del Decret núm.
2018-0969, de 24.8.18, es va ometre fer constar en el cos del decret la signatura del Secretari,
circumstància que s’esmena amb aquesta diligència, a l’empara de l’article 109.2 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
8
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2018-0959

1032/2018

2018-0977

27/08/2018
15:15

1169/2016

2018-0978

29/08/2018
10:23

981/2018

2018-0979

29/08/2018
10:23

976/2018

2018-0980

29/08/2018
10:23

181/2017

2018-0981

29/08/2018
10:23

979/2018

2018-0982

29/08/2018
10:24

978/2018

2018-0983

29/08/2018
10:24

977/2018

2018-0975
2018-0976

2018-0984
2018-0985

29/08/2018
10:24
29/08/2018
10:24

963/2018

1167/2018

1246/2018
985/2018

2018-0986

29/08/2018
10:24

975/2018

2018-0987

29/08/2018
11:10

606/2018

2018-0988

29/08/2018
11:10

974/2018

2018-0989

29/08/2018
11:10

1223/2018

Llicència d’obres menors per paviment de
formigó al pati exterior
Llicència d’obres menors per instal.laicó de
deu panells fotovoltaics
Gratificacions serveis extraordinaris i hores
extres de Juliol per a la nòmina d'agost
Nomenament com a funcionari de carrera d’un
agent de la policia local per superació període
de pràctiques.
Llista admesos/es i exclosos/es, composició
tribunal i data proves (cinc places
d’administratiu/va)
Llista admesos/es i exclosos/es, composició
del tribunal i data de les proves (tècnic mig de
participació ciutadana)
Llistat per el cobrament del servei d'atenció
domiciliària mes de juliol.
Llista admesos/es i exclosos/es, composició
del tribunal i data prova (tècnic/a mig de
promoció econòmica)
Llista admesos/es i exclosos/es, composició
del tribunal i data proves (tècnic mig
d’ocupació)
lista admesos/es i exclosos/es, composició del
tribunal i data proves (tècnic mig recursos
humans)
Finalització del nomenament com a interí
d’una auxiliar biblioteca
Llista admesos/es i exclosos/es, composició el
tribunal i data proves (treballadora familiar)
Aprovació de la llista d’admesos/es i
exclosos/es, composició tribunal i data proves
(tècnic mig d’esports i educació)
Adjudicació del contracte de subministrament
i
instal·lació
d'unes
noves
grades
telescòpiques amb butaques i nou sistema
d'il·luminació LED per la Sala del Teatre Casal
Cultural.
Llista admesos/es i exclosos/es, composició
tribunal i data proves (arquitecte/a tècnic/a)
Correcció d’error material en decret de
nomenament interí d’administratiu adscrit a
atenció ciutadana
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27/08/2018
14:23
27/08/2018
14:23
27/08/2018
15:14

2018-0974

2018-0991
2018-0992
2018-0993
2018-0994
2018-0995
2018-0996

29/08/2018
11:10
29/08/2018
11:21
29/08/2018
11:21
29/08/2018
14:57
29/08/2018
14:58
29/08/2018
14:59
29/08/2018
15:11

1176/2015

1247/2018
316/2018
206/2018
1213/2018
884/2015
1254/2018

2018-0997

30/08/2018
12:03

1228/2018

2018-0998

30/08/2018
14:54

1251/2018

2018-0999
2018-01000
2018-01001
2018-01002
2018-01003

30/08/2018
14:56
30/08/2018
15:25
30/08/2018
15:25
30/08/2018
15:25
30/08/2018
15:25

1133/2018
1146/2018
1149/2018
1151/2018
1048/2018

2018-01004

30/08/2018
15:25

34/2018

2018-01005

31/08/2018
12:17

1264/2018

Reconeixement de triennis
Resolució de procediment sancionador (i
reparació respecte a danys a bens públics)
Adjudicació del contracte del servei de
manteniment correctiu i preventiu dels
ascensors
Aprovació de la despesa de la nòmina
corresponent al mes d'AGOST 2018
28a modificació del cartipàs municipal en
matèries competència de l’alcalde
Aprovació d’assistència a cursos per part de
personal divers
Nomenament interí com a auxiliar de
biblioteca fins a la cobertura definitiva de la
plaça
Aprovació de la sol·licitud d’ajuts per a
subvencions als ens locals de Catalunya pel
desenvolupament de plans de foment
territorial del turisme convocatòria 2018
Nomenament interí d’educadora llar infants
per acumulació de tasques
Llicència d’obres menors per per substitució
de peces en mal estat
Llicència d’obres menors per col.locació
d’aillament sota les teules
Llicència d’obres menors per per reforma de
cuina i lavabo
Autorització d’ ús d’instal·lació esportiva
municipal (camp de futbol)
Autorització per prestació de serveis fora del
terme municipal (agents Policia Local mesurament sorolls des de zona El Guix
Manresa)
Aprovació de despesa, reconeixement
d'obligació i ordenació de pagaments
corresponents a l'expedient nº 1264 /2018 de
relació de factures, número de relació
O/2018/158 i O/2018/159
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2018-0990

Tràmit d'audiència als titulars de les parcel·les
cadastrals afectades pels ajustos sobres
aquestes com a conseqüència de l'informe de
validació gràfica del cadastre del projecte de
reparcel·lació en l'àmbit de la UA15a

03/09/2018
14:53

1275/2018

2018-01007

04/09/2018
15:36

1125/2018

2018-01008

05/09/2018
13:08

147/2016

2018-01009

05/09/2018
16:10

1273/2017

2018-01010

05/09/2018
16:10

1288/2018

2018-01011

05/09/2018
16:11

590/2018

2018-01012

05/09/2018
16:18

961/2017

2018-01013

06/09/2018
10:45

1289/2018

2018-01014
2018-01015

06/09/2018
10:57
06/09/2018
11:06

188/2018
1261/2018

2018-01016

06/09/2018
14:17

1136/2018

2018-01017

06/09/2018
18:25

1374/2017

Nomenament interí d’auxiliar biblioteca
Ocupació temporal de l'espai públic per
realització d'acte públic amb recorregut per
diverses vies del municipi (Marxa de Torxes
10/09/2018):
assabentat
respecte
a
comunicació i autorització
Autorització de signatura per signar el plec de
condicions pels préstecs temporals del Museu
de Montserrat i Museu Nacional d'Art de
Catalunya
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2018-01006

Convocatòria de la sessió extraordinària de la
Comissió informativa de Serveis a la
Ciutadania pel dia 6 de setembre de 2018
(Alfred Figueras)
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta
de Govern Local pel dia 6 de setembre de
2018
Actualització de la composició de la Comissió
interna per a l’eficiència energètica municipal
(CEEM) (Ana de Perosanz)
Aprovació de la factura número 18182 pels
honoraris parcials referits als treballs
d’enginyeria pel projecte de remodelació de
l’ascensor de la passarel·la de la Rosaleda.
Aprovació de despesa, reconeixement
d'obligació i ordenació de pagaments
corresponents a l'exp. nº 1288/2018 de relació
de factures, número de relació O/2018/161
Aprovació de la certificació d’obra núm. 1 i la
factura número 1830131 corresponent als
treballs de senyalització viària del Polígon
industrial Riu d’Or Casanova 8.645,95 €
Aprovació de la factura número 24-2018
corresponent als honoraris de direcció i
coordinació de seguretat i salut de les obres
contingudes en el projecte d’execució de la
primera fase del carrer Padró.
Aprovació de despesa, reconeixement
d’obligació i ordenació de pagament de la
factura núm. 1769 per import de 727,44 € de
Morgades i Moro Notaris.
Modificació de la jornada de treball de la
tècnica d'inserció laboral

06/09/2018
18:34

1258/2018

2018-01019

06/09/2018
18:35

1233/2018

2018-01020

07/09/2018
10:55

1259/2018

2018-01021

07/09/2018
10:58

590/2018

2018-01022

07/09/2018
10:59

1270/2018

2018-01023

07/09/2018
11:11

1105/2018

2018-01024
2018-01025
2018-01026

2018-01027

2018-01028
2018-01029
2018-01030

07/09/2018
11:31
07/09/2018
11:38
07/09/2018
11:41

1486/2017

07/09/2018
11:44

884/2015

07/09/2018
11:46
07/09/2018
11:52
07/09/2018
11:58

483/2018

1128/2018

451/2018
482/2015
1283/2018

2018-01031

07/09/2018
12:02

982/2018

2018-01032

07/09/2018
12:03

277/2017

Ampliació de termini per aportar documentació
Convocatòria de la sessió extraordinària del
Ple municipal pel dia 13 de setembre de 2018
Modificació temporal de les mesures
organitzatives
integrants
del
Cartipàs
municipal del mandat 2015-2019 respecte a
matèries competència de l’alcalde (maternitat
Mònica Cruz Franch)
Llicencia urbanística de primera ocupació
(Masia Torre emmurallada) -Pròrroga de termini de finalització de llicència
d'obres en habitatge unifamiliar
Adopció de mesures d'intervenció respecte
armament
Llista admesos/es i exclosos/es, composició
del tribunal i data prova (tècnic/a auxiliar de
Joventut)
Resolució del recurs de reposició de la
bonificació de l’Impost sobre béns immobles
per família monoparental 2018.
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2018-01018

Requeriment de la informació per a la
liquidació de la taxa corresponent a la
ordenança fiscal número 41 a les empreses
explotadores de serveis de telefonia mòbil
(Telefónica)
Requeriment de la informació per a la
liquidació de la taxa corresponent a la
ordenança fiscal número 41 a les empreses
explotadores de serveis de telefonia mòbil
(Vodafone)
Requeriment de la informació per a la
liquidació de la taxa corresponent a la
ordenança fiscal número 41 a les empreses
explotadores de serveis de telefonia mòbil
(Orange)
Reordenacions de senyalització viària del
polígon industrial Casanova – Riu d’Or i la
Bòbila (Tram Camí Ral)
incoació de procediments sancionadors en
matèria de trànsit (relació 18037142)
Tarifa reduïda de la quota mensual de la Llar
d'Infants municipal Les Oliveres, curs 20182019, per situació de dificultat econòmica
familiar. -Finalització de nomenament interí
per
incorporació titular

07/09/2018
12:11

1287/2018

2018-01034

07/09/2018
12:24

1294/2018

2018-01035

07/09/2018
15:06

1130/2018

2018-01036

07/09/2018
15:06

1132/2018

2018-01037

07/09/2018
15:06

1131/2018

2018-01038

10/09/2018
11:59

1292/2018

2018-01039

10/09/2018
12:44

1305/2018

2018-01040

12/09/2018
13:51

289/2018

2018-01041

12/09/2018
14:17

114/2018

2018-01042

12/09/2018
16:31

1257/2018

2018-01043

14/09/2018
10:04

1308/2018

2018-01044

14/09/2018
10:05

700/2018

2018-01045

14/09/2018
14:56

934/2018

2018-01046

14/09/2018
15:03

1297/2018

2018-01047

14/09/2018
15:03

1295/2018

2018-01048

14/09/2018
16:01

1302/2018

Incoació de procediment sancionador en
matèria de trànsit (relacio 18037727)
Ocupació de l'espai públic amb instal·lació de
parada i presencia de vehicles autocar amb
motiu d'actes de la Diada de l'11 de setembre
de 2018
Convocatòria de la sessió ordinària de la
Comissió informativa de Promoció del Territori
pel dia 13 de setembre de 2018
Convocatòria de la sessió ordinària de la
Comissió informativa de Serveis a la
Ciutadania pel dia 13 de setembre de 2018
Convocatòria de la sessió ordinària de la
Comissió informativa de Presidència i Serveis
Centrals pel dia 13 de setembre de 2018
Nomenament interí d’una agent de policia
local fins a cobertura definitiva de la plaça
Convocatòria de la sessió extraordinària i
urgent de la Junta de Govern Local pel dia 12
de setembre de 2018
Renúncia voluntària d’una agent de policia
local
Aprovació del reconeixement d’obligacions i
ordenació del pagament corresponents als
lloguers que ocupen diferents serveis
municipals (SETEMBRE/2018)
Tancament de parcel.la Carrer Lleida, 31, 33 i
35 -Modificació de crèdit mitjançant crèdits
ampliables i generació de crèdits per
ingressos 22/2018 -Llistat per el cobrament del servei de
teleassistència, mes de setembre 2018.
Aprovació de l’ajornament de la liquidació
tributària núm. 2018/0000001810, de llicència
d'obres (EXP. 26/2018)
Aprovació del padró d’usuaris i subjectes
passius del servei de llar d’infants
corresponent al mes de setembre de 2018
Justificació de l'assumpció de tarifes
meritades per usuaris de la residència d'avis i
el centre de dia municipals
Adjudicació del contracte menor de serveis per
la gestió de la sala d’exposició Alfred Figueras

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
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2018-01033

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

ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS
5

ÀREA D’ALCALDIA

5.1
Dació de compte a la Junta de Govern Local de les TA8 tramitades entre
l’1 de gener i el 30 de juny 2018 (exp. 380/2018)
Per decret d’alcaldia núm. 265 de 28.4.14 es va crear la Carpeta de tramitacions
assistides. Per decret núm. 185, de 12.3.15 i núm. 929, de 13.10.15, es van incorporar
a la CTA els procediments de tramitacions assistides.

Núm de TA

Data de la Sol·licitant
resolució

2018TA8.01

27/02/2018

***

Dret objecte Import de
d’autorització la
liquidació
Sala de Plens 90,00 €

2018TA8.02

05/04/2018

***

Sala de Plens

90,00 €

2018TA8.03

05/04/2018

***

90,00 €

2018TA8.04

13/04/2018

***

Sala
Biblioteca
Sala de Plens

2018TA8.05

02/05/2018

***

Sala de Plens

90,00 €

2018TA8.06

11/06/2018

***

Sala de Plens

90,00 €

90,00 €

S’ACORDA:
Primer. Restar assabentada la Junta de Govern Local de les tramitacions assistides
TA8 anteriorment relacionades i incorporades al expedient 380/2018 de la plataforma
Gestiona.
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
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En virtut d’allò disposat al Decret 185/2015 de 12 de març, pel qual s’incorpora a la
Carpeta de Tramitacions Assistides (CTA) la tramitació assistida identificada amb el codi
TA8, denominació “Llicència d’ocupació privativa del domini públic municipal per la
celebració de matrimoni civil”, s’ha donat tràmit a les llicències següents

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

6

ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA

6.1
Procediment sancionador en matèria de trànsit: estimació d’al·legacions
(butlletí SFB-D 1869). (exp. 837/2018)
Primer. En l’expedient sancionador identificat amb número 1800000182 a l’aplicatiu
WTP de la Diputació de Barcelona gestionat respecte al butlletí amb número SFB D1869 de 30 de maig de 2018 respecte al qual es va aprovar la incoació d’expedient
sancionador per infracció de trànsit mitjançant decret número 2018-0663 de 12 de juny
de 2018, consta la presentació d’escrit d’al·legacions en data 29 de juny de 2018 per
part de la sra. *** (reg. 2018-E-RC-3604) ratificat mitjançant instància presentada pel
conductor del vehicle sr. *** el 6 de juliol de 2018 (reg. 2018-E-RC-3737.
Segon. Les dades de la infracció tramitada en base al butlletí SFB D-1836 segons
consten a l’aplicatiu WTP de la Diputació de Barcelona són les següents:
Infracció

Vehicle

1800000182

RGC 91.2.G.1
ESTACIONAR EL VEHICLE EN
UNA ZONA RESERVADA A ***
CÀRREGA I
Seat Toledo
DESCÀRREGA DURANT LES
HORES D'UTILITZACIÓ

Import
sanció

200,00 €

Consta la introducció de les dades de l’al·legació presentada a l’aplicatiu WTP
(al·legació pendent de resolució)
Tercer. Per part de l’agent amb TIP 1025, que va actuar com agent denunciant al referit
butlletí, consta a l’expedient l’emissió d’informe 205/2018 en data 2 de juliol de 2018
(annex I) en relació a les al·legacions presentades mitjançant el qual proposa a l’òrgan
instructor la desestimació de les al·legacions formulades considerant que per part de la
persona al·legant no aporta cap prova ni realitza cap manifestació que desvirtuï la
denuncia formulada el 30 de maig de 2018 de 2018.
Quart. L’instructor de l’expedient, a la vista de les al·legacions presentades, de l’informe
de l’agent denunciant i de la resta de qüestions que es desprenen del propi expedient
sancionador, formula proposta de resolució en els següents termes, segons consta en
informe núm. 259 de 3 de setembre de 2018, el qual es reprodueix a continuació a
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Expedient

efectes de fonamentació de la resolució proposada:
“Antecedents
Primer. En l’expedient sancionador identificat amb número 1800000182 a l’aplicatiu WTP
de la Diputació de Barcelona gestionat respecte al butlletí amb número SFB D-1869 de
30 de maig de 2018 respecte al qual es va aprovar la incoació d’expedient sancionador
per infracció de trànsit mitjançant decret número 2018-0663 de 12 de juny de 2018, consta
la presentació d’escrit d’al·legacions en data 29 de juny de 2018 per part de la sra. Ahlam
El Houssaini (reg. 2018-E-RC-3604) ratificat mitjançant instància presentada pel
conductor del vehicle sr. Hakim Benomar el 6 de juliol de 2018 (reg. 2018-E-RC-3737).
Segon. Per part de l’agent amb TIP 1025, que va actuar com agent denunciant al referit
butlletí, consta a l’expedient l’emissió d’informe 205/2018 en data 2 de juliol de 2018
(annex I) en relació a les al·legacions presentades mitjançant el qual proposa a l’òrgan
instructor la desestimació de les al·legacions formulades considerant que per part de la
persona al·legant no aporta cap prova ni realitza cap manifestació que desvirtuï la
denuncia formulada el 30 de maig de 2018 de 2018.
Consideracions
•

Expedient 1800000027 – butlletí SFD-1836 - escrit d’al·legacions registre 2018-ERC-489).

L’al·legant manifesta que, com a conductor del vehicle, la maniobra que va realitzar va ser
una aturada de curta durada sense abandonar en cap moment el vehicle sense que es
procedís a lliurar el corresponent butlletí de denuncia.
Segon. Informe de l’agent denunciant.
Per part de l’agent actuant es procedeix a la ratificació de la denuncia formulada en base
al fet que la presencia del vehicle comportava l’incompliment de l’obligació d’estacionar
excepte respecte a actuacions de càrrega i descarrega manifestant que no es va procedir
al lliurament del butlletí de denuncia atesa la situació del trànsit.
Tercer. Valoració
Tal com es constata a través de la fotografia que s’adjunta al butlletí de denuncia la
prohibició existent a la zona corresponen a una prohibició d’estacionament senyalitzada
mitjançant senyal vertical R-308:
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Primer. Contingut de les al·legacions formulades respecte a la infracció consistent en
estacionament de vehicles en zona de càrrega i descàrrega.

(font:
Foment:
http://www.fomento.gob.es/nr/rdonlyres/172dde1a-9b93-49e0-bb1e8f99cabd0d81/55739/1110950.pdf )
Aquesta senyalització no prohibeix la maniobra de parada entesa com a immobilització
del vehicle per un temps inferior a dos minuts sense que el conductor pugui abandonar-lo
en cap moment. Com estacionament es considera la immobilització d’un vehicle que no
es trobi en situació de detenció o parada.

A l’article 26 de l’ordenança municipal de circulació s’estableix com a requisit de la parada
el no abandonament: “Com a regla general, el conductor no podrà abandonar el vehicle, i
si ho fa per motius excepcionals, haurà de tenir-lo a l'abast per a retirar-lo en el mateix
moment que sigui requerit o les circumstàncies ho demanin”.
Les al·legacions realitzades pel conductor del vehicle posen de manifesta que la maniobra
efectuada es tracta d’una parada, circumstància que no resulta negada per les
manifestacions de l’agent actuant, no corresponent aquesta conducta com a conducta
prohibida per la senyalització existent.
La resta de valoracions respecte al lliurament o no del butlletí de denuncia al mateix
moment decauen al no resultar transcendents a partir de l’estimació de la primera
al·legació.
Quart. Proposta de resolució
Per tot l’exposar, procedeix l’estimació de les al·legacions presentades amb sobreseïment
del procediment sancionador incoat respecte a l’expedient 1800000182 (butlletí SFB DPàgina 17 de 148
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(font:
Foment:
http://www.fomento.gob.es/nr/rdonlyres/172dde1a-9b93-49e0-bb1e8f99cabd0d81/55739/1110950.pdf )

1869) respecte a la infracció consistent en l’estacionament de vehicle en zona de càrrega
i descarrega pels motius exposats al paràgraf anterior.”
Cinquè. A la vista del contingut de les al·legacions presentades, un cop examinats els
antecedents existents en els expedients sancionador es posa de manifest la concurrència
de la causa al·legada, per la qual cosa es procedent estimar les mateixes, procedint a
l’arxiu dels expedients, sense declaració de responsabilitat
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
Com instructor de l’expedient, es proposa la adopció dels següents,
ACORDS:
PRIMER.- Estimar les al·legacions presentades pel sr. *** respecte a l’expedient
sancionador incoat per infracció de la normativa de de trànsit, circulació de vehicles a
motor i seguretat vial a partir de butlletí SFB D-1869 de 30 de maig de 2018 (expedient
18000000182), sobreseient el mateix i procedint al seu arxivament, sense declaració de
responsabilitat.

TERCER. Declarar que:
-

-

L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà
de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos
administratius de Barcelona en el termini de dos mesos.
Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan titular
legal de la competència en el termini d’un mes.
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs
ajustat a dret.

Annex I
Informe 205/2018 de 2 de juliol de 2018
*** (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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SEGON.- Traslladar aquest acord a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona, d'acord amb el conveni vigent de delegació de les funcions de gestió i
recaptació de les multes de circulació, per tal que procedeixi a la notificació del mateix
a les persones interessades.

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents
6.2
Procediment sancionador en matèria de trànsit: estimació d’al·legacions
(butlletí SFB-D 1871). (exp. 922/2018)

Segon. Les dades de la infracció tramitada en base al butlletí SFB D-1871 segons consten
a l’aplicatiu WTP de la Diputació de Barcelona són les següents:
Expedient

Infracció

Vehicle

1800000208

RGC 92.02.03
ESTACIONAR
EL
VEHICLE ***
SEPARAT DEL MARGE DRET DE Volkswagen
LA CALÇADA EN UNA VIA Touran
URBANA DE DOBLE SENTIT

Import
sanció
80,00 €

Consta la introducció de les dades de l’al·legació presentada a l’aplicatiu WTP (al·legació
pendent de resolució)
Tercer. Per part de l’agent amb TIP 1025, que va actuar com agent denunciant al referit
butlletí, consta a l’expedient l’emissió d’informe 250/2018 en data 20 d’agost de 2018
(annex I) en relació a les al·legacions presentades mitjançant el qual proposa a l’òrgan
instructor la desestimació de les al·legacions formulades considerant que per part de la
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Primer. En l’expedient sancionador identificat amb número 1800000208 a l’aplicatiu WTP
de la Diputació de Barcelona gestionat respecte al butlletí amb número SFB D-1871 de
12 de juny de 2018, es va aprovar la incoació d’expedient sancionador per infracció de
trànsit mitjançant decret número 2018-0740 de 26 de juny de 2018, i consta la presentació
d’escrit d’al·legacions en data 24 de juliol de 2018 per part de la sra. *** (reg. 2018-E-RC4357) reiterades mitjançant instància presentada el 3 de setembre de 2018 (reg. 2018-ERC-4902) per la mateixa persona.

persona al·legant no aporta cap prova ni realitza cap manifestació que desvirtuï la
denuncia formulada el 12 de juny de 2018.
Quart. L’instructor de l’expedient, a la vista de les al·legacions presentades, de l’informe
de l’agent denunciant i de la resta de qüestions que es desprenen del propi expedient
sancionador, formula proposta de resolució en els següents termes, segons consta en
informe núm. 264/2018 de 12 de setembre de 2018, el text del qual figura com annex II a
efectes de fonamentació de la resolució proposada.

Cinquè. A la vista del contingut de les al·legacions presentades, un cop examinats els
antecedents existents en els expedients sancionador es posa de manifest la concurrència
dels elements constitutius de la infracció denunciada, per la qual cosa es procedent la
desestimació de les mateixes, procedint a la imposició de la sanció corresponent.
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

PRIMER.- Inadmetre la prova proposada per la reclamant en instància de 24 de juliol de
2018 (registre 2018-E-RC-4357) per innecessàries (art. 77.3 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques) al
tractar-se d’actuacions de verificació i documentació que ja consten incorporats a
l’expedient com a tràmits ordinaris del procediment, segons es fa constar per la
instrucció del procediment a l’informe 264/2018 que s’incorpora com annex II de la
present resolució.
SEGON.- Desestimar les al·legacions formulades per la sra. *** (***) respecte a
l’expedient sancionador incoat per infracció de la normativa de trànsit, circulació de
vehicles a motor i seguretat vial a partir de butlletí SFB D-1871 de 12 de juny de 2018
(expedient 180000208), procedint la imposició de la sanció de multa per import de 80,00
€ segons consta a l’expedient incoat per decret núm. 2018-0740, de 26 de juny de 2018.
TERCER.- Traslladar aquest acord a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació
de Barcelona, d'acord amb el conveni vigent de delegació de les funcions de gestió i
recaptació de les multes de circulació, per tal que procedeixi a la notificació del mateix
a les persones interessades.
QUART. Declarar que:
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S’ACORDA:

-

L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà
de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos
administratius de Barcelona en el termini de dos mesos.
Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan titular
legal de la competència en el termini d’un mes.
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs
ajustat a dret.
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-

Annex I
Informe 250/2018 de 20 d’agost de 2018
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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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Annex II
Informe 264/2018
Assumpte: Resolució d’al·legacions en procediment sancionador en matèria de trànsit
(butlletí SFB D 1871)
El Caporal – Cap la Policia Local de Sant Fruitós de Bages, amb número d'identificació
professional 1070, d’acord allò que disposa l’article 27, apartat “b”, de la Llei 16/1991, de 10
de juliol, de les Policies Locals, així com l’article 42.2 del Reglament Intern de la Policia Local
de Sant Fruitós de Bages, emet el següent
INFORME
Antecedents

Segon. Per part de l’agent amb TIP 1025, que va actuar com agent denunciant al referit
butlletí, consta a l’expedient l’emissió d’informe 250/2018 en data 20 de agost de 2018
(annex I) en relació a les al·legacions presentades mitjançant el qual proposa a l’òrgan
instructor la desestimació de les al·legacions formulades considerant que per part de la
persona al·legant no aporta cap prova ni realitza cap manifestació que desvirtuï la
denuncia formulada el 12 de juny de 2018.
Consideracions
•

Expedient 1800000208 – butlletí SFD-1871 - escrits d’al·legacions registre 2018E-RC-4357 i 2018-E-RC-4902).

Primer. Contingut de les al·legacions formulades respecte a la infracció
consistent en estacionament contrari a les prescripcions establerts per la
normativa de trànsit:
L’al·legant respecte a la tramitació del procediment i la infracció denunciada realitza les
al·legacions que consten als escrits presentats que a continuació es relacionen de forma
enunciativa:
•
•
•

Nul·litat de ple dret per manca de notificació en forma fefaent.
Error en la data consignada al butlletí de denúncia
Anàlisi de les zones d’aparcament existents a la zona.
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Primer. En l’expedient sancionador identificat amb número 1800000280 a l’aplicatiu
WTP de la Diputació de Barcelona (gestionat respecte al butlletí amb número SFB D1871 de 12 de juny de 2018 pel que es va aprovar la incoació com procediment
sancionador per infracció de trànsit mitjançant decret número 2018-0740 de 26 de juny
de 2018) consta la presentació d’escrit d’al·legacions en data 24 de juliol de 2018 per
part de la sra. *** (reg. 2018-E-RC-4357) amb reiteració mitjançant instància presentada
el 3 de setembre de 2018 (reg. 2018-E-RC-4902).

•
•

Error respecte a la tipificació de la conducta mitjançant referència a l’article 90.2
del Reglament de Circulació.
Manca de notificació en l’acte.

A efectes de prova es proposa per l’al·legant documental consistent en incorporació a
l’expedient d’informe de ratificació per part de l’agent denunciant i aportació de la
fotografia realitzada al vehicle respecte al qual se sanciona amb identificació de la data
de presa.
En base a les al·legacions realitzades sol·licita el sobreseïment del procediment amb
arxiu de les actuacions.
Segon. Informe de l’agent denunciant.
Per part de l’agent actuant es procedeix a la ratificació de la denuncia formulada en base
al fet que la presencia del vehicle comportava l’incompliment de l’obligació d’estacionar
segons les condicions establertes per la legislació vigent en vies urbanes tal com es
regula amb caràcter d’obligació general per tots els conductors a l’apartat segon de
l’article 90 del Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel que s’aprova el
Reglament General de Circulació per l’aplicació i desenvolupament del text articulat de
la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial, aprovat pel Reial
decret legislatiu 339/1990, de 2 de març manifestant que no es va procedir al lliurament
del butlletí de denuncia atesa la realització en aquell moment de servei prioritari
d’ordenació del trànsit en zona escolar.
Tercer. Valoració

Manca de lliurament a l’acte: tal com manifesta l’agent denunciant en el seu informe (i
consta indicat expressament al butlletí de denúncia) la butlleta no va ser lliurada en l’acte
amb motiu de trobar-se realitzant un servei prioritari d’ordenació del trànsit en zona
escolar en horari, essent una possibilitat prevista a l’article 89.2 del Reial decret
legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refòs de la Llei sobre Trànsit,
Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial

Realització i recepció de la notificació: tal com consta a l’aplicatiu WTP de l’Organisme
de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT), com a administració respecte
a la qual s’ha delegat la gestió de notificacions en matèria d’infraccions de trànsit, es va
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1. Respecte al lliurament i notificació de la denuncia.

procedir a la notificació de la incoació del procediment sancionador mitjançant dos actes
respecte als quals la pròpia al·legant manifesta la seva recepció:
-

Lliurament en domicili de comunicació respecte a incoació de procediment
sancionador (reg. sortida 1801565862 de 26/06/2018)
Notificació en domicili de la resolució d’incoació (reg. sortida 1801996811 de
17/07/2018) lliurada el 02/08/2018 segons consta en justificant del servei de
correus que s’adjunta

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

La pròpia actuació de l’al·legant procedint a la formulació d’al·legacions i posant de
manifest estar en disposició de les notificacions realitzades per l’ORGT i conèixer el
contingut íntegre de les mateixes deixa sense efecte l’al·legació realitzada de
conformitat amb el previst a l’article 40 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.

Tal com es constata a través de la fotografia que s’adjunta al butlletí de denuncia (que
consta incorporada a l’expedient com document adjunt al butlletí de denuncia i que
s’incorpora a continuació) i a les manifestacions realitzades per la pròpia al·legant la
conducta analitzada consta acreditada mitjançant la presencia de vehicle amb matrícula
*** estacionat en les proximitats de la rotonda existent a l’avinguda Girona a l’alçada de
la zona d’estacionament habilitada al marge esquerra de la via (perspectiva sentit C16c).
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2. Respecte al contingut del butlletí de denuncia i a la captació d’imatge del vehicle
denunciat.

En aquesta zona es desenvolupa diàriament en període d’activitat escolar un operatiu
de control i ordenació del trànsit en el moment d’inici i fi de la jornada, amb presencia de
diversos efectius policials que en tot moment actuen per garantir la seguretat dels
usuaris de la via i la fluïdesa del trànsit tant respecte a operacions d’accés al nucli del
municipi com de desplaçament cap a la carretera C16c.
Els agents actuants en aquesta zona, en el marc de les previsions establertes a les
ordenances municipals i als protocols d’actuació en serveis escolars procedeixen a fer
indicacions i requeriments corresponents als usuaris de la via amb vehicles a motor en
aquest emplaçament concret als efectes de garantir la possibilitat de maniobrabilitat
respecte als vehicles que s’incorporin a aquesta rotonda (especialment referit a vehicles
de grans dimensions com autocars i atenent a la configuració i dimensions d’aquest
element viari).
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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) ***

L’actuació de l’agent denunciant es correspon amb aquesta facultat d’actuació un cop
acreditada la presència d’un vehicle estacionat en aquest punt i es ratifica respecte al
contingut del butlletí de denuncia i a l’acreditació de la presencia del vehicle en el punt
on resulta prohibit l’estacionament i parada mitjançant imatge fotogràfica on s’aprecia la
matricula del vehicle infractor, prenent el seu contingut com a manifestació d’agent de
l’autoritat que pot ser rebatut mitjançant l’aportació de prova.
L’al·legant planteja un error en la data consignada al butlletí de denuncia (12 de juny de
2018) mitjançant un reconeixement exprés de realització de la conducta referida a l’11
de juny de 2018. No s’aporta cap element que contradigui les manifestacions realitzades
per l’agent i, en qualsevol cas, la seva declaració actua com un reconeixement exprés
de responsabilitat respecte a la realització de la conducta infractora.
3. Respecte a la senyalització i a les zones d’aparcament existents a la zona
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Aquesta zona es troba senyalitzada com espai de circulació amb precaució mitjançant
senyalització d’advertència de perill per proximitat d’intersecció amb circulació giratòria
i per proximitat de lloc freqüentat per infants – zona escolar (DGT), amb expressa
reserva d’espais per estacionament en la zona:

4. Respecte a la prohibició d’estacionament com a causa de la present denúncia
La prohibició d’estacionament respecte a la denúncia emesa es troba regulada als
següents preceptes:
•

Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de
la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial:
-

a l’article 39 d’aquest text s’estableixen les normes generals aplicables a les
maniobres de parada i estacionament , establint expressament al seu apartat
3r que la “parada i l’estacionament s’han d’efectuar de manera que el vehicle
no obstaculitzi la circulació ni constitueixi un risc per a la resta dels usuaris
de la via, cuidant especialment la col·locació del vehicle i evitant que es pugui
posar en moviment en absència del conductor, d’acord amb les normes que
s’estableixin reglamentàriament”.
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No correspon en aquesta modalitat de procediment ni a aquesta instrucció realitzar una
valoració d’oportunitat o alternatives respecte a les solucions de vialitat establertes en
una determinada zona, considerant l’actuació realitzada com correcte respecte a
l’aplicació de la normativa vigent i la regulació viaria actual a partir de la valoració que
correspon efectuar als agents de l’autoritat actuants en exercici de les seves funcions
d’ordenació del trànsit i al fet que la legislació de trànsit estableix les obligacions que
corresponen complir en general als conductors sense que sigui requerida la presencia
de senyalització específica per cada supòsit i situació que concorri a les vies per on es
transiti i maniobri (en aquest sentit, correspon als conductors el coneixement i respecte
de les obligacions que els corresponen sense que el seu compliment o no depengui de
la necessitat de recordatori o indicació expressa per part d’agents de l’autoritat o per
senyalització específica pel que fa a l’existència de situacions de prohibició que
impedeixen realitzar maniobres com l’analitzada).

-

•

A l’article 40 regula les prohibicions de parada i estacionament referint-se
expressament a la prohibició en les interseccions i les seves proximitats.
(1.d) i en els llocs on s’impedeixi la visibilitat de la senyalització als usuaris
als qui els afecti o obligui a fer maniobres (1.f).

Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel que s’aprova el Reglament
General de Circulació per l’aplicació i desenvolupament del text articulat de la
Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial, aprovat pel Reial
decret legislatiu 339/1990, de 2 de març:

Com a precepte infringit es fa referència al butlletí de denúncia a la regulació que
incorpora l’article 90 en el seu apartat segon d’aquest text:
2. Quan en vies urbanes s’hagi de fer a la calçada o al voral, s’ha de situar el vehicle
al més a prop possible de la seva vora dreta, excepte a les vies de sentit únic, en les
quals també es pot situar al costat esquerre (article 38.2 del text articulat).
Així mateix, s’ha d’observar el que disposin a aquest efecte les ordenances que dictin
les autoritats municipals d’acord amb el que estableix l’article 93.

En el present supòsit es tracta d’una maniobra d’estacionament (a l’abandonar-se el
vehicle) en una via urbana no motivada per motius d’urgència i que no compleix amb les
prescripcions contingudes a l’article 90.2 en tant que expressament es troba prohibida
la parada i estacionament en aquest espai per les normes que correspon complir a tot
conductor segons la legislació vigent sense necessitat de la presencia d’una
senyalització expressa de prohibició de parada i/o estacionament.
En base a la constatació d’aquesta regulació decau l’al·legació referida a la manca de
previsió normativa respecte a la conducta identificada al butlletí de denúncia.
•

Ordenança municipal de circulació

Per part de la llei i el reglament es realitza una remissió expressa a la concreció de les
condicions d’execució d’aquesta maniobra mitjançant normativa municipal en el marc de
les normes generals sense que ni el text reglamentari ni l’ordenança pugui contradir ni
comportar una exempció respecte a les prohibicions establertes pel text legal vigent.
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Aquest precepte desenvolupa reglamentàriament la normativa legal en aquest àmbit
(identificada al punt anterior), establint com s’ha de realitzar la maniobra
d’estacionament o parada en vies públiques en aquells supòsits en que no es trobi
expressament prohibida (“quan en vies urbanes s’hagi de fer….”). Es realitza un
estacionament en una situació contraria al previst a l’article 90.2 ja que no es donen les
circumstàncies per la realització en els termes previstos en aquest precepte: al present
supòsits es realitza un estacionament en via urbana en situació de prohibició per la
proximitat d’una intersecció afectant les possibilitats de maniobra d’altres usuaris i
expressament es fa constar al butlletí: “crea dificultat al gir del bus escolar”).

A l’article 26 de l’ordenança municipal de circulació s’estableix com a requisit de la
parada que aquesta s’efectuï “en els punts on menys dificultats es produeixin a la
circulació i als carrers amb xamfrà, just en el xamfrà mateix, sense sobresortir de
l'alineació de les voreres” restant prohibida (també respecte a estacionaments segons
article 29) a “les cruïlles i interseccions” i als llocs que “s'impedeixi la visibilitat del trànsit
o dels seus senyals als usuaris als quals afecti, o s'obligui aquests a fer maniobres”
reiterant la regulació establert pel text legal.
Les al·legacions realitzades per la conductora del vehicle no contradiuen la valoració
realitzada per l’agent denunciant respecte a la presència de vehicle estacionat en les
proximitats d’una intersecció (rotonda) respecte a la qual es pretén garantir les
possibilitats de maniobra de tots els vehicles que circulen. L’estacionament s’ha de
realitzar segons les prescripcions establertes a l’article 90 del Reglament de Circulació
quan no concorri alguna de les prohibicions previstes a la llei i s’especifiqui a les
ordenances municipals.

Quart. Proposta de resolució
Per tot l’exposar, procedeix la desestimació de les al·legacions presentades amb
imposició de la sanció de multa per import de 80,00 € respecte a l’expedient 1800000208
(butlletí SFB D-1871) respecte a la infracció consistent en incompliment de la normativa
respecte a estacionament en via urbana conforme l’establert a les ordenances
municipals.

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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La qual cosa poso en el seu coneixement als efectes d’incorporació a l’expedient
922/2018 en funcions d’instrucció respecte a la valoració de les al·legacions
presentades.

ÀMBIT DE PROMOCIÓ DEL TERRITORI
7

ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS

7.1
Adhesió de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages al contracte basat en
l’acord marc de subministrament de gas natural amb destinació als ens locals
de Catalunya (exp. 2018.02) adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament
Local a l’empresa Endesa Energia, SAU. (exp. 1290/2018)
ANTECEDENTS
1.- La Comissió Executiva del CCDL, prèvia tramitació del corresponent procediment
administratiu de licitació a tal efecte, va acordar en la sessió celebrada el dia 7 de juny
de 2018, adjudicar l’Acord marc de subministrament de gas natural amb destinació a les
entitats locals (Exp. 2018.02) dividit en dos lots (Lot 1: Baixa Pressió i Lot 2: Mitja i Alta
Pressió), mitjançant la selecció de les empreses GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA
(ara denominada NATURGY IBERIA SA) i ENDESA ENERGÍA SAU de conformitat amb
els Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques, aprovats per
la Resolució de Presidència núm. 12/2018, de 5 de març i publicats al perfil de
contractant de l’entitat.

3.- Mitjançant la Resolució de Presidència núm. 44/2018, de data 10 de juliol, va ser
aprovat el plec de clàusules administratives particulars que havia de regir el contracte
de subministrament de gas natural basat en l’Acord marc referenciat a l’apartat anterior
i dividit en dos lots (Lot 1: Baixa Pressió i Lot 2: Mitja i Baixa Pressió), així com la seva
licitació mitjançant la presentació de proposició econòmica en sobre tancat, el quals, es
troben publicats, també, al perfil de contractant de l’entitat.
4.- En data 20 de juliol de 2018 la Comissió Executiva del CCDL, prèvia tramitació del
corresponent procediment definit als plecs referenciats a l’apartat anterior, va acordar
adjudicar els dos lots del contracte basat del procediment derivat de l’Acord marc del
subministrament de gas natural, amb destinació a les entitats locals de Catalunya
mitjançant oferta presentada en sobre tancat (expedient 2018.02-D.1) a l’empresa
ENDESA ENERGÍA SAU, formalitzant-se el corresponent contracte, en data 31 d’agost
de 2018.
5.-Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 20
del Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat 2018.02-D1.
FONAMENTS DE DRET
Disposició addicional 3a. de la nova LSCP, en relació a la Disposició addicional 5a de
la LBRL, en la redacció donada per la LRSAL.
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2.- En data 9 de juliol de 2018 es va procedir a la formalització dels pertinents contractes
administratius de l'Acord marc, amb l'empresa NATURGY IBERIA, SA, i amb l'empresa
ENDESA ENERGÍA, SAU.

Articles 227 i ss. de la nova LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la creació
i règim de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes.
Disposició Transitòria Primera de la nova LCSP respecte al règim aplicable als
contractes i Acords marc licitats abans de la seva entrada en vigor.
Articles 197 i 198 del TRLCSP en relació al règim dels Acords marc, i articles
concordants de la nova LCSP (Articles 220 a 222) en allò que resultin aplicables d’acord
amb la seva Disposició Transitòria Primera.
Article 156 i 198 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 (TRLCSP) i articles concordants
de la nova LCSP (Articles 153 i 220) pel que fa a la formalització dels contractes
administratius mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents
documents contractuals.
Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècnioques que regeixen
l’Acord marc del subministrament de gas natural amb destinació als ens locals de
Catalunya aprovats per la Resolució de Presidència núm. 12/2018, de 5 de març i
publicats al perfil de contractant de l’entitat.

Atès que l’òrgan competent per l’aprovació de la documentació tècnica i de l’expedient
de contractació és la Junta de Govern local, que 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.- Disposar l’adhesió del municipi de Sant Fruitós de Bages al contracte basat en
l’Acord marc de subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals de
Catalunya (Exp. 2018.02), regit pels plecs de clàusules administratives particulars i
prescripcions tècniques que regeixen l’Acord marc del que deriva, aprovats per la
Resolució de Presidència núm. 12/2018, de 5 de març i publicats al perfil de contractant
de l’entitat i pel plec de clàusules administratives particulars que regeix els contractes
basats en l’anterior, aprovat per Resolució de Presidència núm. 44/2018 de data 10 de
juliol i publicat al perfil de contractant de l’entitat, per un termini de dotze mesos, des de
l'1 d’octubre de 2018 al 30 de setembre de 2019, amb les següents condicions
econòmiques:
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Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat de l'Acord marc del
subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya, a
licitar mitjançant sobre tancat, aprovat per Resolució de Presidència núm. 44/2018 de
data 10 de juliol i publicat al perfil de contractant de l’entitat.

Lot 1
Sublot 1 (3.1) Preu terme variable (EUR/MWh)
Sublot 2 (3.2) Preu terme variable (EUR/MWh)
Sublot 3 (3.3) Preu terme variable (EUR/MWh)
Sublot 4 (3.4) Preu terme variable (EUR/MWh)

Preu tarifa
53,090 €
46,190 €
41,590 €
38,590 €

Lot 1
Sublot 5 (2.1) Preu terme variable (EUR/MWh)
Sublot 6 (2.2) Preu terme variable (EUR/MWh)

Preu tarifa
27,500 €
27,300 €

Segon.- Notificar aquest acord a Endesa Energia SAU, com a empresa adjudicatària
del contracte derivat de l’Acord marc de subministrament de gas natural (Avinguda
Vilanova, 2-10 , 08018, Barcelona), així com al Consorci Català pel Desenvolupament
Local – CCDL (preferentment per e-notum al NIF P0800222B i el correu electrònic
ccdl@ccdl.cat o per correu a Carrer València núm. 231, 6a planta, 08007 Barcelona),
tot donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius.
Tercer.- Comunicar aquest acord a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques
(preferentment per correu electrònic a centraldecompres@acm.cat o per correu postal
a Carrer València núm. 231, 6a planta, 08007 Barcelona).

-

-

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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Quart.- Declarar que:

ÀMBIT DE SERVEIS A LA CIUTADANIA
8

ÀREA DE SERVEIS SOCIALS

8.1
Dació de compte a la Junta de Govern Local de les TA10 tramitades entre
l’1 d’abril i el 30 de juny 2018 (exp. 52/2018)
Per decret d’alcaldia núm. 265 de 28.4.14 es va crear la Carpeta de tramitacions
assistides. Per decret núm. 185, de 12.3.15 i núm. 929, de 13.10.15, es van incorporar
a la CTA els procediments de tramitacions assistides.
En virtut d’allò disposat al Decret 2015-0929 de 13 d’octubre, pel qual s’incorpora a
la Carpeta de Tramitacions Assistides (CTA) la tramitació assistida identificada amb
el codi TA10, denominació “Targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat i
mobilitat reduïda”, s’ha donat tràmit a les targetes següents:
Núm. de TA

Data de la
resolució

Titular de la targeta

Núm. targeta

2018TA10.08
2018TA10.09

04/04/2018
16/04/2018

***
***

2018TA10.10

11/05/2018

***

08213-2018-00007-7774B
08213-2018-00008-6767B
PC/21/2008
(Duplicat
deteriorament)

per

Primer. Restar assabentada la Junta de Govern Local de les tramitacions assistides
TA10 anteriorment relacionades i incorporades al expedient 52/2018 de la plataforma
Gestiona.
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
___ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
_X_ Donat compte
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S’ACORDA:

8.2

Concessió del servei de teleassistència. (exp. 1100/2018 i 1326/2018)

1. Vistes les sol·licituds de prestació del servei de teleassistència que es relacionen:
Núm. Registre d’ entrada
4324 de 23/07/2018
5111 de 14/09/2018

Sol·licitant i DNI
***
***
***
***

2. Vistos els informes emesos per la Treballadora social, respecte a cadascuna de les
sol·licitud, de data 10 de juliol de 2018, que consten a l’expedient, en els quals es
proposa l’atorgament del servei al sol·licitant i la quota que ha de satisfer la persona
usuària d’acord amb l’Ordenança reguladora de la prestació del servei d’atenció
domiciliària de Sant Fruitós de Bages (BOP de 6 de juny de 2018) i l’Ordenança núm.
25, reguladora del preu públic per a la prestació del servei d’atenció domiciliaria (BOP
de 22 de maig de 2018).
3. Aquest Ajuntament té formalitzat amb Diputació de Barcelona un conveni de suport
al desenvolupament dels Serveis Socials Locals, dins el marc Convenis específics de la
Xarxa Barcelona - Municipis de Qualitat, en matèria de serveis d'acció social, que inclou
el Servei de Teleassistència, adjudicat a l’empresa SERGESA TELEVIDA S.L. El
número de telealarmes assignat a aquest ajuntament és de 115.

-

Òrgan delegant: Alcalde
Data de delegació: 7 de juliol de 2015
Numero decret: 2015-0555
Publicació al BOPB: 27 de juliol de 2015

S’ACORDA:
PRIMER.- Atorgar la prestació del servei d’atenció domiciliària en la modalitat de servei
de teleassistència, a:
BENEFICIARI
***
***

TIPUS D’USUARI
A
A

Informar que:
- La persona usuària o el seu representant resten obligats a comunicar aquest
Ajuntament qualsevol variació sobre la seva situació social i la seva capacitat
d’ingressos a efectes de poder revisar, si s’escau l’import del preu públic.
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4. L’atorgament d’ajusts de serveis socials i prestacions d’atenció domiciliaria i de
teleassistència correspon a la Junta de Govern Local actua la competència delegada
següent:

- Les persones obligades al pagament abonaran, els imports corresponents, amb la
periodicitat, forma i en el lloc que s’estableixi en el corresponent pacte de treball
assistencial, i d’acord amb l’ordenança corresponent.
SEGON.- Aprovar el preu públic mensual, d’acord amb l’article 6.1 de l’ordenança fiscal
núm. 25, reguladora del preu públic i procedir a practicar l’alta en el Padró del preu públic
d’usuaris del servei d’atenció domiciliària - Servei de teleassistència-.
BENEFICIARI
***
***

QUOTA
MENSUAL
7,21€/mensuals
0,00€/mensuals

TERCER.- Procedir a practicar l’alta en el servidor de l’empresa SERGESA TELEVIDA
per tal que procedeixi a la instal·lació dels aparells de teleassistència concedits.
QUART.- Notificar aquesta resolució a la sol·licitant i als serveis de Tresoreria i
Intervenció, per el seu coneixement i efectes.
CINQUÈ.- Declarar que:
Respecte l’acte de concessió del servei d’atenció domiciliària, servei de
teleassistència, és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat
per mitjà de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos
administratiu de Barcelona en el termini de dos mesos.
Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan titular
legal de la competència en el termini d’un mes.
-

Respecte del preu públic assignat, és una resolució que pot ser impugnada per mitjà
de recurs de reposició preceptiu davant de l’òrgan titular legal de la competència en
el termini d’un mes a comptar des de el dia següent de la seva notificació.

-

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

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
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-

___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents
8.3
Concessió d’ajudes d'urgència social (exp. 1163/2018, 1267/2018 i
1298/2018)
Exp. 1163/2018 i 1298/2018
Primer.- Ateses les sol·licituds d’ajuda econòmica que han estat formulades a l’àrea de
Serveis Socials (registre d’entrada núm. 4526; 5003/2018).
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.

-

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 un import de 702,15€ amb
càrrec a la partida 3323148000, per fer front a les ajudes socials atorgades a les
persones que es relacionen tot seguit:

Nº Expedient
054/2018
060/2018

D.N.I Sol·licitant
***
***

Import Ajuda Concepte
442,25€
Subministres
259,90€
Subministres

Forma de Pagament
Compte corrent usuària
Compte corrent usuari
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Atès que la Junta de Govern Local actua la competència delegada següent:

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.

Exp. 1267/2018
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 4881/2018).

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 77,00€ a càrrec a
la partida 3332348010 a favor de l’usuari i perceptor que es detalla a continuació.
Nº Expedient

D.N.I Sol·licitant Import Ajuda

Concepte

Forma
de Pagament
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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.

016/2018

***

77,00€

Llibres Escolar

Compte
corrent usuària

Segon.- Notificar aquest acord als sol·licitants i donar trasllat del mateix a l’ EBAS i als
serveis de Tresoreria, per al seu coneixement i efectes.
Tercer.- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per
mitjà de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius
de Barcelona en el termini de dos mesos.
- Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan titular legal
de la competència en el termini d’un mes.
- 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

Primer.- Atesa la sol·licitud de valoració de situació socioeconòmica per coadjuvar el
pagament de les quotes de la residència de gent gran que ha estat formulada a l’àrea
de Serveis Socials (registre d’entrada número 4604/2018).
Segon.- Atès que la Junta de Govern Local de data 5 de setembre de 2016 va aprovar
les normes de regulació de l’assumpció per l’ajuntament de les tarifes meritades per
usuaris de la Residència i Centre de dia municipals, com a desplegament de la clàusula
18 del plec de clàusules administratives particulars de la concessió de la Residència i
Centre de dia municipals de la gent gran de Sant Fruitós de Bages.
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 2018 hi ha prevista consignació a la partida 3323148002 “Ajuts
individualitzats residència de gent gran”.
Quart.- 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 a les normes de
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8.4
Assumpció de tarifes meritades per usuaris de la residència d’avis i el
centre de dia municipals (exp. 1190/2018)

regulació de l’assumpció de les tarifes meritades pels usuaris de la residència i el centre
de dia, aprovades per la Junta de Govern Local en data 5 de setembre de 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.- Denegar l’assumpció per part de l’ajuntament de les tarifes meritades per
usuaris de la residència d’avis i el centre de dia municipal sol·licitada, pels motius que
consten a l’informe tècnic que consta en l’expedient.
Segon.- Notificar aquest acord als interessats, per al seu coneixement i efectes.
Tercer.- Declarar que:

-

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

*** (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

ÀREA DE SANITAT

9.1
Carpeta de tramitacions assistides: acord pel qual es pren coneixement
de les tramitacions assistides TA1, TA2 I TA5 registrades al 2er. Trimestre del
2018 (exp. 76/2018, 205/2018 i 565/2018)

La tramitadora dona compte de les TA portades a terme que seguidament es relacionen
:
➢ Expedient 565/2018: Dació de compte a la Junta de Govern Local de les TA1
tramitades entre l’1 d’abril i el 30 de juny de 2018
Primer.- En virtut d’allò disposat al Decret 185/2015 de 12 de març, pel qual s’incorpora
a la Carpeta de Tramitacions Assistides (CTA) la tramitació assistida identificada amb
el codi TA1, denominació “Llicència d’ocupació privativa del domini públic funerari
municipal: atorgament”, s’ha donat tràmit a les transmissions de drets funeraris
següents
Núm. de TA

Data de la
resolució

Titular de la llicència

2017TA1.02

26/04/2018

***

Dret
objecte
d’atorgament
Nínxol 27
Bloc 6-B
Sant Genís

Import
liquidació
1.732,88€

S’ACORDA:
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Per decret d’alcaldia núm. 265 de 28.4.14 es va crear la Carpeta de tramitacions
assistides. Per decret núm. 185, de 12.3.15 i núm. 929, de 13.10.15, es van incorporar
a la CTA els procediments de tramitacions assistides.

Primer. Restar assabentada la Junta de Govern Local de les tramitacions assistides
TA1 anteriorment relacionades i incorporades al expedient 565/2018, de la plataforma
Gestiona.
➢ Expedient 205/2018 : Dació de compte a la Junta de Govern Local de les
TA2 tramitades entre l’1 d’abril i el 30 de juny de 2018
Primer.- En virtut d’allò disposat al Decret 185/2015 de 12 de març, pel qual s’incorpora
a la Carpeta de Tramitacions Assistides (CTA) la tramitació assistida identificada amb
el codi TA2, denominació “Llicència d’ocupació privativa del domini públic funerari
municipal: transmissió”, s’ha donat tràmit a les transmissions de drets funeraris
següents:
Núm. de TA

Data de la
resolució

Nou titular de la llicència

2018TA2.05

14/05/2018

***

2018TA2.06

13/06/2018

***

2018TA2.07

15/06/2018

***

Dret objecte
transmissió
Nínxol 29
Bolc 3
Sant Jaume
Nínxol 69
Bloc52
Sant Sebastià
Nínxol 42
Bloc 3
Sant Jaume

de

Import
liquidat
9,91€
9,91€

9,91€

Primer. Restar assabentada la Junta de Govern Local de les tramitacions assistides
TA2 anteriorment relacionades e incorporades al expedient 205/2018, de la plataforma
Gestiona.
➢ Expedient 76/2018 : Dació de compte a la Junta de Govern Local de les TA5
tramitades entre l’1 d’abril i el 30 de juny de 2018
Primer.- En virtut d’allò disposat al Decret 185/2015 de 12 de març, pel qual s’incorpora
a la Carpeta de Tramitacions Assistides (CTA) la tramitació assistida identificada amb
el codi TA5, denominació “Autorització d’obertura de nínxol per inhumació”, s’ha donat
tràmit a les autoritzacions d’obertura de nínxol per inhumació següents:

Núm. de TA

Data de
resolució

la

2018TA5.11

05/04/2018

MEMORA
Serveis
Funeraris de Barcelona

2018TA5.12

09/04/2018

MEMORA
Serveis
Funeraris de Barcelona

Sol·licitant

Dret
objecte
d’autorització
Nínxol 53
Bloc 3
Sant Jaume
Nínxol 13
Bloc 5

Import
liquidació
177,38 €
177,38 €
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S’ACORDA:

2018TA5.13

21/04/2018

MEMORA
Serveis
Funeraris de Barcelona

2018TA5.14

08/05/2018

MEMORA
Serveis
Funeraris de Barcelona

2018TA5.15

11/05/2018

MEMORA
Serveis
Funeraris de Barcelona

2018TA5.16

18/05/2018

2018TA5.17

ALTIMA
Fontanova

Funerària

12/06/2018

ALTIMA.
Fontanova

Funerària

2018TA5.18

18/06/2018

MEMORA
Serveis
Funeraris de Barcelona

2018TA5.19

19/06/2018

MEMORA
Serveis
Funeraris de Barcelona

2018TA5.20

28/06/2018

ALTIMA
Fontanova

Funerària

Sant Sebastià
Nínxol 36 FES
Bloc 2
Sant Benet
Nínxol 46
Bloc 4-B
Sant Agnès
Nínxol 31
Bloc 4-B
Sant Agnès
Nínxol 51 Bloc 1
Santa Victòria
Nínxol 63
Bloc 1
Sant Iscle
Nínxol 9 Bis
Bloc 3
Sant Jaume
Nínxol 79
Bloc 1
Sant Iscle
Nínxol 38
Bloc 6-A
Santa Maria Claret

240,65 €
177,38 €
164,16 €
240,65 €
240,65 €
240,65 €
164,16 €
240,65 €

S’ACORDA:

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

10

ÀREA DE CULTURA I FESTES

10.1 Atorgament de subvenció nominativa a l’Associació Club de la música i
la guitarra, exercici 2018. (exp. 266/2018)
Fets
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Primer. Restar assabentada la Junta de Govern Local de les tramitacions assistides
TA5 anteriorment relacionades i incorporades al expedient 76/2018 de la plataforma
Gestiona.

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 32.334.48949 una subvenció nominativa destinada a l’Associació club
de la música i la guitarra, per import de 250,00 euros.
Tercer. Vista la sol·licitud de subvenció presentada per Vicente Alberto de la Luna Raga,
en representació de l’Associació club de la música i la guitarra (registre d’entrada 2018E-RC-4296 de 20 de juliol) per la realització de classes de guitarra i preparació concert
de nadales per Nadal de 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.

Tercer. Vist l’informe emès pel tècnic de cultura en data 24 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 Club de
la música i la guitarra amb CIF: G-65653990, per a l’exercici 2018, per import de 250,00
euros, per la realització de classes de guitarra i preparació d’un concert de nadales per
Nadal, durant l’exercici 2018.
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Segon. A la partida 32.334.48949 del vigent pressupost hi ha prevista una consignació
de 250,00 euros per subvencionar a l’Associació club de la música i la guitarra.

Segon. Aprovar la pròrroga per a l’exercici 2018 del conveni signat en data 13.11.2017
(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 250,00 euros,
amb càrrec a la partida 32.334.48949 del pressupost 2018.
Quart. Aprovar el termini de pagament de la subvenció directa, segons els imports i
dates següents:
-

175,00 €, corresponent al 70% de la subvenció, a la signatura del conveni.
75,00 €, 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 Associació club de la música i la guitarra, i a l’àrea
d’Intervenció i Tresoreria municipal perquè formalitzi el pagament aprovat al present
acord.
Sisè. Comunicar la concessió de la subvenció a la Base de Dades Nacional de
Subvencions (BDNS) que opera com a sistema nacional de publicitat de subvencions.

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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Setè. Publicar al Butlletí Oficial de la Província, l’anunci d’aprovació del conveni.

10.2 Autorització d’ús de la Plaça de l’Església per la celebració de les
Jornades Europees de Patrimoni de Sant Fruitós de Bages. (exp.) 1319/2018
Primer. Vista la sol·licitud presentada per Josep Sanfeliu Sarri com a representant de
l’entitat Col·lectiu Recerca Històrica (registre d’entrada 2018-E-RC-5068 de 12 de
setembre), en la qual demana autorització per utilitzar l’espai de la Plaça de l’Església,
per realitzar una gimcana, berenar/sopar i actuació del grup Som Riu d’Or per la
celebració de les Jornades Europees de Patrimoni a Sant Fruitós de Bages, el dissabte
13 d’ octubre de 2018 de 17:00 a 23:00 hores aprox, amb la previsió d’uns 250 assistents
a l’acte.
Així mateix, a la sol·licitud també es demana la cessió de material municipal.
Segon. Vista l’acta de la comissió de coordinació d’activitats en espais públics
municipals de 24.09.2018, obrant a l’expedient.
Tercer. Atès que la Junta de Govern Local actua per la competència delegada següent:
-

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

PRIMER. Autoritzar al COL·LECTIU DE RECERCA HISTÒRICA a fer ús de la Plaça de
l’Església per dur a terme una gimcana, berenar/sopar i actuació del grup Som Riu d’Or
per la celebració de les Jornades Europees de Patrimoni a Sant Fruitós de Bages, el
dissabte 13 de octubre de 2018 d’ 17:00 a 23:00 hores aprox, amb les següents
condicions:
•
•
•
•
•

L’organitzador haurà de disposar d’una assegurança de Responsabilitat Civil per
aquesta activitat i acreditar-ne la seva vigència.
L’organitzador haurà de disposar d’una assegurança de Responsabilitat civil dels
professionals/voluntaris que participin en l’organització i acreditar-ne la vigència.
L’organitzador haurà de posar-se en contacte 10 dies abans de l’activitat amb la
Policia Local.
L’organitzador adoptarà les mesures necessàries per garantir la seguretat dels
assistents a l’activitat.
En cas de fer foc, aquest permís quedarà condicionat a l’autorització del
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesa (DARP) de la Generalitat de
Catalunya.
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S’ACORDA:

•

L’entitat organitzadora es farà responsable de deixar l’espai utilitzat en les
mateixes condicions en què van trobar-ho i a treure totes les deixalles que hagin
pogut llençar els assistents.

•

Els autoritzats hauran de respectar la resta de normes contingudes a
l’Ordenança de convivència ciutadana, en especial a les que fan referència al
respecte, als drets dels altres usuaris i del descans dels veïns, prenent en
consideració en tot moment per part de les persones que formulin la sol·licitud
que l’autorització que es pugui cursar en cada cas, no comporta l’habilitació d’un
ús privatiu i exclusiu o excloent de l’espai en tant que en el desenvolupament de
l’activitat que s’autoritzi, hauran de conviure amb l’ús quotidià d’aquest espai per
part d’altres usuaris.

•

L’ajuntament restarà exempt de tota responsabilitat civil que es pugui derivar de
l’organització d’aquest acte.

SEGON. Cedir el material municipal que es detalla a continuació:
Entarimat 6 x 4
35 TAULES PLÀSTIC
250 CADIRES PLÀSTIC
2 CONTENIDOR VIDRE
2 CONTENIDOR ENVASOS

10 TANQUES PLÀSTIC
250 PLATS I GOTS REUTILITZABLES
2 CONTENIDOR PAPER
2 CONTENIDOR ORGÀNICA
2 CONTENIDOR REBUIG

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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TERCER. Notificar el present acord al sol·licitant, a la Policia Local i Brigada municipal,
per al seu coneixement i efectes.

ÀREA D’ESPORTS

11

11.1 Atorgament de subvenció nominativa a FC Veterans Fruitosenc, exercici
2018. (exp. 226/2018)
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 36.341.48962 una subvenció nominativa destinada al FC Veterans
Fruitosenc, per import de 250,00 euros.
Tercer. Vista la sol·licitud de subvenció presentada pel Sr. Carlos Pérez Balastegui, en
representació de FC VETERANS FRUITOSENC (registre d’entrada 2018-E-RC-3006
de 7 de juny), per promoure la pràctica del futbol al municipi, per l’exercici 2018.

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 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 36.341.48962 del vigent pressupost, hi ha prevista una consignació
de 250,00 euros per subvencionar a l’entitat FC Veterans Fruitosenc .
Tercer. Vist l’informe emès per la tècnica d’esports en data 23.07.2018, 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:
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Fonaments de dret

Primer. Aprovar la concessió a FC Veterans Fruitosenc, d’una subvenció de forma
directa, per a l’exercici 2018, per import de 250,00 euros, per col·laborar en la promoció
de l’esport i la millora de la cultura i els valors esportius al municipi.
Segon. Aprovar el text i la formalització del conveni que s’annexa, i que ha de servir
com a marc regulador de la col·laboració mútua.
Tercer. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa per un import de 250,00 euros,
amb càrrec a la partida 36.341.48962 del pressupost 2018.
Quart. Aprovar el termini de pagament de la subvenció directa, segons els imports i
dates següents:
a) 200,00 euros, corresponent al 80% de la subvenció, a la signatura del
conveni.
b) 50,00 euros, corresponent al 20%, de la subvenció, una vegada comprovat
s’han assolit els objectius del conveni i prèvia justificació, segons
s’estableix al pacte sisè del conveni de col·laboració.
Cinquè. Notificar el present acord al FC Veterans Fruitosenc 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.

- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per
mitjà de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos
administratiu de Barcelona en el termini de dos mesos.
- Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan titular
legal de la competència en el termini d’un mes.
- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs
ajustat a dret.
ANNEX
CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES I EL FC
VETERANS FRUITOSENC
“CONVENI A FORMALITZAR AMB el FC VETERANS FRUITOSENC, per a la seva
activitat com a entitat sense ànim de lucre amb l’objectiu de promoure l’esport al
municipi.
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Setè. Declarar que:

REUNITS
D’una banda, l’Ajuntament, representat pel seu alcalde, Sr. Joan Carles Batanés
Subirana, actuant en el seu nom i representació, assistit pel secretari (nomi i cognoms),
que dona fe de l’acte.
De l’altra, FC VETERANS FRUITOSENC, amb CIF G66634098 representat pel seu
president, Sr. Carlos Pérez Balastegui, amb DNI ***
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I. Que, l’entitat FC VETERANS FRUITOSENC, és una entitat que té com a objectius
promocionar la pràctica del futbol com activitat saludable i donar continuïtat a la
pràctica esportiva, i que ha autoritzat per acord de la seva Junta directiva, al seu
president, per a la signatura del present conveni.
II. Que aquesta entitat participa a la promoció de l’esport així com en esdeveniments
esportius amb caràcter puntual i/o extraordinari que tenen un especial interès i
rellevància social.
III. Que l’Ajuntament de Sant fruitós comparteix els objectius de l’entitat i les activitats
realitzades per ella. Al temps que l’ajuntament exerceixi les seves competències en
matèria de promoció de l’esport, instal·lacions esportives i ocupació del temps lliure.

V. Que la minuta d’aquest conveni va ser aprovada per acord de Junta de Govern Local
de data xxxxxxxxxxxxx
Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a
aquest acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents:
PACTES
Primer. OBJECTE
L’objecte d’aquest conveni és regular la col·laboració econòmica de l’Ajuntament en
l’execució del projecte/activitat següent:
Desenvolupament de l’activitat ordinària i extraordinària de l’entitat.
Segon. COMPROMISOS
1.- L’entitat FC VETERANS FRUITOSENC en el marc d’aquest conveni en compromet
a:
- Realitzar els entrenaments i competicions dels seu equip.
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IV. Que al pressupost municipal es preveu una subvenció directa, consignada
nominativament, a favor de l’entitat FC VETERANS FRUITOSENC, la qual cal
formalitzar mitjançant conveni de conformitat amb el disposat a la Llei 38/2003, de 17
de novembre, General de subvencions, en el seu article 42 de les Bases d’execució
del pressupost 2018.

-

Treballar per a mantenir l’activitat esportiva i social del club.
Participar en les activitats puntuals que s’organitzin des de l’ajuntament.

2.- L’Ajuntament en el marc d’aquest conveni es compromet a:
- Col·laborar activament amb l’entitat per a que pugui desenvolupar la seva tasca
en les millors condicions possibles.
Tercer. IMPORT DE LA SUBVENCIÓ
L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, des de l’Àrea d’esports subvencionarà a FC
VETERANS FRUITOSENC amb un import de DOS-CENTS CINQUANTA euros
(250,00€), per col·laborar en la realització de les activitats descrites als punts anteriors.
Quart. ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ
S’entendrà acceptada la subvenció per la signatura d’aquest conveni per part del/de la
beneficiari/ària.
Cinquè. TERMINI D’EXECUCIÓ
La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin al llarg de
l’execució del projecte esportiu, la qual es durà a terme entre els dies 1 de gener de
2018 i 31 de desembre de 2018.

La justificació es farà mitjançant la presentació del model normalitzat de justificació de
subvencions, aportant les factures justificatives i els rebuts o comprovants del seu
pagament per un import mínim de 500,00 €, que hauran de reunir tots els requisits legals
exigibles. Hauran de presentar-se els originals llevat que es procedeixi a la presentació
de còpies compulsades. No s’acceptaran tiquets de caixa, ni albarans, ni justificants
bancaris (rebuts).
Setè. PAGAMENT
1.- El pagament de la subvenció es realitzarà amb el pagament del 80% de la quantitat
subvencionada es faran efectives als beneficiaris en el moment de la signatura del
conveni, per tal de facilitar el desenvolupament de l’activitat i l’altre 20% un cop
presentada la justificació corresponent.
2.- Així mateix, abans del pagament el/la beneficiari/ària haurà d’acreditar fefaentment
trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
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Sisè. TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ
El/la beneficiari/ària haurà de justificar la realització del projecte/activitat subvencionada
com a màxim el dia 5 de desembre de 2018.
Excepcionalment l’òrgan competent per a l’atorgament de la subvenció, podrà atorgar
un termini de pròrroga per presentar la justificació fins el 31 de gener de 2018. La
sol•licitud de pròrroga es formalitzarà segons model normalitzat.

Vuitè. OBLIGACIONS DELS/DE LES BENEFICIARIS/ÀRIES
1.- Els/les perceptors/res de subvencions concedides per l’Ajuntament, s’obliguen a
executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona
administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació.
2.- El/la beneficiari/ària d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció General de l’Ajuntament, i a
aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors
i en relació a la subvenció concedida.
3.- Els documents, de qualsevol mena, justificatius de l’aplicació dels fons rebuts,
s’hauran de conservar per un període no inferior a 6 anys, comptadors des de la
finalització del termini de presentació de les justificacions.
4.- Els/les beneficiaris/àries hauran de fer constar la col·laboració de l’Ajuntament en
l’execució del projecte o de l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o
mitjans electrònics i audiovisuals.
5.- Els/les beneficiaris/àries hauran de donar publicitat de les subvencions i ajudes
percebudes per mitjans electrònics, en base a allò establert a la Llei 19/2013.
6.- L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas
corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la subvenció
concedida

2.- La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les subvencions
rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total del projecte/activitat a
desenvolupar.
Desè. RÈGIM JURÍDIC SUPLETORI
En tot allò no previst en la present resolució s’estarà al que estableix l’Ordenança
General de Subvencions de l’Ajuntament, la Llei General de Subvencions i el seu
Reglament de desenvolupament.
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni/acord,
per duplicat en el lloc i data que s’assenyalen.
Onzè. VIGÈNCIA DEL CONVENI
Aquest conveni serà vigent des del dia de la seva signatura i fins al dia 31 de desembre
de l’any en curs i s’entendrà tàcitament prorrogat si cap de les parts no ho denúncia,
amb antelació mínima d’un mes.
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Novè. COMPATIBILITAT AMB D’ALTRES SUBVENCIONS
1.- Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol
subvenció pública concurrent que no s’hagi declarat a la sol·licitud.

La possible pròrroga del conveni, que en cap cas podrà excedir de 4 anys, quedarà
condicionada a l’existència en el pressupost vigent de cada exercici de l’Ajuntament de
Sant Fruitós de Bages, de la consignació en el mateix, d’una subvenció nominativa a
favor de l’entitat FC VETERANS FRUITOSENC on es determinarà l’import a atorgar per
aquell any.
Dotzè. CAUSES DE RESOLUCIÓ
El present conveni podrà ser resolt abans del termini previst per la seva vigència en els
supòsits següents:
• Per mutu acord de les dues parts.
• Per incompliment de les obligacions establertes en aquest conveni per a
qualsevol de les parts, prèvia incoació del corresponent expedient i amb
l’autorització de les parts interessades.
• Per impossibilitat de complir l’objecte o la finalitat establerta.
• Per a qualsevol altre de les causes de resolució previstes en el marc normatiu
vigent.
En prova de conformitat i perquè així consti als efectes oportuns, les dues parts signen
el present document, per duplicat però a un sol efecte, al lloc i data a l’encapçalament
indicats.

Dono fe,
Secretari
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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Sr. Carlos Pérez Balastegui
Sr. Joan Carles Batanés Subirana
President de
Alcalde-President de l’Ajuntament de
FC
VETERANS
FRUITOSENC Sant Fruitós de Bages

ASSUMPTES SOBREVINGUTS
S1
Sol·licitud pròrroga de subvenció per a la contractació d’un/a agent
d’ocupació i desenvolupament local 2018-2019 i aprovació de documentació
tècnica (exp. 1365/2018)
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

Segon.- L’apartat de Cinquè de la Guia de Prescripcions tècniques, detalla que la
quantia de subvenció màxima podrà ascendir fins al 80% del cost salarial total anual
inclosa la cotització empresarial a la Seguretat Social de l’agent d’ocupació i
desenvolupament local, amb un topall màxim de 31.376,04 euros per a cada
contractació.
El cost salarial total inclosa la cotització empresarial de l’AODL ascendeix a 35.666,24
euros, pel que la quantia de subvenció màxima que es sol·licita és de 28.532,99 euros.
Tercer.- Atès que el proper 25 de setembre acaba el termini de presentació de les
esmentades sol·licituds.
La Junta de Govern Local actua la competència delegada següent:
-

Òrgan delegant: Alcalde
Data de delegació: 18 de juny de 2015
Numero de Decret: 480
Publicació al BOPB: 03.07.2015

S’ACORDA:
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Primer.- Vista L’Ordre TSF/123/2018, de 24 de juliol, estableix les bases reguladores
per a la concessió de subvencions destinades als Programes de suport al
desenvolupament local, i la Resolució TSF/1868/2018, de 25 de juliol, per la qual s’obre
la convocatòria per a l’any 2018 per a la concessió de subvencions destinades als
Programes de suport al desenvolupament local, entre els quals hi el Programa d’Agents
d’ocupació i desenvolupament local que inclou les pròrrogues dels agents d’ocupació i
desenvolupament local.

Primer.- Aprovar la documentació tècnica anomenada “Pla d’acció per a la promoció i
desenvolupament del sòl industrial, les empreses del territori i les polítiques actives
d’ocupació de Sant Fruitós de Bages (2016-2020). Pla de treball 2018-2019, el qual
s’adjunta al present acord.
Segon.- Sol·licitar al Departament d’Empresa i Ocupació, la pròrroga de la subvenció
per a la contractació d’agent d’ocupació i desenvolupament local, de conformitat amb la
convocatòria corresponent a l’any 2018, per import de 28.532,99 euros.
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Tercer.- Comunicar el contingut d’aquest acord a l’Àrea d’Intervenció i Tresoreria.

PLA DE TREBALL ANUAL: 2018-2019
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PLA D’ACCIÓ PER A LA PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL SÒL
INDUSTRIAL, LES EMPRESES DEL TERRITORI I LES POLÍTIQUES ACTIVES
D’OCUPACIÓ DE SANT FRUTIÓS DE BAGES (2016-2020)

ÍNDEX
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1. INTRODUCCIÓ AL PLA DE TREBALL.
Aquest Pla de Treball 2018-2019 és la concreció del tercer any del Pla d’acció per a
la promoció i desenvolupament del sòl industrial, les empreses del territori i les
polítiques actives d’ocupació de Sant Fruitós de Bages (2016-2020). En aquest Pla
de Treball s’especificaran, en el marc de les línies estratègiques, els programes i els
objectius del Pla d’acció, les accions concretes a realitzar per part de l’AODL durant el
període 2018-2019, amb els resultats esperats, els destinataris, el percentatge de
dedicació, el cost de les activitats previstes i les fonts de finançament i els indicadors
d’avaluació corresponents.
Aquest document, emmarcat dins del Pla d’Acció 2016-2020, és el primer pas per
continuar treballant en l’àmbit de la promoció econòmica del territori a través del seu sòl
industrial, el seu teixit empresarial i el nouvingut, el comerç local i els seus recursos
turístics.
Per tant, aquest Pla de Treball 2018-2019, permetrà treballar a partir d’unes línies
iniciades, on la concertació del territori i l’impuls per fomentar iniciatives i promoure la
connectivitat amb els agents del territori, tant públics com privats, ha d’afavorir la
reactivació de l’economia, la dinamització local amb els recursos endògens existents, la
creació d’ocupació amb la millora de la formació i la riquesa i qualitat de vida al món
local i el seu entorn.

2. OBJECTIU I FINALITAT.
A partir del Pla d’Acció 2016-2020 i del Pla de Treball 2018-2019 es vol potenciar el
paper de l’administració local en crear unes línies d’actuació, orientades a
desenvolupar el sòl industrial, fomentar el teixit empresarial i de retruc, desenvolupar
programes que fomentin el desenvolupament local i l’activitat econòmica dels territoris i
dels sectors per tal de millorar les possibilitats d’inserció de les persones desocupades
millorant la seva formació.
3. ADAPTACIÓ ORGÀNICA.
Orgànicament l’AODL està vinculat i emmarcat dins l’Àrea de Promoció Econòmica de
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, dins la qual, també forma part la insertora
laboral.
L’AODL segueix les directrius polítiques que marca l’equip de govern municipal,
treballant com a tècnic per al Desenvolupament Local, coordinadament amb els altres
tècnics i regidors de l’Ajuntament.
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L’objectiu bàsic del Pla de Treball serà, realitzar les diferents accions que configuren
cada línia estratègica i programa per tal de fomentar la dinamització sectorial: industrial,
turística, comercial i ocupacional, la dinamització empresarial i la cooperació pel
desenvolupament.

L’AODL es coordina internament amb els diferents regidors municipals, amb tot el
personal de l’Ajuntament, especialment a nivell tècnic, i externament amb tots els agents
socioeconòmics presents territori.
4. RECURSOS.

L’AODL compta amb els recursos materials necessaris per desenvolupar la seva feina;
aquests serien recursos propis a l’ àrea de Promoció Econòmica, despatx amb taula,
telèfon, ordinador,... Compartits amb altres tècnics i serveis de l’Ajuntament:
fotocopiadora, impressora, escàner, fax, canó de projecció, ordinador portàtil...
L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages compta amb recursos per al bon funcionament
material dels processos i actuacions previstes en el Pla de Treball: sales de reunions,
material divers, informació...
Dins dels recursos que disposarà l’AODL per realitzar les diferents activitats establertes
en aquest nou Pla, serà molt important el centre cívic NEXE – Espai de Cultura.
Aquesta instal·lació, actualment, és on es troba el Club de la Feina i s’aprofitarà per fer
jornades de Networking, xerrades, jornades, actes, etc. A més a més, també es podrà
utilitzar la Biblioteca municipal inaugurada l’any 2014, pel que fa al seu espai de sala
polivalent i despatxos. En els espais descrits es podran organitzar:
•
•
•
•
•
•
•
•

Actes organitzats per l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.
Actes organitzats per organismes o institucions públiques.
Actes organitzats per associacions, empreses o comerços, així com
persones a títol individual, de Sant Fruitós de Bages.
Actes organitzats per empreses o persones foranes.
Entrevistes ocupacionals d’empreses del territori.
Esmorzars empresarials.
Formacions ocupacionals.
Jornades amb agents del territori
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L’AODL cercarà els recursos financers necessaris per fer efectiva la implementació de
les accions del Pla de Treball. Les principals fonts de finançament seran:
• Ajuntament de Sant Fruitós de Bages (AODL i recursos de fons propis).
• Generalitat de Catalunya.
o AODL.
o Servei d’Ocupació de Catalunya.
o Convocatòries dels diversos Departament de la Generalitat de Catalunya.
• Diputació de Barcelona i els seu Pla de concertació del Catàleg de suport als
serveis i a les activitats locals:
o Àrea de Comerç: Polítiques de dinamització comercial.
o Àrea de Turisme: Campanyes de promoció turística.
o Àrea de Desenvolupament Econòmic: Polítiques de teixit productiu i de
mercat de treball.
• Conveni amb el Consell Comarcal per a la Promoció i Desenvolupament dels
Polígons d’Activitat Econòmica de Sant Fruitós de Bages.
• Convenis público-privats per projectes concrets

•
•

Tallers i cursos per empreses i emprenedors
Etc.

Aquesta gran potencialitat del Nexe a l’hora d’organització d’actes, com també la seva
bona situació geogràfica al centre del municipi, i les seves instal·lacions i recursos
materials l’han convertit en un nou punt de referència per la població de Sant Fruitós de
Bages. El tècnic AODL traurà rendiment als espais municipals per tal de desenvolupar
accions que millorin les propostes del territori i ajudin a reactivar sectors per millorar la
riquesa i la qualitat de vida dels ciutadans.
Amb aquests recursos, l’AODL dedicarà el 100% del seu temps a la implementació del
Pla de Treball 2018-2019 dins del Pla d’acció per a la promoció i desenvolupament
del sòl industrial, les empreses del territori i les polítiques actives d’ocupació de
Sant Fruitós de Bages (2016-2020)
5. COORDINACIÓ.

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. Coordinar-se amb totes les seves àrees i
departaments en funció dels àmbits d’actuació del projecte.
Generalitat de Catalunya, especialment el departament d’Empresa i Ocupació i
el Servei d’Ocupació de Catalunya. En alguns projectes es col·laborarà amb
altres departaments i ens de la Generalitat.
Diputació de Barcelona amb les seves polítiques de mercat de treball i
desenvolupament econòmic local.
Consell Comarcal del Bages i la seva àrea Promoció i Desenvolupament
econòmic comarcal i Turisme.
La resta d’Ajuntaments i Consorcis de la Comarca i especialment amb les seves
àrees de promoció econòmica, emprenedoria i ocupació (Centre d'Iniciatives per
a l'Ocupació de Manresa (CIO), CEDEM (Centre de desenvolupament
empresarial), , Servei d’Ocupació de Navarcles...).
ACCIÓ com a referent per la innovació en l’empresa.
Cambra de Comerç de Manresa.
PIMEC i CECOT i els seus recursos per a les empreses.
Els sindicats amb els seus recursos per als treballadors i aturats, sobretot en
l’àmbit de formació.
Universitats, escoles de formació tècnica, instituts d’ensenyament, associacions
professionals, gremis i consultories. EPSEM-UPC, Fundació Lacetània, Patronal
Metal·lúrgica del Bages.
L’associació de comerciants de Sant Fruitós de Bages: Sant Fruitós Comerç
Actiu.
Associació de Parcs d’Activitat Econòmica de Sant Fruitós de Bages (APAES)
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Els projectes de desenvolupament han de ser uns projectes integrals, globals i
transversals entre els diferents agents presents al territori. L’AODL es coordina
externament amb totes les entitats, serveis municipals i persones que col·laborin en el
desenvolupament local i en el foment de l’ocupació, i internament amb totes les àrees
de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. Els més importants són el següents:

•
•

Mitjans de comunicació locals, comarcals i nacionals.
Recursos turístics presents al territori: Sant Benet de Bages i Món Sant Benet,
Parc de la Sèquia, Ecorail, aeròdrom, Bages Turisme, Bages Impuls, Camí Oliba,
D.O. Pla de Bages, Sant Iscle, sectorials gastronòmiques, etc.

Amb tots aquests agents la coordinació serà immediata perquè ja s’han obert xarxes de
cooperació.

6. ACCIONS A REALITZAR.
El Pla de Treball per al primer període anual (2018-2019) del Pla d’acció per a la
promoció i desenvolupament del sòl industrial, les empreses del territori i les
polítiques actives d’ocupació de Sant Fruitós de Bages (2016-2020), s’ha definit a
partir de les línies generals del Pla d’Acció.

Línia 1:
Sant Fruitós
Bages
territorialment
sostenible

Programes

Objectius

Accions a realitzar

1. Impulsar
actuacions
als
Objectiu: Impulsar
polígons
accions per a la
industrials.
dinamització
2. Incentivar
industrial
l’arribada
Programa 1:
d’empreses
al
Un sòl industrial de
municipi
qualitat
Objectiu: Impulsar
de
l’associacionisme
com a motor per a 1.
Fomentar
la millora de la l’associacionisme
competitivitat
econòmica
1. Promoure
accions
de
Programa 2:
Objectiu: Potenciar
promoció
El nucli de Sant el nucli urbà com a
comercial.
Fruitós com a eix punt de centralitat i 2. Impulsar
de Centralitat.
atracció.
l’associacionisme
del comerç local

Línia 2:

Programa
1:
Objectiu:
Atendre i invertir en

1. Impulsar
planificació
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Línia estratègica

Sant Fruitós de el
futur
dels
Bages amb identitat santfruitosencs.
pròpia, integrador i
dinàmic

Línia 3:
Sant Fruitós de
Bages
amb
el
desenvolupament
econòmic
del
territori.

disseny
de
programes
formatius
a
mida.
Detectar
les
possibles
empreses
beneficiàries i
diagnosticar les
seves
necessitats
formatives.

1. Valoració
i
promoció dels
recursos
Objectiu: Impulsar
turístics.
que accions sobre el 2. Cercar
seu potencial
turístic
programes
i
del municipi.
ajuts
per
incentivar
el
turisme.

Objectiu:
Fomentar
dinamització
empresarial.
Programa 1:
Desenvolupament
del
propi
teixit
econòmic.

1. Realització de
prospeccions a
les empreses de
Sant Fruitós.
la
2. Mantenir
actualitzades les
bases de dades
i
la
Web
d’empreses de
Sant Fruitós.

1.Realització
de
cursos i tallers per
tal de motivar als
Objectiu: Impulsar
futurs emprenedors.
l’emprenedoria del
2.Buscar recursos
territori
per a l’execució de
programes
d’emprenedoria.
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Programa 2:
Un municipi
reforça
el
patrimoni

Millorar la formació
i les possibilitats
d’inserció
dels
ciutadans de Sant
Fruitós.
2.

1. Redacció
de
convenis
per
Línia 3:
incentivar
Sant Fruitós de Programa 2:
Objectiu:
projectes
Bages
amb
el Sant Benet com a Buscar sinèrgies
col·laboratius.
desenvolupament
patrimoni històric entre l’Ajuntament i
2. Executar
econòmic
del del municipi
Sant Benet.
projectes
territori.
d’interès comú.
1. Impulsar
el
diàleg entre els
Programa 1:
diferents agents
Línia 4:
Objectiu:
Afavorir
les
socioeconòmics.
Organització
i
Crear
sinèrgies
polítiques
de
2. Continuar
i
cooperació
pel
entre els diferents
desenvolupament
incrementar les
desenvolupament.
agents del territori.
local.
xarxes
de
cooperació
territorial.

7. CRONOGRAMA D’EXECUCIÓ
La majoria d’accions a desenvolupar en les diferents línies estratègiques tenen com a
denominador, que es desenvolupen al llarg de l’any, perquè la seva pròpia importància
fa que sigui necessària executar-les any rere any. Són accions importants perquè, sense
elles, els diferents programes poden veure’s afectats i no donar els resultats esperats.
M2

M3

M4

M5

M6

M7

M8

M9

M10 M11 M12

LÍNIA ESTRATÈGICA 1: SANT FRUITÓS DE BAGES TERRITORIALMENT
SOSTENIBLE
PROGRAMA 1: UN SOL INDUSTRIAL DE QUALITAT
Impulsar
actuacions
polígons
industrials
Incentivar
l’arribada
d’empreses
municipi

als

al

Fomentar
l’associacionisme
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M1

PROGRAMA 2: EL NUCLI DE SANT FRUITÓS COM A EIX DE CENTRALITAT
Promoure
accions
promoció
comercial

de

Impulsar
l’associacionisme
del comerç local
LÍNIA ESTRATÈGICA 2: SANT FRUITÓS DE BAGES AMB IDENTITAT PRÒPIA,
INTEGRADOR I DINÀMIC
PROGRAMA 1: ATENDRE I INVERTIR EN EL FUTUR DELS SANTFRUITOSENCS
Impulsar
la
planificació
i
disseny
de
programes
formatius a mida

PROGRAMA 2: UN MUNICIPI QUE REFORÇA EL SEU PATRIMONI
Valoració
i
promoció
dels
recursos turístics
Cercar
programes i ajuts
per incentivar el
turisme

LÍNIA
ESTRATÈGICA
3:
SANT
FRUITÓS
DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC DEL TERRITORI

DE

BAGES

AMB
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Detectar
les
possibles
empreses
beneficiàries
i
diagnosticar les
seves
necessitats
futures

PROGRAMA 1: DESENVOLUPAMENT DEL PROPI TEIXIT ECONÒMIC
Realització
de
prospeccions a
les empreses de
Sant Fruitós de
Bages
Mantenir
actualitzada les
bases de dades i
la
Web
d’empreses de
Sant Fruitós de
Bages
Realització
de
cursos i tallers
per tal de motivar
als
futurs
emprenedors
Buscar recursos
per a l’execució
de
programes
d’emprenedoria

Redacció
de
convenis
per
incentivar
projectes
col.laboratius
Executar
projectes
d’interès comú

LÍNIA
ESTRATÈGICA
DESENVOLUPAMENT

4:

ORGANITZACIÓ

I

COOPERACIÓ
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PROGRAMA 2: SANT BENET COM A PATRIMONI HISTÒRIC DEL MUNICIPI

PROGRAMA 1: AFAVORIR LES POLÍTIQUES DE DESENVOLUPAMENT LOCAL
Impulsar el diàleg
entre
els
diferents agents
socioeconòmics
Continuar
incrementar
xarxes
cooperació
territorial

i
les
de

8. CALENDARI, FASES I TEMPORITZACIÓ DE L’ACTUACIÓ.
La temporització de les tasques incloses en els programes a desenvolupar en el primer
pla de treball del Pla d’acció per a la promoció i desenvolupament del sòl industrial
, les empreses del territori i les polítiques actives d’ocupació de Sant Fruitós de
Bages (2016-2020), es realitzarà en funció de les prioritats de l’acció municipal com a
conjunt. La distribució setmanal i mensual de les tasques a realitzar per part de l’AODL
serà flexible i s’ajustarà a les necessitats específiques de l’Ajuntament i del Pla de treball
en cada moment, en funció de les diverses variables que puguin influir en les decisions
(priorització, disponibilitat de recursos, dependència de factors exògens, disponibilitat
dels agents per actuar, etc.).

Línia estratègica 1: Sant Fruitós de Bages territorialment sostenible Temps a
destinar: 35 % de la jornada laboral.
Impulsar actuacions als polígons industrials.
Incentivar l’arribada d’empreses al municipi
Fomentar l’associacionisme
Promoure accions de promoció comercial.
Impulsar l’associacionisme del comerç local

15%
8%
5%
4%
3%

Línia estratègica 2: Sant Fruitós de Bages amb identitat pròpia, integrador i
dinàmic
Temps a destinar: 20 % de la jornada laboral.

Impulsar la planificació i disseny de programes formatius a mida

7%
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Esquema de la destinació temporal de les accions:

Detectar les possibles empreses beneficiàries i diagnosticar les 5%
seves necessitats formatives
Valoració i promoció dels recursos turístics
3%
Cercar programes i ajuts per incentivar el turisme
5%

Línia estratègica 3: Sant Fruitós de Bages amb el desenvolupament econòmic del
territori.
Temps a destinar: 30 % de la jornada laboral.
Realització de prospeccions a les empreses de Sant Fruitós
Mantenir actualitzades les bases de dades i la Web d’empreses de
Sant Fruitós de Bages
Realització de cursos i tallers per tal de motivar als futurs
emprenedors
Buscar recursos per a l’execució de programes d’emprenedoria
Redacció de convenis per incentivar projectes col·laboratius
Executar projectes d’interès comú

8%
5%
3%
5%
3%
6%

Línia estratègica 4: Organització i cooperació pel desenvolupament.
Temps a destinar: 15 % de la jornada laboral.
Impulsar el diàleg entre els diferents agents socioeconòmics
Continuar i incrementar les xarxes de cooperació territorial

9%
6%
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FITXES DE LES ACCIONS DEL PLA D’ACCIÓ DE SANT FRUITÓS DE BAGES

PLA DE TREBALL

SFB

Línia
estratègica

1

Sant Fruitós de Bages territorialment sostenible

Programa

1.1

Un sòl industrial de qualitat

Objectiu
Acció

1.1.1.
1.1.1.1

Impulsar actuacions per a la dinamització industrial
Impulsar actuacions als polígons industrials

Descripció: Dinamitzar els polígons industrials mitjançant la captació de recursos per a
la seva millora i atraure noves activitats per a incrementar la competitivitat econòmica
de les empreses i del territori. El Pla d’Acció està concebut per marcar unes línies
directrius per impulsar un model de desenvolupament i de promoció econòmica que
reforci i consolidi el teixit empresarial. Captar les necessitats de les empreses en
qüestions específiques i generals com les telecomunicacions, les xarxes de transport, la
mobilitat, la seguretat, mancomunació de serveis, la senyalització i accessos, etc.
Àmbit territorial: municipal
Actors que participen: AODL, empreses del territori, Associació empresaris (APAES),
Consell Comarcal del Bages, Diputació de Barcelona.

Cronograma d’execució: Les accions en aquest àmbit es realitzaran un cop s’aprovi el
Pla d’Acció i durant el pla de treball anual.
Fonts de finançament: recursos propis, Consell Comarcal del Bages i Catàleg
d’actuacions de la DIBA (Recull d’activitats de suport al teixit empresarial i als Polígons
d’Activitat Econòmica (PAE))
Resultats:
•
•
•

Identificació anual de millores als polígons industrials
Seguiment de les millores i la seva execució.
Confeccionar materials infogràfics promocionant l’espai industrial de Sant Fruitós
de Bages
Indicadors:
• Número d’actuacions identificades als polígons industrials
• Número d’actuacions realitzades als polígons industrials.
• Número de material editat per promocionar l’espai industrial del municipi
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A qui va dirigit: A les empreses

PLA DE TREBALL

SFB

Línia
estratègica

1

Sant Fruitós de Bages territorialment sostenible

Programa

1.1

Un sòl industrial de qualitat

Objectiu
Acció

1.1.1
1.1.1.2

Impulsar actuacions per a la dinamització industrial
Incentivar l’arribada d’empreses al municipi

Descripció: Participar i promoure accions per tal que Sant Fruitós de Bages esdevingui
un territori atractiu per a localització d’empreses. Des del govern municipal s’han
plantejat modificacions en les ordenances municipals per incentivar les empreses que
s’estableixin al territori, incrementar les campanyes de promoció dels espais per
l’activitat econòmica existents i promocionar a preus molt avantatjosos el domini del sòl
o el dret de superfície de sòl industrial municipal. Una empresa de la comarca ja ha
iniciat el seu projecte instal·lant-se al municipi a través de l’expedient de concessió de
drets de superfície iniciat per l’ajuntament.
Àmbit territorial: municipal
Actors que participen: AODL, empreses del territori, Associació empresaris (APAES),
Consell Comarcal del Bages, Diputació de Barcelona.

Cronograma d’execució: Les accions en aquest àmbit es realitzaran un cop s’aprovi el
Pla d’Acció i durant el pla de treball anual.
Fonts de finançament: recursos propis, Consell Comarcal del Bages i Catàleg
d’actuacions de la DIBA (Recull d’activitats de suport al teixit empresarial i als Polígons
d’Activitat Econòmica (PAE))

Resultats:
• Crear projectes anuals per a l’atracció d’empreses al territori.
• Participar en les meses de licitació de drets de superfície
Indicadors:
• % de la superfície industrial del municipi ocupada
• Número de naus en venda i lloguer
• Número de projectes creats per generar atracció
• Número d’empreses instal·lades gràcies a la licitació de drets de superfície

PLA DE TREBALL

SFB
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A qui va dirigit: A les empreses

Línia
estratègica

1

Sant Fruitós de Bages territorialment sostenible

Programa

1.1

Un sòl industrial de qualitat

Objectiu

1.1.2

Acció

1.1.2.1

Impulsar l’associacionisme com a motor per a la
millora de la competitivitat econòmicaFomentar l’associacionisme

Descripció: Gràcies a l’interès polític dels membres de govern municipal i a la tècnica
AODL, es va poder crear l’any 2012 l’Associació de Parcs d’Activitat Econòmica de Sant
Fruitós de Bages (APAES). Cada any, des de llavors, s’ha signat un conveni de
col·laboració per reforçar la unió entre l’àmbit públic i privat, ja que les associacions són
les que canalitzen les peticions dels empresaris, mitjançant les reunions bimensuals
entre l’ajuntament i l’APAES. Caldrà treballar de forma coordinada per augmentar el
nivell d’associats fent accions de comunicació, networking i esmorzars empresarials que
reforcin la relació del teixit empresarial i comercial amb l’administració local.
Àmbit territorial: municipal
Actors que participen: AODL, empreses del territori, Associació empresaris (APAES),
Consell Comarcal del Bages, Diputació de Barcelona, altres associacions del territori.

Cronograma d’execució: Les accions en aquest àmbit es realitzaran un cop s’aprovi el
Pla d’Acció i durant el pla de treball anual.
Fonts de finançament: recursos propis, Consell Comarcal del Bages i Catàleg
d’actuacions de la DIBA (Recull d’activitats de suport al teixit empresarial i als Polígons
d’Activitat Econòmica (PAE))
Resultats:
• Duplicar el nombre d’associats.
• Realitzar de forma bimensual esmorzars empresarials.
• Fer 2 reunions anuals incentivant la mancomunitat de serveis.
• Redactar un conveni anual amb l’APAES
Indicadors:
• Jornades realitzades per promocionar l’associacionisme.
• Nombre de serveis mancomunats per les empreses associades.
• Nombre d’empreses associades.
• Conveni anual APAES
Pàgina 74 de 148
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

Codi Validació: 9ZQCNPL2T9AAKG5J22T9E3RAA | Verificació: http://santfruitosdebages.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 74 de 148

A qui va dirigit: A les empreses

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

Codi Validació: 9ZQCNPL2T9AAKG5J22T9E3RAA | Verificació: http://santfruitosdebages.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 75 de 148

Pàgina 75 de 148

PLA DE TREBALL

SFB

Línia
estratègica

1

Sant Fruitós de Bages territorialment sostenible

Programa

1.2

El nucli de Sant Fruitós com a eix de centralitat

Objectiu

1.2.1

Acció

1.2.1.1

Potenciar el nucli urbà com a punt de centralitat i
atracció
Promoure accions de promoció comercial

Descripció: El comerç de Sant Fruitós de Bages té una llarga tradició. L’ajuntament de
Sant Fruitós de Bages sempre s’ha marcat com a objectiu dinamitzar el comerç i els
serveis per tal de potenciar el sector terciari i aconseguir un model sostenible de
desenvolupament econòmic més equilibrat entre sectors. Per aquest motiu el tècnic
AODL seguirà participant en les campanyes d’informació i de promoció del comerç,
conjuntament amb l’Associació de Comerciants. El tècnic AODL coordinarà campanyes
de dinamització comercial amb l’objectiu de fomentar l’activitat econòmica de tots els
comerços del municipi. Promourà sinèrgies entre l’associació de comerciants i
l’associació d’empresaris i buscarà sistemes d’impuls i dinamització a través de fires,
mostres, esdeveniments, etc.

Actors que participen: AODL, empreses del territori, Associació de comerciants local,
altres associacions del territori
A qui va dirigit: A les empreses i als ciutadans de Sant Fruitós.
Cronograma d’execució: Les accions en aquest àmbit es realitzaran un cop s’aprovi el
Pla d’Acció i durant el pla de treball anual.
Fonts de finançament: recursos propis, Diputació (Àrea de Comerç: polítiques de
dinamització comercial.
Resultats:
• Sol·licitar i justificar anualment la subvenció de la Diputació de Barcelona per
incentivar el comerç.
• Realitzar campanyes anuals per incentivar el comerç local
• Realitzar 2 fires anuals on intervinguin els comerços
Indicadors:
• Número de comerços i serveis presents al territori i la seva variació anual
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Àmbit territorial: municipal

Número d’accions per promoure el teixit comercial
Número de persones que participen de les promocions comercials.
Número de fires on intervenen els comerços del municipi
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•
•
•

PLA DE TREBALL

SFB

Línia
estratègica

1

Sant Fruitós de Bages territorialment sostenible

Programa

1.2

El nucli de Sant Fruitós com a eix de centralitat

Objectiu

1.2.1

Acció

1.2.1.2

Potenciar el nucli urbà com a punt de centralitat i
atracció
Promoure l’associacionisme del comerç local

Descripció: L’associació de botiguers i comerciants de Sant Fruitós va viure un moment
important en creativitat, unió i participació, però la crisi marcada pel tancament de
botigues i les dificultats per rellançar el comerç del nucli va portar a una quasi inexistent
associació. L’any 2012, l’Ajuntament de Sant Fruitós va voler donar una empenta a
l’associació i es va crear una de nova amb un equip de gent amb ganes de treballar per
Sant Fruitós. No obstant, l’associació de comerciants necessita treballar de forma
coordinada amb l’Ajuntament i sentir el suport de l’àrea de promoció econòmica en
buscar sinèrgies que promoguin l’associacionisme dels comerciants i aquests, es sentin
ben representats.
Àmbit territorial: municipal

A qui va dirigit: Als comerços i als ciutadans de Sant Fruitós.
Cronograma d’execució: Les accions en aquest àmbit es realitzaran un cop s’aprovi el
Pla d’Acció i durant el pla de treball anual.
Fonts de finançament: recursos propis, Diputació (Àrea de Comerç: polítiques de
dinamització comercial.
Resultats:
• Duplicar el nombre de comerços i serveis associats.
• Realitzar anualment 3 reunions entre l’equip polític i tècnic municipal i el teixit
comercial
• Redactar un conveni anual amb l’Associació de comerciants.
Indicadors:
• Número anual d’empreses associades.
• Número d’accions per promoure l’associacionisme.
• Número de reunions realitzades.
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Actors que participen: AODL, comerços del territori, Associació de comerciants local,
altres associacions del territori

Número d’assistents.
Conveni anual.
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•
•

PLA DE TREBALL

SFB

Línia
estratègica

2

Sant Fruitós de Bages amb identitat pròpia, integrador
i dinàmic

Programa

2.1

Atendre i invertir en el futur dels santfruitosencs

Objectiu

2.1.1

Acció

2.1.1.1

Millorar la formació i les possibilitats d’inserció dels
ciutadans de Sant Fruitós
Impulsar la planificació i disseny de programes
formatius a mida.

Descripció: Impulsar la planificació i disseny de programes formatius a mida per les
persones del territori. Des de l’ajuntament de Sant Fruitós de Bages es creu necessari
aportar recursos i eines que facilitin la inserció laboral i la promoció de les persones, en
aquest sentit s’aposta per a la formació específica per tal de facilitar la inserció laboral.
Àmbit territorial: municipal
Actors que participen: AODL, insertora laboral, ciutadans del municipi, empreses del
territori,

Cronograma d’execució: Les accions en aquest àmbit es realitzaran un cop s’aprovi el
Pla d’Acció i durant el pla de treball anual.
Fonts de finançament: recursos propis, Diputació (Àrea de Desenvolupament
Econòmica: Polítiques de mercat de treball, XALOC, Consell Comarcal del Bages
(RUBIK), Ajuntament de Manresa (Ocupació a la Indústria Local), etc.
Resultats:
• Augmentar la oferta de programes formatius al municipi mitjançant programes
territorials.
• Crear projectes formatius municipals.
Indicadors:
• Taxa d’atur de Sant Fruitós de Bages
• Nombre d’ofertes que suposen la contractació d’una persona del municipi
• Nombre de projectes formatius
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A qui va dirigit: Ciutadans i empreses del territori

PLA DE TREBALL

SFB

Línia
estratègica

2

Sant Fruitós de Bages amb identitat pròpia, integrador
i dinàmic

Programa

2.1

Atendre i invertir en el futur dels santfruitosencs

Objectiu

2.1.1

Acció

2.1.1.2

Millorar la formació i les possibilitats d’inserció dels
ciutadans de Sant Fruitós
Detectar les possibles empreses beneficiàries i
diagnosticar les seves necessitats

Descripció: L’ajuntament de Sant Fruitós de Bages, d’altres ajuntaments, patronal,
universitats, etc. van començar a treballar en el projecte Ocupació a la indústria local
per tal de promoure la millora de l’ocupabilitat i la contractació de les persones en
situació d’atur que presenten especials dificultats d’inserció, en sectors industrials
fortament consolidats al territori i amb perspectives de creixement. La feina de l’AODL
consistirà en continuar els vincles de col·laboració en aquest projecte i impulsar i
participar en nous projectes semblants per tal de facilitar trajectòries professionals a les
empreses per tal de què elles, actuïn com a motor del teixit econòmic d’un territori.

A qui va dirigit: Ciutadans i empreses del territori
Cronograma d’execució: Les accions en aquest àmbit es realitzaran un cop s’aprovi el
Pla d’Acció i durant el pla de treball anual.
Fonts de finançament: recursos propis, Diputació (Àrea de Desenvolupament
Econòmica: Polítiques de mercat de treball, XALOC, Consell Comarcal del Bages
(RUBIK), Ajuntament de Manresa (Ocupació a la Indústria Local), etc.
Resultats:
• Donar assessorament a les empreses en l’àmbit ocupacional i formatiu.
• Canalitzar i confeccionar un portal on estigui tota la informació formativa
Indicadors:
• Nombre d’empreses beneficiàries de les accions formatives.
• Nombre de necessitats de les empreses cobertes per personal format.
• Crear portal.
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Àmbit territorial: municipal
Actors que participen: AODL, insertora laboral, ciutadans del municipi, empreses del
territori, Xarxa Xaloc, Consell Comarcal del Bages, Ajuntament de Manresa, etc.

PLA DE TREBALL

SFB

Línia
estratègica

2

Sant Fruitós de Bages amb identitat pròpia, integrador
i dinàmic

Programa

2.2

Un municipi que reforça el seu patrimoni

Objectiu

2.2.1

Acció

2.2.1.1

Impulsar accions sobre el potencial turístic del
municipi
Valoració i promoció dels recursos turístics

Descripció: Sant Fruitós de Bages ha tingut i té una gran potencialitat vers el turisme.
El Monestir de Sant Benet és un gran reclam, però a més a més, també disposa d’altres
atractius, com l’Ecorail o la nova operadora de l’aeròdrom, que amb l’activitat de
paracaigudisme atraurà visitants tant per la part de formació com la d’oci. Tot això s’ha
de potenciar com una font per la generació de riquesa. El nou AODL continuarà
identificant les iniciatives turístiques per tal d’afavorir la seva emergència i consolidació
que incideixi amb l’increment d’activitat econòmica al municipi.
Àmbit territorial: municipal
Actors que participen: AODL, empreses del territori, Diputació de Barcelona, Consell
Comarcal del Bages, etc.

Cronograma d’execució: Les accions en aquest àmbit es realitzaran un cop s’aprovi el
Pla d’Acció i durant el pla de treball anual.
Fonts de finançament: recursos propis, Generalitat, Diputació (Àrea de Turisme:
campanyes de promoció turística), Consell Comarcal del Bages (Bages Turisme), etc.
Resultats:
• Editar nous fulletons turístics
• Dinamitzar la Web municipal en l’àmbit turístic
• Fomentar l’ús de noves plataformes per incentivar el turisme
• Impulsar un Pla per crear habitatges turístics per augmentar les estades
turístiques
Indicadors:
• Nombre de materials turístics editats i la seva distribució
• Nombre de visitants i pernoctacions turístiques
• Nombre d’habitatges turístics creats
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A qui va dirigit: Ciutadans i empreses del territori

PLA DE TREBALL

SFB

Línia
estratègica

2

Sant Fruitós de Bages amb identitat pròpia, integrador
i dinàmic

Programa

2.2

Un municipi que reforça el seu patrimoni

Objectiu

2.2.1

Acció

2.2.1.2

Impulsar accions sobre el potencial turístic del
municipi
Cercar programes i ajuts per incentivar el turisme

Descripció: El municipi no en té prou en descriure els seus atractius potencials si no
disposa d’uns programes concrets i uns ajuts específics per promoure els seus recursos
turístics. El municipi té un pol d’atracció amb el Monestir de Sant Benet i ha d’utilitzar
aquest reclam per atraure el turista i aquest, visiti la resta d’ofertes que té disponibles a
Sant Fruitós (aeròdrom, La Sagrera, Mas de Sant Iscle, etc.). Però per això cal que
l’AODL es coordini amb l’equip tècnic municipal i analitzi els punts forts del municipi en
l’àmbit turístic i cerqui els ajuts necessaris per millorar i adequar els espais.
Àmbit territorial: municipal
Actors que participen: AODL, diferents àrees de l’Ajuntament, empreses del territori,
Diputació de Barcelona, Consell Comarcal del Bages, Generalitat, etc.

Cronograma d’execució: Les accions en aquest àmbit es realitzaran un cop s’aprovi el
Pla d’Acció i durant el pla de treball anual.
Fonts de finançament: recursos propis, Generalitat, Diputació (Àrea de Turisme:
campanyes de promoció turística), Consell Comarcal del Bages (Bages Turisme), etc.
Resultats:
• Identificació de programes turístics per Sant Fruitós
• Crear un pla per cada programa
• Obtenir ajuts per desenvolupar projectes turístics
Indicadors:
• Nombre d’iniciatives turístiques que neixen al municipi
• Nombre d’operacions de l’aeròdrom
• Nombre de projectes i ajuts sol·licitats
• Nombre de projectes i ajuts sol·licitats i concedits.
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A qui va dirigit: Ciutadans i empreses del territori

PLA DE TREBALL

SFB

Línia
estratègica

3

Sant Fruitós de Bages amb el desenvolupament
econòmic del territori

Programa

3.1

Desenvolupament del propi teixit econòmic

Objectiu
Acció

3.1.1
3.1.1.1

Fomentar la dinamització empresarial
Realització de prospeccions a les empreses de Sant
Fruitós

Àmbit territorial: municipal
Actors que participen: AODL, Consell Comarcal (Taula de Prospecció comarcal,
empreses del territori, associacions, etc.
A qui va dirigit: L’ajuntament de Sant Fruitós de Bages, ciutadans i ciutadanes del
municipi inscrits al Servei Local d’Ocupació i totes les empreses del municipi.
Cronograma d’execució: Les accions en aquest àmbit es realitzaran un cop s’aprovi el
Pla d’acció. Les prospeccions estaran establertes a través d’un calendari que permetrà
fer un seguiment de les mateixes durant aquest any.
Fonts de finançament: Ajuntament de Sant Fruitós de Bages (AODL) i recursos de fons
propis.
• Diputació de Barcelona i els seu Pla de concertació del Catàleg de suport als
serveis i a les activitats locals:
o Àrea de Desenvolupament Econòmic: Polítiques de teixit productiu.
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Descripció: Mitjançant aquesta prospecció es tindrà un contacte directe amb les
empreses que servirà per obtenir una informació cabdal pel desenvolupament local:
o Actualitzar les bases de dades de contacte de les empreses per tal
d’augmentar l’efectivitat en les campanyes de comunicació de les
iniciatives municipals.
o Obtenir de primera mà les necessitats de les empreses del municipi i
donar resposta de forma eficient i efectiva.
o Identificar les mancances de mà d’obra de les empreses industrials del
territori.
o Identificar i promoure nous perfils professionals vinculats a la
dinamització industrial.
o Oferir una estratègia empresarial per a les empreses del municipi i
assessorar-les per tal que es fidelitzin en el territori i trobin el recolzament
i la informació per part de l’ajuntament.
o Establir un canal de confiança entre l’ajuntament i les empreses per a
qualsevol qüestió que es pugui plantejar.

•
•

Consell Comarcal del Bages amb projectes com el RUBIK, possibles EMO’s per
més de 20.000 habitants on l’ajuntament s’hi adhereixi, etc.
Ajuntament de Manresa amb el projecte Ocupació a la Indústria Local (OBI).

Resultats:
• Prospectar les més de 500 empreses del municipi.
• Resoldre les incidències que es detectin en les prospeccions per tal de potenciar
les relacions públic privades.
• Obtenir ofertes laborals de les empreses per ser ateses des del Servei Local
d’Ocupació de Sant Fruitós de Bages.
Indicadors:

•
•

Nombre d’empreses prospectades
Nombre d’incidències detectades en les prospeccions a les empreses
Taxa de les incidències comunicades per l’empresa i resoltes amb la
col·laboració de l’Ajuntament
Número d’ofertes laborals obtingudes de les empreses
Número de treballadors locals inserits en les ofertes
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•
•
•

PLA DE TREBALL

SFB

Línia
estratègica

3

Sant Fruitós de Bages amb el desenvolupament
econòmic del territori

Programa

3.1

Desenvolupament del propi teixit econòmic

Objectiu
Acció

3.1.1
3.1.1.2

Fomentar la dinamització empresarial
Mantenir actualitzada les bases de dades i la Web
d’empreses de Sant Fruitós

Descripció: L’ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha signat un conveni amb el Consell
Comarcal del Bages per disposar de la pàgina Web de polígons i, a través d’un gestor
personal, poder fer les actualitzacions i els canvis necessaris. Aquesta Web té uns
índexs de visites molt important, tant per les empreses que busquen terrenys i naus per
ubicar-se, com per proveïdors i clients que necessiten saber on estan situades les
empreses. Les tasques de l’AODL es concretaran en mantenir actualitzada les diferents
bases de dades i sobretot, la Web d’empreses, que és l’eina més utilitzada per usuaris
externs, per les empreses que cerquen sòl industrial disponible, per proveïdors, etc.

Actors que participen: AODL, Consell Comarcal, empreses
A qui va dirigit: L’ajuntament de Sant Fruitós de Bages, i totes les empreses del
municipi.
Cronograma d’execució: Les accions en aquest àmbit es realitzaran un cop s’aprovi el
Pla d’acció i durant el pla de treball anual.
Fonts de finançament: Ajuntament de Sant Fruitós de Bages (AODL) i recursos de fons
propis, Consell Comarcal del Bages i Diputació de Barcelona.
Resultats:
• Mantenir la Web de Polígons i Empreses de Sant Fruitós de Bages actualitzada
• Redactar conveni pel manteniment de la Web de polígons i empreses
Indicadors:
• Nombre d’empreses presents al territori i la seva variació anual
• Redacció del conveni pel manteniment de la Web
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Àmbit territorial: municipal

SFB

Línia
estratègica

3

Sant Fruitós de Bages amb el desenvolupament
econòmic del territori

Programa

3.1

Desenvolupament del propi teixit econòmic

Objectiu
Acció

3.1.2
3.1.2.1

Impulsar l’emprenedoria al territori
Realització de cursos, tallers per tal de motivar als
futurs emprenedors

Descripció: L’emprenedoria té un paper important en el context socioeconòmic actual.
És necessari per crear ocupació, per créixer i per ser més competitius. Cal posar a
l’abast la informació i suport necessari per desenvolupar l’esperit emprenedor, la
formació per emprendre, i la tutela per crear i posar en mercat la seva empresa. L’AODL
haurà de fomentar la formació emprenedora i organitzar tallers motivadors, xerrades
sobre finançament, etc.
Àmbit territorial: municipal
Actors que participen: AODL, ciutadans i ciutadanes municipals, Diputació de
Barcelona, ponents, etc.
A qui va dirigit: Als futurs emprenedors i emprenedores del municipi.
Cronograma d’execució: Les accions en aquest àmbit es realitzaran un cop s’aprovi el
Pla d’acció i durant el pla de treball anual.
Fonts de finançament: Ajuntament de Sant Fruitós de Bages (AODL) i recursos de fons
propis, Diputació de Barcelona (Recursos del Catàleg de serveis 2018).
Resultats:
• Realitzar 3 tallers anuals per emprenedors
• Realitzar trimestralment xerrades motivadores pels futurs emprenedors
Indicadors:
• Número de cursos i tallers realitzats
• Número d’assistents
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PLA DE TREBALL

SFB

Línia
estratègica

3

Sant Fruitós de Bages amb el desenvolupament
econòmic del territori

Programa

3.1

Desenvolupament del propi teixit econòmic

Objectiu
Acció

3.1.2
3.1.2.2

Impulsar l’emprenedoria al territori
Buscar recursos per a l’execució de programes
d’emprenedoria

Descripció: L’emprenedoria té un paper important en el context socioeconòmic actual.
És necessari per crear ocupació, per créixer i per ser més competitius. Si en l’acció
anterior s’impulsava l’emprenedoria des del seus fonaments, un cop interioritzat, cal
donar els recursos necessaris per tal que aquests projectes siguin una realitat. L’AODL
haurà de buscar aquests recursos a través de portals de finançament, projectes de
microcrèdits, projectes innovadors, projectes nous municipals, etc. Un cop cercats
aquests recursos, haurà d’ assessorar al futur emprenedor sobre la via més idònia.
Àmbit territorial: municipal
Actors que participen: AODL, ciutadans i ciutadanes municipals, Diputació de
Barcelona, Ajuntament de Manresa, ACCIÓ, Xarxa Emprèn (Generalitat)
A qui va dirigit: Als futurs emprenedors i emprenedores del municipi.
Cronograma d’execució: Les accions en aquest àmbit es realitzaran un cop s’aprovi el
Pla d’acció i durant el pla de treball anual.
Fonts de finançament: Recursos de fons municipals propis, Diputació de Barcelona
(Recursos del Catàleg de serveis 2019), Generalitat, etc.
Resultats:
• Impulsar l’emprenedoria local augmentant el nombre de projectes empresarials.
• Buscar recursos i finançament pels futurs emprenedors.
• Augmentar la variació anual d’emprenedors.
Indicadors:
• Número d’emprenedors assessorats
• Número d’emprenedors beneficiaris de finançament.
• Nombre de projectes empresarials assessorats de nova creació anualment
• Nombre de projectes empresarials assessorats que arriben a constituir empresa
• Nombre d’emprenedors que mantenen l’empresa amb un mínim de dos anys
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PLA DE TREBALL

PLA DE TREBALL

SFB

Línia
estratègica

3

Sant Fruitós de Bages amb el desenvolupament
econòmic del territori

Programa

3.2

Sant Benet com a patrimoni històric del municipi

Objectiu
Acció

3.2.1
3.2.1.1

Buscar sinèrgies entre l’Ajuntament i Sant Benet
Redacció de convenis per incentivar projectes
col·laboratius

Àmbit territorial: municipal
Actors que participen: AODL, Fundació Catalunya- La Pedrera i equips polítics
municipals.
A qui va dirigit: Als futurs visitants de Sant Fruitós i als propis ciutadans i ciutadanes.
Cronograma d’execució: Les accions en aquest àmbit es realitzaran un cop s’aprovi el
Pla d’acció i durant el pla de treball anual.
Fonts de finançament: Recursos de fons municipals propis, Diputació de Barcelona
(Recursos del Catàleg de serveis 2019), Generalitat, Consell Comarcal, etc.
Resultats:
• Redactar convenis entre la Fundació Catalunya- La Pedrera i l’Ajuntament de
Sant Fruitós de Bages.
• Establir reunions de treball.
Indicadors:
• Número de convenis establerts entre la Fundació i l’Ajuntament (culturals,
turístics, empresarials, etc.).
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Descripció: Segons el Pla de màrqueting turístic realitzat per la Diputació de Barcelona,
la comarca del Bages té tres municipis que es distancien dels altres per tenir un projecte
estrella, com és Montserrat, i dos elements de primera categoria: el Castell de Cardona
i les mines de Sal i el Monestir de Sant Benet. El Monestir de Sant Benet és reconegut
arreu i no només pel seu valor històric, sinó perquè el seu recinte també disposa d’uns
atractius que el fan diferenciar de la resta: la fundació Alícia, un impulsor de la cuina d’
avantguarda, un espai de conferències idoni per trobades d’empresa, networkings, etc.
i uns restaurants importants, encapçalats pel restaurant l’Ò, amb una estrella Michelin.
La fundació Catalunya- La Pedrera, és qui regula tot el recinte anomenat Món Sant
Benet. L’objectiu d’aquesta acció és redactar uns convenis entre la fundació i
l’Ajuntament, buscar diàleg entre la fundació i l’Ajuntament, proposar reunions de treball
per redactar les bases, coordinar les diferents fases dels convenis, parlar amb els
diferents interlocutors, ser present en la signatura dels convenis i fer un seguiment dels
mateixos.

Nombre de jornades de treball per a la redacció dels convenis.
Número d’agents implicats.
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•
•

SFB

Línia
estratègica

3

Sant Fruitós de Bages amb el desenvolupament
econòmic del territori

Programa

3.2

Sant Benet com a patrimoni històric del municipi

Objectiu
Acció

3.2.1
3.2.1.2

Buscar sinèrgies entre l’Ajuntament i Sant Benet
Executar projectes d’interès comú

Descripció: Segons el Pla de màrqueting turístic realitzat per la Diputació de Barcelona,
la comarca del Bages té tres municipis que es distancien dels altres per tenir un projecte
estrella, com és Montserrat, i dos elements de primera categoria: el Castell de Cardona
i les mines de Sal i el Monestir de Sant Benet. El Monestir de Sant Benet és reconegut
arreu i no només pel seu valor històric, sinó perquè el seu recinte també disposa d’uns
atractius que el fan diferenciar de la resta: la fundació Alícia, un impulsor de la cuina d’
avantguarda, un espai de conferències idoni per trobades d’empresa, networkings, etc.
i uns restaurants importants, encapçalats pel restaurant l’Ò, amb una estrella Michelin.
La fundació Catalunya- La Pedrera, és qui regula tot el recinte anomenat Món Sant
Benet. L’objectiu d’aquesta acció és redactar uns convenis entre la fundació i
l’Ajuntament per tal de treballar en diferents projectes que ajudin a fomentar l’arribada
de turistes a Món Sant Benet i que aquests, puguin gaudir de les altres ofertes que té el
municipi.
Àmbit territorial: municipal
Actors que participen: AODL, Fundació Catalunya- La Pedrera
A qui va dirigit: Als futurs visitants de Sant Fruitós i als propis ciutadans i ciutadanes.
Cronograma d’execució: Les accions en aquest àmbit es realitzaran un cop s’aprovi el
Pla d’acció i durant el pla de treball anual.
Fonts de finançament: Recursos de fons municipals propis, Diputació de Barcelona
(Recursos del Catàleg de serveis 2019), Generalitat, Consell Comarcal, etc.
Resultats:
• Crear nous projectes per incentivar el turisme mitjantçant el punt d’interès del
Monestir de Sant Benet.
• Participar en la Fira Aliciat promoguda per Món Sant Benet
• Treballar conjuntament en la Fira Benet Games, promoguda per l’Ajuntament de
Sant Fruitós.
Indicadors:
• Número de projectes executats.
• Número de visitants per cada projecte
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PLA DE TREBALL

SFB

Línia
estratègica

4

Organització i cooperació pel desenvolupament

Programa

4.1

Afavorir les polítiques de desenvolupament local

Objectiu
Acció

4.1.1
4.1.1.1

Crear sinèrgies entre els diferents agents del territori
Impulsar el diàleg entre els diferents agents
socioeconòmics

Descripció: S’han d’aprofitar les sinèrgies entre els diferents agents del territori per tal
de consolidar el desenvolupament local. Cal organitzar i participar en trobades
d’intercanvi de coneixements i experiències sobre iniciatives de desenvolupament. No
es pot créixer de forma individual sense observar el què t’envolta, s’ha d’aprendre i
analitzar altres territoris per fer una bona diagnosi. L’AODL haurà de participar
activament en jornades, xerrades, reunions amb altres agents del territori. També haurà
de realitzar-les des del propi Ajuntament. De les reunions de treball, jornades, etc. està
demostrat que sorgeixen vincles importants entre els diferents agents territorials i
sobretot, s’impulsen projectes transversals que enriqueixen a tot el territori.
Àmbit territorial: municipal
Actors que participen: AODL i agents del territori
A qui va dirigit: als ciutadans i ciutadanes del territori, a les empreses, etc. que es
veuran beneficiats per les sinèrgies dels diferents agents territorials que s’uneixen per
afavorir les polítiques de desenvolupament local.
Cronograma d’execució: Les accions en aquest àmbit es realitzaran un cop s’aprovi el
Pla d’acció i durant el pla de treball anual.
Fonts de finançament: Recursos de fons municipals propis, Diputació de Barcelona
(Recursos del Catàleg de serveis 2019), Generalitat, Consell Comarcal, etc.
Resultats:
• Assistència a 15 jornades i xerrades que siguin d’interès pel desenvolupament
del territori.
• Realitzar 2 jornades anuals al municipi de Sant Fruitós
Indicadors:
• Nombre de jornades realitzades amb els diferents agents del territori
• Número de de reunions impulsades per l’AODL.
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PLA DE TREBALL

SFB

Línia
estratègica

4

Organització i cooperació pel desenvolupament

Programa

4.1

Afavorir les polítiques de desenvolupament local

Objectiu
Acció

4.1.1
4.1.1.2

Crear sinèrgies entre els diferents agents del territori
Continuar i incrementar les xarxes de cooperació
territorial

Descripció: Continuar i incrementar les xarxes de cooperació territorials amb el Consell
Comarcal del Bages, Cambra de Comerç de Manresa, els Serveis Locals d’Ocupació
del Bages, Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, Acc10, Pimec, Gest, i
altres agents presents al territori per afavorir les polítiques de desenvolupament local.
La cooperació amb altres actors presents al territori és un punt primordial per les accions
de desenvolupament local. Aquestes xarxes de cooperació cada cop tenen més
presència en l’activitat diària de l’AODL. Aprofitar els recursos presents al territori i
desenvolupar noves accions i projectes de la mà dels diferents agents promouran un
enfocament viu sobre les polítiques de desenvolupament local al municipi.
Àmbit territorial: municipal
Actors que participen: AODL i agents del territori
A qui va dirigit: als ciutadans i ciutadanes del territori, a les empreses, etc. que es
veuran beneficiats per les sinèrgies dels diferents agents territorials que s’uneixen per
afavorir les polítiques de desenvolupament local.
Cronograma d’execució: Les accions en aquest àmbit es realitzaran un cop s’aprovi el
Pla d’acció i durant el pla de treball anual.
Fonts de finançament: L’AODL cercarà els recursos financers necessaris per fer-ne
efectiva la implementació de les accions d’aquest programa. Les principals fons de
finançament seran:
• Ajuntament de Sant Fruitós de Bages (AODL) i recursos de fons propis.
• Generalitat de Catalunya (AODL i Convocatòries de la Xarxa Inicia).
• Diputació de Barcelona i els seu Pla de concertació del Catàleg de suport als
serveis i a les activitats locals:
o Àrea de Desenvolupament Econòmic: Polítiques de teixit productiu.
Resultats:
• Incrementar la xarxa de relació entre l’Ajuntament de Sant Fruitós i els agents
del territori. Buscar noves relacions.
• Treballar en un mínim de 5 projectes anuals que s’executin de forma transversal
amb els diferents agents.
Indicadors:
• Nombre d’agents amb els quals l’AODL de Sant Fruitós manté un vincle de
cooperació.
• Nombre de projectes territorials iniciats a través de les xarxes de cooperació.
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PLA DE TREBALL

•

Nombre de persones que gaudeixen d’aquests programes

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

S2
Acord de no exercitar la pròrroga contemplada en el contracte del servei de
gabinet extern de comunicació (exp. 433/2016)
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

Primer. La Junta de Govern Local, en sessió de data 3 d’octubre de 2016, va adjudicar
a favor de l’empresa Estudi de Comunicació INTUS, SL amb CIF B64702699 el
contracte de servei de gabinet extern de comunicació per un import de 12.777,60
€/anuals, i per una durada de 2 anys (formalitzant-se en document administratiu el 6
d’octubre de 2016).
Segon. Conforme el plec de clàusules administratives particulars, la durada del contracte
té un període principal de dos anys, finalitzant el mateix el dia 6 d’octubre de 2018. Els
plecs estableixen que el contracte podrà ser objecte de dues pròrrogues d’un any cada
una, de forma expressa i per mutu acord de les parts.
Tercer. Vist l’informe del tècnic de comunicació, de data 17 de setembre de 2018, el qual
s’adjunta com a annex 1, i del qual se’n desprèn no prorrogar el contracte del citat servei.
Quart. La Junta de Govern Local actua amb competència delegada següent:
Òrgan delegant: Alcalde
Data de delegació: 18 de juny de 2015
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Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents

-

Número decret: 2015-0480
Publicació al BOPB: 03.07.2015

S’ACORDA:
Primer. No exercitar la pròrroga del contracte formalitzat amb l’empresa Estudi de
Comunicació INTUS, SL, amb CIF B64702699, per la prestació del servei de gabinet
extern de comunicació, en consideració als motius que consten en l’informe que
s’adjunta com a annex 1.
Segon. Disposar que aquestes tasques siguin assumides, si s’escau, pel tècnic de
comunicació.
Tercer. Notificar el present acord a l’empresa interessada, al tècnic de comunicació, i a
la Intervenció – Tresoreria municipal.
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.

INFORME TÈCNIC SOBRE LA POSSIBILITAT DE PRORROGA
L’EXTERNALITZACIÓ PARCIAL DEL GABINET DE COMUNICACIÓ.

DE

Emès per: Eduard Pladellorens Salat. Tècnic de comunicació de l’Ajuntament de Sant
Fruitós de Bages.
Motiu: No prorrogar el contracte amb el gabinet de comunicació extern que
complementa les tasques de l’àrea.
Data: 13/09/2018
Fets
Antecedents:
L’any 2016, l’àrea de comunicació de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages va
considerar necessària la contractació d’un gabinet de comunicació per tal de
complementar les tasques que es duien a terme, motiu pel qual es va procedir a la
contractació d’una empresa externa amb el conseqüent procés de licitació. L’àrea de
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ANNEX 1: Informe emès per tècnic de comunicació de data 17 de setembre de
2018

Consideracions tècniques
Pel present informe, s’han tingut en compte els diferents agents tècnics implicats
directament en algun moment d’aquest termini amb la feina que s’ha realitzat amb
l’Estudi de Comunicació Intus S.L. i al qual en resulta la següent valoració.
El principal element que es va tenir en compte en la licitació es referia al recull de premsa
i clipping de xarxes socials. En aquest aspecte, s’ha valorat un resultat satisfactori tot i
que s’han manifestat diverses valoracions on es considera que aquest no recull la
presència de l’Ajuntament en diaris generalistes o revistes especialitzades, i es fa de la
versions digitals dels diaris i no les versions en paper on en certs moments la informació
està més treballada. Els terminis d’entrega han estat generalment els acordats sense
registrar cap inconvenient.
Pel que fa a l’organització de rodes de premsa i actes la funció del gabinet de
comunicació extern era bàsicament la promoció i convocatòria dels mitjans a les rodes
de premsa. En alguns casos no s’ha rebut la relació de mitjans que hi assistirien tot i
haver-la demanat i potser ha mancat una especial incidència en el seguiment dels
periodistes que assisteixen a la convocatòria.
Finalment pel que fa a la difusió de notes de premsa i continguts generats per
l’ajuntament, el procés de difusió ha estat l’adequat i no s’han detectat problemes o
mancances en aquest aspecte.
Cal tenir en compte, que des de la licitació del contracte fins a l’actualitat, la jornada
setmanal del/la tècnic/a de comunicació de l’Ajuntament ha passat de 25 hores
setmanals a 37,5 hores setmanals.
Conclusions
Després dels dos anys en què s’ha treballat conjuntament des de l’Àrea de Comunicació
conjuntament amb l’Estudi de Comunicació Intus S.L. , es valora que el funcionament
de l’empresa guanyadora de la licitació ha estat correcte tot i que no es pot considerar
completament satisfactòria. En el recull dels diferents actors que hi ha treballat s’han
recollit diverses mancances i detalls que es podrien haver millorat o resolt en un altre
sentit.
El fet que el tècnic de comunicació augmentes la seva jornada setmanal va afavorir que
algunes tasques s’assumissin directament des de l’Ajuntament de manera que no s’ha
acabat d’amortitzar tot el cost de la licitació.
Alhora, també cal valorar que davant d’una major disponibilitat del/la tècnic/a de
comunicació, augmenten les possibilitats d’aquest d’assumir les tasques que en el seu
moment es van decidir licitar, i alhora facilita que el tècnic pugui contactar directament
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comunicació assumeix les tasques de redacció de notes de premsa, de manteniment de
la web municipal, d’edició del butlletí municipal i de manteniment de les xarxes socials.
Aquesta decisió es va prendre degut al volum de matèria informativa que genera
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.
Les tasques que es van atribuir a l’empresa contractada consistien en:
Difusió i posterior seguiment de notes de premsa als mitjans de comunicació.
Organització d’actes i convocatòries de premsa.
Elaboració del recull de premsa (clipping).
En l’annex 1 es poden veure els criteris d’adjudicació consistents en judicis de valor que
es van tenir en compte alhora de licitar el servei.

amb els mitjans creant un vincle directe entre l’Ajuntament i els periodistes que informen
de les actuacions d’aquest. Aquest vincle pot permetre crear una familiarització que ben
treballat pot acabar repercutint favorablement en la gestió de la informació que es fa de
tot allò que es relaciona amb l’ajuntament i el municipi.
Resolució de l’informe:
Per tot l’expressat anteriorment, tot i que hi havia la possibilitat de prorrogar per un any
més el contracte amb l’ESTUDI DE COMUNICACIÓ INTUS S.L., es considera adient
no prorrogar el contracte, de manera que el tècnic de comunicació municipal assumeixi
aquestes tasques que en el seu moment es van voler licitar. Alhora això permetrà
estalviar un valor econòmic que representa un percentatge significant en el pressupost
de l’Àrea de Comunicació.

1Clipping (20%) – 20 punts
Proposta d’un clipping quinzenal per a l’ajuntament de Sant Fruitós de Bages. En
l’elaboració del recull es valorarà:
Aportar el recull en diferents formats : document en pdf, document online, arxiu
de vídeo entre altres.
Varietat de mitjans inclosos: premsa, radio, televisió, xarxes socials, blogs,
revistes especialitzades entre altres.
Disseny i contingut del clipping.
2Organització d’actes i rodes de premsa (0,9%) - 9 punts
Proposta d’organització d’un acte o convocatòria de premsa per a l’Ajuntament de Sant
Fruitós de Bages. Es valorarà:
Quantitat de mitjans a qui s’envia la convocatòria.
Interès que puguin tenir els mitjans convocats en la proposta que s’ofereix.
Material aportat als convocats ( dossier de premsa, nota de premsa,
documentació gràfica,...).
3Difusió i seguiment de la informació (20%) – 20 punts
Redacció d’un informe de seguiment de 3 peces informatives generades per
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. Es valorarà:
Especificar el recorregut de la informació.
Quantitat de mitjans a qui s’envia la informació.
Interès que puguin tenir els mitjans on s’envia la informació en publicar-la.
Terminis i condicions a complir
El gabinet de comunicació ha d’assumir uns terminis màxims d’elaboració de les tasques
encomanades.
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ANNEX 1. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ CONSISTENTS EN JUDICIS DE VALOR
Per tal d’establir la puntuació en cadascun dels criteris s’han tingut en compte les
necessitats de l’ajuntament de Sant Fruitós de Bages. Ponderant amb més importància
l’elaboració del recull de premsa i difusió de la informació ja que es considera que són
les tasques més importants que ha de desenvolupar el gabinet de premsa (o de
comunicació) extern i alhora són tasques d’elaboració diària. Els criteris que es van
seguir a l’hora de puntuar són els següents:

Clipping: l’entrega del recull de premsa s’ha de realitzar en un termini màxim de
48 hores un cop hagi finalitzat el període quinzenal preestablert.
Organització d’actes i rodes de premsa: cal convocar els mitjans de comunicació
com a mínim amb 48 hores d’antelació a l’acte o roda de premsa programat, exceptuant
aquells casos on la convocatòria sigui de caràcter urgent o extraordinari.
Difusió i seguiment: La difusió de les notes de premsa municipals s’ha de realitzar
en un termini màxim de 24 hores exceptuant que el contractant no especifiqui el contrari.
En aquest mateix període s’ha de realitzar el seguiment de la peça informativa per tal
d’assegurar la seva rebuda.
Deure de confidencialitat
El gabinet de comunicació haurà de complir els criteris inclosos en el codi deontològic
de la professió periodística.
Un cop presentat a concurs i havent rebut i estudiat totes les propostes presentades, es
va atorgar la licitació a l’ESTUDI DE COMUNICACIÓ INTUS S.L. Segons les qüestions
tècniques establertes en el contracte, aquest té una durada de dos anys (d’octubre de
2016 a octubre de 2018) amb possibilitat de pròrroga per un any mes.
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte

Contractació “d’elaboració i redacció de Plans de manteniments de
diferents edificis municipals de Sant fruitós de Bages” mitjançant procés
amb concurrència competitiva i adjudicació mitjançant contracte menor de
serveis (exp. 1076/2018)
S3

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
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Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents

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 a favor de Alonso Lara Puentes, per import
de 7.650,00, més 1.606,50, total de 9.256,50 € (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.

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.
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Segon. Autoritzar i disposar la despesa per import de 9.256,50 € (21% IVA
inclòs) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 22 920 64011 plans de
manteniment equipaments municipals, sent el document comptable AD número
220180010698, i que haurà de constar com a referència en la factura que emeti
el contractista.

ANNEX.
INFORME-PROPOSTA DE CONTRACTE MENOR
DADES GENERALS
Modalitat del contracte9: SERVEI
Instrumentació10:
JUNTA DE GOVERN LOCAL
DEFINICIÓ DEL CONTRACTE
Descripció: contractació “d’elaboració i redacció de Plans de manteniments de
diferents edificis municipals de Sant fruitós de Bages” mitjançant procés amb
concurrència competitiva i adjudicació mitjançant contracte menor de serveis.
Condicions de l’execució: Segons documentació tècnica, redactada pels
serveis tècnics municipals adjunta al present.
Terminis: 19/12/2018

JUSTIFICACIÓ
Necessitat:
Antecedents
Vista la provisió de la Regidoria d’Espai Públic, Activitats i Obres de l’Ajuntament
de Sant Fruitós de Bages del 23/7/2018, que consta a l’expedient 1076/2018,en
la que es sol·licita que des de l’àrea de serveis tècnics es sol·licitin els
pressupostos pertinents per dur a terme els citats treballs.
Fets
Els serveis tècnics municipals elaboren document de necessitats i bases per la
contractació dels serveis.
En aquest document s’especifiquen, entre d’altres punts, els documents que
s’han de presentar a l’oferta i la data límit per rebre’ls:
- El termini màxim per la presentació de les ofertes serà el dia 10 d’agost
de 2018.
- Les ofertes s’hauran de presentar a l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages
per registre electrònic.
- Les ofertes hauran de contenir els següents documents: oferta
econòmica, memòria explicativa del treball objecte del contracte a realitzar
i Cronograma detallat de l’execució del treball.
El dia 27/7/2018 es sol·liciten tres ofertes, via mail (justificants d’enviament
incorporats a l’expedient 1076/2018), als següents tècnics:
9

Indicar: obres/subministraments/serveis.
Indicar: acord de junta de govern local/proposta de despesa.

10
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Altres:

-

Santi Marés Soler, enginyer tècnic industrial
Alonso Lara Puentes, arquitecte tècnic
David Sala i Anglerill, arquitecte tècnic

Presentació d’ofertes (data límit 10/8/2018):
- El Sr. Alonso Lara Puentes presenta el dia 8/8/18 instància genèrica
mitjançant registre electrònic nº 2018-E-RC-4625. En aquesta instància
no adjunta la oferta pels serveis.
- El Sr. Santi Marés Soler no presenta oferta dintre de la data límit
- El Sr. David Sala i Anglerill no prsenta oferta dintre de la data límit.
Degut a que dintre de la data límit no s’han rebut ofertes, i davant la necessitat
de realitzar la contractació dels serveis, es reclama als tres tècnics la presentació
de les ofertes.
El Sr. Alonso Lara Puentes la presenta el dia 10/9/18
El Sr. Santi Marés Soler la presenta el dia 13/9/18
El Sr. David Sala i Anglerill la presenta el dia 13/9/18
Tots tres presenten oferta via mail (aquestes ofertes juntament amb el justificant
de rebuda s’incorporen a l’expedient 1076/2018)
Es presenten les següents ofertes d’honoraris:

Import de contractació màxim

8.264,46 €

Base
imposable
(IVA inclòs)
1.735,54 € 10.000,00 €

SANTI MARÉS SOLER
Enginyer Tècnic Industrial
Col. Nº 11.764

9.500,00 €

1.995,00 € 11.495,00 €

+14,95 %

ALONSO LARA PUENTES
7.650,00 €
Arquitecte Tècnic, Col. Nº 8847

1.606,50 €

-7,44 %

DAVID SALA I ANGLERILL
Arquitecte Tècnic

1.734,67 €

8.260,33 €

IVA

9.256,50 €

9.995,00 €

Baixa
-

-0,05 %

En relació a la resta de documentació sol·licitada es rep:
Documentació sol·licitada
SANTI MARÉS SOLER
Enginyer Tècnic Industrial
Col. Nº 11.764
ALONSO LARA PUENTES
Arquitecte Tècnic, Col. Nº 8847
DAVID SALA I ANGLERILL

Memòria explicativa

Cronograma
l’execució

NO

NO

SI

SI

NO

NO

de
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Base
imposable
(sense IVA)

Arquitecte Tècnic

No alteració il·legal de l’objecte11: Consultades les dades comptables, es
comprova que les propostes de despesa aprovades amb aquest proveïdor no
superen en total l’import legal pertinent.
Altres contractes menors subscrits pel contractista proposat: 0,00.- euros
De l’oferta proposada:5 ]:
• Els criteris de valoració de les ofertes són els següents, segons la
documentació tècnica elaborada:
1. Oferta econòmica dels honoraris tècnics. 60 punts (fórmula matemàtica).
2. Memòria explicativa del treball objecte del contracte a realitzar, en format
DinA4 amb una extensió màxima de 5 fulls. 25 punts (judici de valor).
3. Cronograma detallat de l’execució del treball objecte del contracte. 15
punts (judici de valor).
•

El document explicatiu de necessitats i bases per la contractació dels serveis
preveuen que la valoració de la memòria explicativa i cronograma detallat de
l’execució dels treballs havia de ser exposada en una entrevista personal per tal
de assignar puntuació. No obstant, degut a que només hi ha una oferta que ha
aportat aquesta documentació, no es considera adient la realització d’aquesta
entrevista, donat que en els documents aportats es detalla la informació
necessària i suficient per la seva valoració.

11

Es justificarà que no s’altera l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles generals de contractació.
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Valoració de les ofertes segons criteris:
La valoració de la oferta econòmica es valora segons la següent 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

Oferta econòmica

Memòria
explicativa

Cronograma de
l’execució

Total puntuació

Puntuació màxima

60 p

25 p

15 p

100 p

SANTI MARÉS SOLER
Enginyer Tècnic Industrial
Col. Nº 11.764

0p

0p

0p

0p

60 p

10 p

10 p

80 p

0,40 p

0p

0p

0,40 p

ALONSO LARA PUENTES
Arquitecte Tècnic
Col. Nº 8847
DAVID SALA I ANGLERILL
Arquitecte Tècnic

Proposo adjudicar els treballs “d’elaboració i redacció de Plans de manteniments
de diferents edificis municipals de Sant fruitós de Bages” mitjançant procés amb
concurrència competitiva i adjudicació mitjançant contracte menor de serveis a
l’arquitecte tècnic, col·legiat número 8847, Alonso Lara Puentes per un import
total de 7.650,00 € (IVA no inclòs) segons les condicions tècniques, de facturació
i de terminis del document tècnic.

PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ
Empresa:
• Nom:
ALONSO LARA PUENTES
• DNI/CIF: ***
• Domicili: ***
• Telèfon: ***
• Representant:
Alonso Lara Puentes
• Adreça electrònica: ***
Preu:
•
•
•
•
•
•

Aplicació pressupostària: 22 920 64011
Saldo: 10.000,00.- euros
Número d’operació: 220180010698
Valor estimat:
7.650,00.IVA:
1.606,50.Total:
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PRESSUPOSTOS OBTINGUTS
SANTI MARÉS SOLER
11.495,00 € IVA INCLÓS
ALONSO LARA PUENTES
9.256,50 € IVA INCLÓS
DAVID SALA I ANGLERILL
9.995,00 € IVA INCLÓS

Definició del preu12: segons oferta
Responsable del contracte: Sergi García Barreto
SIGNATURES
Tècnic proponent13: Sergi García Barreto, arquitecte tècnic
Regidor que dona la conformitat14:
Cristian Marc Huerta Vergés, regidor
d’activitats, obres i espai públic.
Instructor que conforma tècnicament15: Francina Rius Cruz, tècnica de
contractació
Interventor que fiscalitza de conformitat16: Maria José Fernández Trigo,
interventora per delegació, en virtut de Decret 2018-867 de 25 de juliol, publicat
al BOPB de 6 d’agost de 2018.

S’indicaran totes les característiques que hagin d’incidir en la composició del preu, entre elles els preus unitaris o les
penalitats. Si és un preu alçat, s’indicarà “alçat”.
13 Indicar nom i lloc de treball.
14 Indicar nom i lloc de treball.
15
Indicar nom i lloc de treball. Aquest camp només s’aplica quan la despesa requereix acord de l’òrgan de contractació
(Alcalde/Junta de Govern Local)
16 Indicar nom i lloc de treball.
12
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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) ***
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

S4
Aprovació de la convocatòria i el plec de clàusules administratives
particulars que han de regir la licitació pel contracte de subministrament d’un
vehicle especial tipus tren destinat al transport turístic pel municipi de Sant
Fruitós de Bages (exp. 909/2018)
VOTACIÓ SOBRE LA RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA PER INCLOURE
L’ASSUMPTE A L’ORDRE DEL DIA :

_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents
1.- Atesa la provisió que consta en l’expedient sobre la voluntat municipal procedir a la
contractació del subministrament d’un vehicle per esdeveniments culturals i turístics per
al servei al municipi de Sant Fruitós de Bages.
2.- Vist que s’han redactat els plecs de clàusules administratives particulars i el plec de
prescripcions tècniques que han de regir el procediment de licitació complint els principis
i el procediment que s’estableix en la Llei 9/2017, de Contractes del sector públic, en
concret els articles 25, 16, 116, 117, 131 i 137 i següents.
3.- Vist que l’execució d’aquest subministrament es realitzarà amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 32.439.62405 vehicles esdeveniments turístics i culturals.
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Sentit de l’acord:

4.- Atès que l’òrgan competent per l’aprovació de la documentació tècnica i de
l’expedient de contractació és la Junta de Govern local, que actua amb la competència
delegada següent:

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

S’ACORDA:
PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, oferta
econòmicament més avantatjosa, pluralitat de criteris de valoració per la contractació
del subministrament d’un vehicle tipus tren destinat al transport turístic del municipi de
Sant Fruitós de Bages.
SEGON. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i de prescripcions
tècniques que consten annex al present acord.

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.

ANNEX 1- Plec de clàusules administratives particulars
ANNEX 2 – Plec de prescripcions tècniques particulars
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TERCER. Publicar en el Perfil de contractant de l’Ajuntament, el corresponent anunci de
licitació perquè durant el termini de 15 dies naturals a comptar des del dia següent a la
data de publicació de l’anunci al perfil del contractant es puguin presentar les
proposicions que considerin convenients,

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HAN DE REGIR EL
CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT PER A L’ADQUISICIÓ D’UN VEHICLE
ESPECIAL TIPUS TREN DESTINAT AL TRANSPORT TURÍSTIC PEL MUNICIPI DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
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ANNEX 1

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HAN DE REGIR EL
CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT PER A L’ADQUISICIÓ D’UN VEHICLE
ESPECIAL TIPUS TREN DESTINAT AL TRANSPORT TURÍSTIC PEL MUNICIPI DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
I. IDENTIFICACIÓ DEL CONTRACTE
EXPEDIENT
Número: 909/2018
Dependència gestora: Àrea de contractació
Objecte: L’objecte del present contracte és el subministrament per a l’adquisició d’un
vehicle especial tipus tren destinat al transport turístic pel municipi de Sant Fruitós de
Bages, així com per utilitzar en diferents actes municipals a la via pública: cavalcada de
Reis, les Caramelles, Festa de l’Arròs, cercaviles i altres activitats turístiques.
El citat vehicle especial pot ser de nova fabricació, o bé, d’ocasió, i es trobarà
degudament matriculat en tots els casos per poder circular per a la via pública i
carreteres convencionals. Haurà de complir com a mínim totes les característiques
tècniques definides en el PPTP.
Necessitats a satisfer amb aquest contracte: mitjançant el vehicle es pretén promocionar
i dinamitzar el turisme municipal i els actes que es celebren durant tot l’any.
Justificació de la idoneïtat: És la que consta en el PPTP.

Els licitador haurà de presentar oferta pel subministrament detallat en el PPTP. Aquells
licitadors que no presentin l’oferta per la totalitat del citat subministrament quedaran
exclosos del procediment de selecció.
RÈGIM
Classe18: administratiu
Modalitat19: subministrament
PROCEDIMENT
Contractació harmonitzada20: no

17

Només contractes de serveis
S’indicarà si el contracte és administratiu o privat.
19 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).
20 S’indicarà “sí” o “no”
18
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Justificació de la manca de mitjans propis per donar compliment a la prestació que es
vol contracte17:-

Recurs especial en matèria de contractació21: no
Tramitació:
Tipus22: ordinària
Justificació23:
Procediment:
Tipus24: obert
Modalitat25: ordinari
Justificació del tipus26: Forma de selecció27: pluralitat de criteris
Admissió de variants28: no
CLASSIFICACIÓ ESTADÍSTICA
34138000-3 Tractors de carretera
34200000-9 Carrosseries per a vehicles, remolcs o semiremolcs
34223300-9 Remolcs

21

S’indicarà “sí” o “no”
S’indicarà “ordinària”, “d’urgència” o “d’emergència”
23
Es complimentarà quan la tramitació sigui urgent o d’emergència.
24 S’indicarà “obert”, o l’altre procediment que es triï d’entre els previstos a la LCSP.
25
Quan es tracti d’un procediment obert, s’indicarà “ordinari”, “simplificat” o “supersimplificat (article 159.6 LCSP)”
26 Només quan el procediment no sigui l’obert o el restringit.
27 S’indicarà “preu més baix”, “pluralitat de criteris”, “subhasta electrònica” o “concurs de projectes”.
28 S’indicarà “sí” o “no”
22
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DOCUMENTS AMB CARÀCTER CONTRACTUAL
• Plecs de clàusules administratives generals (PCAG) aprovats pel Ple municipal
en data 9.12.2010, i publicats al Butlletí Oficial de la Província núm.12 de data
14 de gener 2010 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5553 de
26 de gener de 2010.
• Aquest plec de clàusules administratives particulars (PCAP), incloent com a
annex seu el document “Disposicions comuns aplicables als plecs de clàusules
administratives particulars dels contractes de l’Ajuntament de Sant Fruitós de
Bages” (DCPCAP).
• Els instruments tècnics que delimiten la prestació (veure capítol II PCAP).

II. PRESTACIONS A CÀRREC DEL CONTRACTISTA
DEFINICIÓ DE LES PRESTACIONS A CÀRREC DEL CONTRACTISTA
INSTRUMENTS TÈCNICS QUE DELIMITEN LA PRESTACIÓ29
Existència: sí
Enumeració: Plec de prescripcions tècniques particulars que han de regir el contracte
de subministrament per a l’adquisició d’un tren turístic
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: -

CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE (art. 202 LCSP de
caràcter social, ètic, mediambiental)32
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
Admissió33: 29

Se citen aquells que tenen naturalesa d’estipulació contractual.
S’indica “sí” o “no”.
31 Es descriuen quines s’admeten o se citen “aquelles que s’avaluen per mitjà dels criteris d’adjudicació”.
32
És obligatori establir-ne almenys una, de les establertes en l’art. 202.2
33 S’indica “sí” o “no”.
30
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ADMISSIÓ DE VARIANTS
Admissió30: Descripció31: -

Descripció34: DRETS I OBLIGACIONS CONTRACTUALS SINGULARS DEL CONTRACTISTA
Drets:
1. El contractista tindrà dret a percebre la retribució corresponent al subministrament en
la forma i la quantia que resulti del procés de licitació.
2. Les obligacions del contractista són les següents:

D’acord amb l’anterior, l’adjudicatari haurà de fer entrega de la següent documentació
de forma prèvia a la formalització del contracte:
▪

▪
▪

34

Fitxa tècnica del vehicle especial de classificació núm. 80 de Tren turístic,
definida per l’annex II del Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre, pel qual
s’aprova el Reglament General de Vehicles; o bé en el cas de vehicles anteriors
a la citada reglamentació caldrà que disposin de les fitxes tècniques amb
l’homologació equivalent a un tren turístic pel transport de persones d’acord amb
la normativa sectorial anterior.
Permís de circulació degudament actualitzat per poder circular.
Informe redactat i signat per tècnic professional competent que acrediti el
correcte estat de conservació, manteniment, homologació per poder circular, així
com de compliment de les prescripcions tècniques del present plec.

Es descriuen quines són.
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a) Complir la normativa i les disposicions aplicables en matèria fiscal i tributària,
laboral, de seguretat social.
b) El vehicle objecte del present contracte s’haurà de lliurarà on determini l’
Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, dins el termini establert.
c) Garantia mínima d’1 any del tren turístic
d) Les reposicions, modificacions o reformes necessàries que s’hagin d’efectuar al
tren turístic pel seu correcte funcionament, circulació i legalització; així com per
tal de donar compliment a les característiques tècniques indicades al present
plec.
e) Les despeses derivades d’honoraris tècnics, tràmits, taxes administratives i
gestions necessàries per a la presentació de l’oferta per part de l’adjudicatari,
així com per efectuar l’alta del permís de circulació i matriculació, o bé pel canvi
de titularitat del vehicle a favor de l’Ajuntament, i d’altres que siguin necessàries
per la correcta circulació del vehicle a nom de l’Ajuntament.
f) El tren turístic s’entregarà degudament matriculat, homologat, legalitzat, i en
correcte estat de conservació i manteniment per a la seva immediata i idònia
circulació, d’acord amb la normativa sectorial vigent.

3. En el supòsit d’incompliment dels deures i obligacions assumides per l’empresa
contractista, l’Ajuntament podrà requerir-lo al compliment del contracte, amb imposició
de sancions, o acordar la seva resolució.

ÀMBIT TERRITORIAL ESPECÍFIC35
RÈGIM PATRIMONIAL36
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
Termini d’entrega: 1 mes des de la formalització del contracte.
Durada màxima de cada pròrroga: Número màxim de pròrrogues: Ampliació del termini màxim legal per amortització d’inversions: Aplicació37: Justificació: -

Altres estipulacions que ha de contenir la pòlissa:
PERSONAL D’INTERLOCUCIÓ TÈCNICA: TITULACIÓ I COMPETÈNCIES
PLA DE SEGURETAT I SALUT
Preceptivitat: no
Característiques:
PROGRAMA DE TREBALLS
Preceptivitat: no
Característiques:
35

Indica l’àmbit territorial inferior al municipi en el qual s’ha d’executar el contractes. Només s’utilitza als contractes de serveis.
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.
37
S’indica “sí” o “no”.
38 S’indica “sí” o “no”.
36
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ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL
Exigència38: No
Riscos assegurats diferents dels expressat a la pòlissa general i import mínim de cada
risc:Capital assegurat per sinistre: Capital assegurat per víctima: -

ESPECIALITATS DEL DEURE DE CONFIDENCIALITAT39
Informació amb aquest caràcter: Durada del deure de confidencialitat: -

39

S’indiquen només els addicionals a l’obligació continguda a les DCPCAP.
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FACULTATS D’INSPECCIÓ PER PART DE L’ADMINISTRACIÓ:
Descripció:
Justificació:

III. RÈGIM ECONÒMIC
DADES ECONÒMIQUES
Valor estimat i mètode aplicat per al seu càlcul:40
Quantia: 28.925,62 €
- Mètode de càlcul aplicat: tant alçat
Pressupost base de licitació:
L’import total del contracte ascendeix a la quantia de 28.925,62 € més
6.074,38 € d’IVA, el que suposa un total de 35.000 €.
- Justificació41: d’acord amb el PPTP.
SISTEMA DE DETERMINACIÓ DEL PREU42
Preu global d’adjudicació i màxim del contracte:
- Sense IVA: 28.925,62 €
- % IVA: 21
- Quota estimada de l’IVA: 6.074,38 €
- Amb IVA: 35.000 €.

DIVISIÓ EN LOTS
Admissió44: no
Justificació sobre la no divisió en lots: Aquest contracte no es fraccionarà en lots, ja que
ja que al tractar-se d’un subministrament d’un vehicle no és possible la divisió en lots, ja
que és una única fabricació.
Descripció i import45: Possibilitat de presentar oferta a la totalitat dels lots46: 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: -40 Inclourà l’import màxim

del contracte considerant les modificacions previstes en el PCAP.
es farà una remissió al projecte. Quan es tracti d’un contracte de
subministrament o serveis s’inclourà com a annex un informe tècnic.
42 S’indica la fórmula de determinació del preu (p.e.: preus unitaris, preu global, ...).
43 Es consignarà a continuació o indicant “en relació unida com a annex”.
44 S’indica “sí” o “no”.
45 Es descriuen quins són i l’import de cadascun d’ells, desglossant l’IVA.
46
S’indica “si” o “no”
41 Quan es tracti d’un contracte d’obres amb projecte,
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Sistema de preus unitaris: Descripció43: -Moneda de pagament : €.

Altres determinacions: -REFERÈNCIA DE SORTIDA
Classe de referència per a la formulació d’ofertes47: baixa respecte el pressupost de
licitació
Tipus de sortida48: 28.925,62 € (IVA exclòs)
APLICACIÓ DE L’ARTICLE 102.6 LCSP 49
Aplicació50: No
Règim d’aplicació51:
ANUALITATS ECONÒMIQUES
Aplicació pressupostària número 32 43962405 “Vehicle esdeveniments turístics i
culturals”, per import de 35.000 €.
FINANÇAMENT52
Concepte:
- Partida53:- Denominació:
- Import:
PERIODICITAT DE LIQUIDACIONS54

El pagament es realitzarà prèvia presentació a l’Ajuntament de la factura, amb els
requisits reglamentaris establerts, i ajustada als preus oferts pel contractista, una vegada
entregat el vehicle especial i la documentació exigida en els presents plecs i PPTP.
La factura degudament validada servirà a efectes de la recepció de l’objecte del
subministrament que conformen l’objecte del present contracte. El proveïdor haurà
d’emetre factura electrònica. El punt general d’entrada de factures electròniques de
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i entitats que en depenen és el servei de factura
electrònica de l’Administració Oberta de Catalunya (AOC), eFACT, i d’acord amb el
47

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 ...)
48 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.
49 Estableix clàusules de variació de preus en funció del compliment d’objectius de terminis i/o rendiment i penalitzacions pel seu
incompliment.
50 S’indica “sí” o “no”.
51 Indica la forma concreta com s’aplica.
52 Aplicable només en cas de finançament afectat.
53 S’indica la partida pressupostària de l’estat d’ingressos.
54 S’indicarà només en el cas que no siguin mensuals.
55 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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RÈGIM DE PAGAMENTS55

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 PREUS56
ABONAMENTS A COMPTE

56

S’indicarà la fórmula que s’apliqui o la variació de l’IPC.
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ABASAGAMENT DE MATERIALS O MAQUINÀRIA PESADA

IV. ORGANITZACIÓ MUNICIPAL DE LA CONTRACTACIÓ
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ
Denominació de l’òrgan57: Junta de Govern Local
Atribució58: per delegació.
Delegació59:
- 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
Constitució60: Sí
Composició:
President: Sr. Joan Carles Batanés Subirana, Alcalde
Suplent 1r: Sr. Xavier Racero i Esquius, Regidor de serveis econòmics
Suplent 2n: Sr. Cristian Marc Huerta Vergés, Regidor d’espai públic, activitats i
obres
Vocals:
President de l’Àrea origen del contracte i/o regidor responsable del departament
origen del contracte. Sr. Xavier Racero i Esquius, Regidor de serveis econòmics
Suplent: Sr. Tomás Casero Garcia, Regidor de serveis

Secretaria General:
Titular: Sr. Josep González Ballesteros, Secretari municipal
Suplent 1r: Sr. Santiago González Castellanos, Vicesecretari municipal
Suplent 2n: Sra. Maria José Fernández Trigo, Lletrada municipal
Intervenció municipal:
Titular: Sra. Mercè Marmi Espelt, Interventora municipal
Suplent 1r: Sra. Judit Tort Rebull, Tresorera municipal
Secretària de la mesa:
Titular.- Francina Rius Cruz, tècnica de l’àrea de contractació
Suplent.- Gemma Codina Jiménez, administrativa de l’àrea de contractació

57 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.
58 S’indicarà “per norma” o “per delegació.
59 Aquest apartat només s’utilitza quan l’òrgan de contractació actua per delegació.
60 S’indica “sí” o “no”.
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Funcionari/s Tècnic de l’Àrea origen del contracte o cap de Departament origen
del contracte. Sr. Aleix Cervantes López, enginyer municipal
Suplent 1r: Sra. Ruth Guerrero Rodríguez, enginyer tècnica

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)
Constitució61: No
Definició62: -

61

S’indica “sí” o “no”.
Es descriu la composició de l’òrgan tècnic o se cita l’organisme tècnic especialitzat.
63
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.
64 S’indica la identitat personal i el nom de la tinença d’alcaldia o regidoria delegades.
65 S’indica la identitat personal i el lloc de treball del tècnic municipal responsable del seguiment del contracte.
66 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.
67 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.
68 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.
62
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RESPONSABLES MUNICIPALS DEL CONTRACTE63
Regidoria d’adscripció64: Promoció econòmica
Responsable municipal/ representant de la promoció65: Sr. Aleix Cervantes López,
enginyer municipal.
Director de l’obra66:Director de l’execució de l’obra67:Coordinador de seguretat i salut68:-

V. EL CONTRACTISTA
HABILITACIONS ESPECÍFIQUES PER CONTRACTAR 69
Exigència70: No
Descripció71: SISTEMA DE DETERMINACIÓ DE LA SOLVÈNCIA
☐ Només classificació
☐ Classificació més condicions de solvència addicional
☐ Classificació o condicions de solvència alternativament
☒ Condicions de solvència sense classificació

CONDICIONS DE SOLVÈNCIA
Solvència econòmica:
- Requisits: Volum anual de negocis en l’àmbit de la present licitació, referit al
millor exercici dins dels tres últims disponibles, per un import igual o superior de
43.388,43 euros IVA exclòs (Mitjà 1a dels especificats en la clàusula 25 del
DCPCAP)
- Mitjans d’acreditació: Comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre
Mercantil, i declaració de l’empresari indicant el volum de negocis global de
l’empresa
- Justificació: sent el valor estimat del contracte de 28.925,62 €, el paràmetre
establert en l’article 87.1 a) de la LCSP delimita de forma objectiva el requisit per
acreditar la solvència econòmica dels licitadors.
Solvència tècnica:
- Requisits:
- Relació de subministraments de trens turístics efectuats en el curs dels cinc
darrers anys, avalats mitjançant certificats de bona execució, per un import
mínim igual o superior a 43.388,43 euros (IVA exclòs). Aquests certificats han
d’indicar l’import, les dates i el lloc d’execució dels subministraments i s’ha de
precisar si es van dur a terme segons les regles per les quals es regeix la
professió i es van portar normalment a bon terme; si s’escau, els certificats
esmentats els ha de comunicar directament a l’òrgan de contractació l’autoritat
competent. (Mitjà 1a dels especificats en el punt B de la clàusula 25 del
69

Aquest apartat s’aplica quan, a banda de les condicions general de capacitat per contractar, cal la concurrència d’alguna
condició específica de capacitat.
70 S’indica “sí” o “no”.
71 S’indica quines són les habilitacions específiques addicionals.
72 Aquest apartat s’aplica quan la classificació és preceptiva.
73 S’indiquen els grups, subgrups i categories exigides.
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CLASSIFICACIÓ72
Enumeració73: Justificació:

DCPCAP)
-

Mitjà d’acreditació: Declaració responsable que contingui la relació de
subministraments 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.

EXIGÈNCIA D’EXECUCIÓ DIRECTA PER PART DEL CONTRACTISTA (75.4 de la
LCSP)
APLICACIÓ DE L’ARTICLE 76.1 LCSP74
Exigència75: No
Descripció76:
APLICACIÓ DE L’ARTICLE 76.2 LCSP77
Exigència78: No
Descripció79:

EXIGÈNCIA DEL COMPLIMENT DE NORMES DE GESTIÓ MEDI AMBIENTAL (Art.
94 LCSP)83
Exigència84: No
Descripció85:

74

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.
75 S’indica “sí” o “no”.
76 Detalla la forma de donar compliment a aquesta obligació.
77 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.
78 S’indica “sí” o “no”.
79 Detalla la forma de donar compliment a aquesta obligació.
80 Només per als contractes subjectes a regulació harmonitzada.
81 S’indica “sí” o “no”.
82 Detalla la forma de donar compliment a aquesta obligació.
83 Només per als contractes subjectes a regulació harmonitzada.
84 S’indica “sí” o “no”.
85 Detalla la forma de donar compliment a aquesta obligació.
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EXIGÈNCIA DEL COMPLIMENT DE NORMES DE GARANTIA DE QUALITAT (Art. 93
LCSP)80
Exigència81: No
Descripció82:

VI. OFERTES
SOBRE EN QUÈ HA DE CONSISTIR L’OFERTA
Sobre 1: Sí
Sobre 286: Sí
Sobre 3: 87: Sí
DOCUMENTACIÓ DEL SOBRE 1
Inclourà:
Declaració Responsable, signada pel representant legal, de compliment de requisits
previs per a contractar, de conformitat amb el model que figura en aquest plec, com
Annex 1, o a través del Document europeu únic de contractació (DEUC), mitjançant el
qual declaren el següent:
-

-

Que la societat està constituïda vàlidament i que de conformitat amb el seu
objecte social es pot presentar a la licitació, així com que la persona signatària
del document de Declaració té la deguda representació per presentar la
proposició i la Declaració.
Que compleix els requisits de solvència econòmica i financera, i tècnica i
professional, de conformitat amb els requisits mínims exigits en aquest plec.
Que no està incursa en prohibició de contractar.

DOCUMENTACIÓ DEL SOBRE 3
-

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

RÈGIM DE PUBLICACIÓ DE LA LICITACIÓ88
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/informaciooficial/perfil-de-contractant/
86

S’indica “sí” o “no”.
S’indica “sí” o “no”.
88 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.
87
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DOCUMENTACIÓ DEL SOBRE 2
Memòria tècnica del vehicle especial tipus tren turístic a subministrar, d’acord amb
l’objecte, format i característiques indicades en el PPTP (punt 4).

Les proposicions es presentaran mitjançant l’eina Sobre Digital, 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.
Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l'eina requerirà a les empreses
licitadores que introdueixin una PARAULA CLAU per a cada sobre amb documentació
xifrada que formi part de la licitació (pel sobre A no es requereix paraula clau, atès que
la documentació no està xifrada). amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el moment de
l'enviament de les ofertes, la documentació. així mateix, el desxifrat dels documents de
les ofertes es realitza mitjançant la mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les
empreses licitadores. Cal tenir en compte la importància de custodiar correctament
aquesta o aquestes claus (poden ser la mateixa per tots els sobres o diferents per
cadascun d'ells), ja que només les empreses licitadores la/les tenen (l'eina de sobre
digital no guarda, ni recorda, les contrasenyes introduïdes) i són imprescindibles per al
desxifrat de les ofertes i, per tant, per l'accés al seu contingut.

En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà accedir
al contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d'ofertes a través de l'eina de
Sobre digital es basa en el xifratge de la documentació i requereix necessàriament la
introducció per part de les empreses licitadores de la/les paraula/es clau, que només
elles custodien durant tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels sobres, no
es podrà efectuar la valoració de la documentació de l’oferta que no es pugui desxifrar
per no haver introduït l'empresa la paraula clau.
En aquest sentit, a partir de les 24 hores posteriors a la finalització del termini de
presentació de les proposicions, els licitadors rebran per correu electrònic una
comunicació de petició de paraula clau, per tal que introduïu la paraula clau per a què
s'iniciï el procés de desxifrat del/s sobre/s digital/s corresponent a l'expedient de
contractació de referència. Els licitadors podran introduir les paraules claus dels sobres
en l'enllaç indicat en dita comunicació. La introducció d'aquesta paraula clau només
implica el desxifrat del contingut del sobre esmentat, però no es realitzarà la seva
obertura fins al moment de l'obertura de pliques especificat a l'anunci de licitació.
TERMINI DURANT EL QUAL HA DE SER MANTINGUDA L’OFERTA DES DE LA
FINALITZACIÓ DEL TERMINI HÀBIL PER A LA SEVA PRESENTACIÓ
3 mesos
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Es demanarà a les empreses licitadores que introdueixin la paraula clau 24 hores
després de finalitzat el termini de presentació d'ofertes i, en tot cas, l'han d'introduir dins
del termini establert abans de l'obertura del primer sobre xifrat.

VII. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
DISTRIBUCIÓ DE LA PUNTUACIÓ
Puntuació màxima amb criteris consistents en judicis de valor: 49
Puntuació màxima amb criteris consistents en fórmules matemàtiques: 51
Puntuació màxima: 100 punts
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ CONSISTENTS EN JUDICIS DE VALOR:
Memòria tècnica del vehicle tren turístic a subministrar, definitòria de les
prescripcions tècniques indicades al PPTP: Total 49 punts
La memòria tindrà una extensió màxima de 10 fulls a ambdues cares (equivalent a 20
pàgines), amb tipus de lletra igual o equivalent a l’Arial 11. Tanmateix, els licitadors
poden presentar annexes explicatius a la memòria que es consultaran només en cas
que la mesa necessiti ampliar alguna informació i que no es comptabilitzen dins les
pròpies pàgines de la memòria.
El citat sobre contindrà un document independent que relacionarà de forma indexada
cadascun dels documents que l’integren.

▪
▪
▪
▪

La concreció i coherència de la proposició presentada per cadascun dels
criteris.
Oferir una millor prestació o qualitat respecte les establertes al present PPTP.
Oferir un major nivell de qualitat dels elements que fomentin un menor impacte
ambiental.
Oferir una major quantitat de les prescripcions tècniques mínimes especificats
en el present PPTP.

1. Documentació tècnica de la Disseny tècnic del model de tren turístic
carrosseria del vehicle: (fins a 20 punts)
amb aparença de tren de vapor de via
fèrria: exterior i interior.
Qualitat
dels
materials
utilitzats
(estructura,
paviment,
parets,
finestres,...).
Distribució de l’habitacle, obertures,
finestres.
Model o tipus de butaca del conductor i de
viatgers.
Altres aspectes d’interès per a la seva
valoració.
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Per cadascun dels criteris de valoració consistents en judici de valor, que es detallen
a continuació, es tindran en compte els següents aspectes entre les proposicions
presentades:

2. Documentació tècnica del bastidor, Característiques del motor (inclosa
xassís i motor: (fins a 20 punts)
marca, model, any de fabricació,
potència, cilindres, velocitat màxima,
hores de marcador, i altres especificades
en el present plec).
Dimensions i massa tècnica màxima del
vehicle.
Descripció de la cadena cinemàtica.
Sistema de frenat.
Sistema de suspensió.
Sistema de senyalització i il·luminació.
Rodes i pneumàtics.
▪ Altres aspectes d’interès per a la
seva valoració.
3. Documentació de l'equipament: (fins a Model o tipus de butaca de conductor i de
5 punts)
viatgers.
Graons, estreps o pujadors d’accés al
vehicle.
Altres aspectes d’interès per a la seva
valoració.
4. Documentació de consum i impacte Certificats oficial de consum i de nivells de
ambiental: (fins a 4 punts)
soroll, emissions contaminants, etc.

“5. Còpia de les certificacions i homologacions que posseeixi a Espanya el tren
turístic ofert (fitxa tècnica), relatius al seu xassís, carrosseria, motor, caixa del
canvi, potència útil disponible en eix tractor, nivell d'emissió de sorolls i gasos de
fuita i qualssevol altres certificats i homologacions que fossin necessaris.
6. En cas de subcontractació d’alguns dels treballs o serveis, haurà d’especificar
quins seran i en quin percentatge, així com també quines empreses seran
objecte d’aquesta
subcontractació.
7. Qualsevol
convenient.”

altra

documentació

complementària que l'oferent

estimi

Supòsits d’exclusió del licitador del procediment de contractació:
1. Efectuar qualsevol referència en el sobre 2 que correspongui a l’oferta econòmica (a
incloure en el sobre 3).
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La memòria també haurà de contenir els punts 5, 6 i 7 de l’apartat criteris d’adjudicació
del PPTP (encara que no serà objecte de puntuació):

2. Els licitadors que no assoleixin una puntuació mínima de 25 punts en els criteris
d’adjudicació subjectes a judici de valor.
3. No complir amb els requisits i prescripcions tècniques mínimes especificades al plec
de prescripcions tècniques particulars

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ CONSISTENTS EN FÒRMULES MATEMÀTIQUES
(màxim 51 punts)
La distribució de la puntuació es realitzarà de la següent manera:
Criteri
1.
2.

Descripció
Oferta econòmica (puntuació màx. 31 punts).

Fórmula
Fórmula tipus 1 de la clàusula
34.1 del DCPCAP.

Transport del tren turístic fins al magatzem
municipal (puntuació màxima 20 punts).
Automàtic
En el cas que el licitador efectuï el transport del
tren turístic sense cap tipus de cost per part
l’Ajuntament, obtindrà la màxima puntuació (20
punts); en cas contrari la mínima (0 punts).

En cas d’empat, s’aplicaran per ordre els criteris socials establerts en l’article 147.2 de
la LCSP, referits al moment de finalitzar el termini de presentació d’ofertes.
JUSTIFICACIÓ DELS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
De la puntuació total (100 punts), 49 punts s’assignen a criteris avaluables mitjançant
judici de valor per tal de poder considerar aspectes qualitatius i disseny del tren que el
facin més atractiu en aparença, comoditat i equipament, així com també poder
considerar aspectes de consum i impacte ambiental i de motor.
L’oferta econòmica es valora en tant que repercutirà en un menor cost per l’Ajuntament
per a l’adquisició del vehicle, així com també el fet que els licitadors ofereixin el transport
sense cost del tren turístic fins al magatzem municipal.
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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.

VIII. GARANTIES
PROVISIONAL
Exigència89: no
Quantia (€): Possibilitat d’acreditar la seva constitució per mitjans electrònics90: Justificació de la seva exigència: DEFINITIVA
Exigència91: sí
Quantia: 5% del preu ofert (IVA exclòs)
Possibilitat d’acreditar la seva constitució per mitjans electrònics92: 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: -

89

S’indica “sí” o “no”.
S’indica “sí” o “no”.
91 S’indica “sí” o “no”.
92 S’indica “sí” o “no”.
90
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TERMINI DE GARANTIA
1 any, des de la signatura de l’acta de recepció del subministrament.

IX. INCOMPLIMENTS I PENALITATS
INCOMPLIMENTS QUE DONEN LLOC A LA RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE
Els establerts al DCPCAP (clàusula 38)
ALTRES INCOMPLIMENTS: EXECUCIÓ DEFECTUOSA
Els establerts al DCPCAP (clàusula 38)
ALTRES INCOMPLIMENTS: RETARD EN L’EXECUCIÓ
Els establerts al DCPCAP (clàusula 38)

93

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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RESPONSABILITATS DE L’ART. 315 DEL LCSP93

X. MODIFICACIÓ,
CLÀUSULES

CESSIÓ,

SUBCONTRACTACIÓ,

EXTINCIÓ

I

ALTRES

MODIFICACIÓ
Causa: Contingut: Abast màxim: CESSIÓ
Admissió: Condicions: -

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.
EXTINCIÓ
Causes98: -

94

S’indica “si “o “no”.

95

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.
96
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)
97
S’indica “si “o “no”.
98 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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SUBCONTRACTACIÓ
Es permet l’execució parcial per tercers94: Sí
Obligació d’indicar en l’oferta la part que tinguin previst subcontractar95: Sí (conforme
apartat del model Annex 2)
Tasques crítiques que no poden ser objecte de subcontractació96: no
Pagament directe a subcontractistes97: no
Prestacions per a les quals es prohibeix la subcontractació: -

PARTICIPACIÓ DE QUI SIGNA
SIGNATURES
Serveis tècnics municipals:99
Francina Rius Cruz, tècnica de contractació i instructora
Aleix Cervantes López, enginyer municipal
El Regidor proponent100: Xavier Racero Esquius, Regidor de promoció econòmica
INFORME PRECEPTIU DE SECRETARIA101
☒S’emet informe favorable sobre l’expedient de contractació. Josep González
Ballesteros, secretari municipal
☐ S’emet informe en relació al present expedient i s’incorpora a l’expedient.

☐ S’emet informe en relació al present expedient de contractació i en la seva fiscalització
s’incorpora a l’expedient.

99

Es signarà consignaran el nom i els cognoms i càrrec de qui signa.
Es consignaran el nom i els cognoms i càrrec de qui signa.
101
Es signarà el PCAP o emetre informe que s’incorporarà a l’expedient
100

102

Es signarà el PCAP o emetre informe que s’incorporarà a l’expedient
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INFORME PRECEPTIU D’INTERVENCIÓ102
☒ S’emet informe favorable sobre l’expedient de contractació i en relació amb la seva
fiscalització. Sr. Josep González Ballesteros, interventor per delegació, en virtut de
Decret 2018-867 de 25 de juliol, publicat al BOPB de 6 d’agost de 2018.
(signat electrònicament)

ANNEX 1. Declaració responsable del licitador que signa l’oferta 103
A L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES
Plaça de la Vila, 1, 08272 SANT FRUITÓS DE BAGES
DECLARACIÓ RESPONSABLE DELS LICITADORS SOBRE COMPLIMENT DE LES
CONDICIONS DE CAPACITAT, SOLVÈNCIA I NO INCURSIÓ EN PROHIBICIÓ PER
CONTRACTAR PREVISTES LEGALMENT I EXIGIDES EN EL CONTRACTE
EXPEDIENT
Número: 909/2018
Objecte: subministrament per a l’adquisició d’un vehicle especial tipus tren destinat al
transport turístic pel municipi de Sant Fruitós de Bages
RÈGIM
Classe104: administratius
Modalitat105: subministrament

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.
103

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
104 S’indicarà si el contracte és administratiu o privat.
105 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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EMPRESARI
Nom:
DNI/CIF:

-

Que no es troba incurs en cap de les causes que prohibeixen la contractació amb
els poders adjudicadors del sector públic.
Que s’assumeix el compromís a què es refereix l’article 75.2. de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic (si s’escau).106

106

Quan una empresa desitgi recórrer a les capacitats d’altres entitats, demostrarà al poder adjudicador que es disposarà dels
recursos necessaris mitjançant la presentació del compromís d’aquestes entitats.
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LLOC I DATA

ANNEX 2. Oferta econòmica:107
A L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES
Plaça de la Vila, 1, 08272 SANT FRUITÓS DE BAGES
OFERTA ECONÒMICA: REDUCCIÓ DEL PREU
RESPECTE AL PRESSUPOST DE CONTRACTACIÓ
EXPEDIENT
Número: 909/2018
Objecte: subministrament per a l’adquisició d’un vehicle especial tipus tren destinat al
transport turístic pel municipi de Sant Fruitós de Bages
RÈGIM
Classe: administratiu
Modalitat: subministrament
EMPRESARI
Nom:
DNI/CIF:
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ

Pressupost de licitació: 28.925,62 € (IVA exclòs)
Preu sense IVA: .................................. €
Quota estimada de l’IVA(21%): .................... €
Preu amb IVA: ........................................ €
2. Transport del tren turístic fins al magatzem municipal (puntuació màxima 20 punts).
En el cas que el licitador efectuï el transport del tren turístic sense cap tipus de cost per
part l’Ajuntament, obtindrà la màxima puntuació (20 punts); en cas contrari la mínima (0
punts).
(Marcar la opció escollida):
☐ Sí

☐ No

SUBCONTRACTACIÓ
S’indica a continuació la part de les obres que es preveu subcontractar:
107

Aquest model s’inclourà dins del sobre 3, o en el sobre únic en els procediments simplificats, quan la reducció del preu respecte
al pressupost de licitació sigui un criteri d’adjudicació
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1. Oferta econòmica (puntuació màx. 31 punts). Es valorarà amb la màxima puntuació
el preu més baix entre les ofertes presentades, d’acord amb la fórmula tipus 1 de la
clàusula 34.1 del DCPCAP.

Tasca
subcontractar

a Import
subcontractar

a Nom o perfil
subcontractista

empresarial

del

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

ANNEX 2
Pàgina 138 de 148
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

Codi Validació: 9ZQCNPL2T9AAKG5J22T9E3RAA | Verificació: http://santfruitosdebages.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 138 de 148

SIGNATURA I SEGELL DE L’EMPRESARI O REPRESENTANT
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE HAN DE REGIR EL
CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT PER A L’ADQUISICIÓ
D’UN TREN TURÍSTIC

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE HAN DE REGIR EL
CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT PER A L’ADQUISICIÓ D’UN TREN TURÍSTIC

1. OBJECTE
L’objecte del present contracte és el subministrament per a l’adquisició d’un vehicle
especial tipus tren destinat al transport turístic pel municipi de Sant Fruitós de Bages,
així com per utilitzar en diferents actes municipals a la via pública: cavalcada de Reis,
les Caramelles, Festa de l’Arròs, cercaviles i altres activitats turístiques. I ha d’estar
dissenyat amb una aparença de tren de vapor de via fèrria
Aquest vehicle ha de disposar de la classificació núm. 80 de Tren turístic, definida per
l’annex II del Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el
Reglament General de Vehicles; o bé en el cas de vehicles anteriors a la citada
reglamentació caldrà que disposin de l’homologació equivalent a un tren turístic pel
transport de persones d’acord amb la normativa sectorial anterior.
En concret, el vehicle ha d’estar composat d’un conjunt format per una màquina tractora
de motor tèrmic i combustió interna, així com d’un remolc adaptat per a transportar un
número no inferior a 50 passatgers assentats.
Cal remarcar que el citat vehicle especial pot ser de nova fabricació, o bé, d’ocasió, i es
trobarà degudament matriculat en tots els casos per poder circular per a la via pública i
carreteres convencionals. També haurà de complir com a mínim totes les
característiques tècniques definides al present plec.

Denominació: Tren turístic
Denominació tècnica: Classificació núm. 80 de Tren turístic, definida per l’annex II del
Reial Decret 2822/1998, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament General
de Vehicles; o bé en el cas de vehicles anteriors a la citada reglamentació caldrà que
disposin de l’homologació equivalent a un tren turístic pel transport de persones d’acord
amb la normativa sectorial anterior.
Les homologacions han d’haver estat emeses per part de la direcció general competent
en matèria d’energia, mines i seguretat industrial, o l’organisme oficial competent
equivalent.
Característiques generals de la fitxa tècnica: La següent informació de caràcter
general ha d’estar inclosa com a mínim a la fitxa tècnica del vehicle (tan per la màquina
tractora com pel remolc/s) i a presentar durant el procés de licitació:
▪

Marca.
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2. CARACTERÍSTIQUES GENERALS DEL VEHICLE:

▪
▪
▪

Model.
Any de fabricació o primera matriculació.
Classificació del vehicle.

Dimensions: El vehicle en el seu conjunt (tractora i remolc/s) haurà de donar
compliment a les següents dimensions i característiques:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Longitud total mínima: 13 m.
Longitud total màxima: 18 m.
Amplada total màxima: 2,30 m.
Alçada total màxima: 3 m.
Tara total màxima en buit: <7.500 kg.
Massa tècnica màxima admissible: >11.000 kg.

Tractora:
Motor:
▪ Motor: Tèrmic de combustió.
▪ Tipus de combustible: Gasoil.
▪ Nombre de cilindres: 4.
▪ Potència fiscal mínima: 19 CVF.
▪ Velocitat màxima: 25 km/h.
▪ Hores màximes de marcador: 45.000 h.

Cabina:
▪ Seients i capacitat: Per una persona (conductor).
▪ Dos retrovisors exteriors a cada costat.
▪ Parabrises de vidre, o similar equivalent.
▪ Seient encoixinat i entapissat.
▪ Graó d’accés ergonòmic.
▪ Carcassa decorativa amb una aparença de tren de vapor de via fèrria, amb
acabat de fusta, degudament pintada i en correcte estat de conservació per a la
correcta circulació.
Massa màxima admissible:
▪ Massa màxima tècnicament admissible: >3.800 kg.
▪ Masses màximes tècniques admissibles per eix:
- 1r eix: >1.100 kg.
- 2n eix: >1.900 kg.

Sistema de suspensió:
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Sistema de frens:
▪ Sistema de frens: De disc o tambor.
▪ Fre d’estacionament: Manual o de peu.
▪ Material de fricció: Sense amiant.

▪
▪

Suspensió davantera i posterior.
S’admeten sistemes de suspensió amb molles independents o de ballesta.

Rodes i pneumàtics:
▪ Nombre mínim: 4.
▪ Pneumàtics: S’admet un nivell mig de desgast, però mínim per a la correcta
circulació.
Instruments mínims del panell de control:
▪ Velocímetre.
▪ Marcador d’hores de circulació.
▪ Indicador de combustible
▪ Indicador d’oli.
▪ Odòmetre (addicionalment, i no obligatori).
Acoblament remolc/s:
▪ Dispositiu d’acoblament per remolcs degudament homologat.

Remolc/s:
Dimensions:
▪ Un o varis remolcs.
▪ Longitud mínima del remolc o conjunt de remolcs: 10 m (inclosa llança
d’acoblament).
▪ Longitud màxima de remolc: 12 m.
▪ Longitud màxima de conjunt de remolcs: 15 m.
▪ Amplada total màxima del remolc o conjunt de remolcs: 2,30 m.
▪ Alçada total màxima remolc o conjunt de remolcs: 3 m.
▪ Massa tècnica màxima admissible: >6.000 kg.
O bé, sent els valors anteriors segons normatives d’aplicació segons capacitat de
places.
Capacitat:
▪ Capacitat mínima total per a 50 places.
▪ Adaptat/s i homologat/s pel transport de persones en seients.

Carrosseria:
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Llums de senyalització:
▪ Dos llums davanteres a banda i banda blanc/groc (llums de carretera i de llarg
abast per la correcta circulació amb condicions de baixa visibilitat o nit)
▪ Dos llums de posició davanteres blanc/groc (gàlibs).
▪ Dos indicadors de direcció davanters groc intermitent a banda i banda.
▪ Dos indicadors de direcció posteriors groc intermitent a banda i banda.
▪ Dos llums de posició posteriors vermells (gàlibs).
▪ Dos llums de frenada posteriors vermells.
▪ Sirena superior a la cabina de senyalització de vehicle especial.

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Estructura tancada en totes les cares laterals i superiors.
Estructura i carrosseria folrada interiorment i acabats homologats.
Tancaments laterals desmuntables de vidre (pels 4 costats), degudament
homologats.
Portes amb tancament de seguretat.
Terra antilliscant.
Graons, pujadors o estreps d’accés ergonòmic pels passatgers.
Seients encoixinats i entapissats.
Carcassa decorativa amb una aparença de tren de vapor de via fèrria, amb
acabat de fusta, degudament pintada i en correcte estat de conservació per a la
circulació.

Eixos:
▪ Cada remolc ha de disposar d’un mínim de 2 eixos.
Sistema de suspensió:
▪ Suspensió davantera i posterior.
▪ S’admeten sistemes de suspensió amb molles independents o de ballesta.
Rodes i pneumàtics:
▪ Nombre mínim per remolc: 4.
▪ Pneumàtics: S’admet un nivell mig de desgast, però mínim per a la correcta
circulació.

Llums senyalització:
▪ Dos indicadors de direcció posteriors groc intermitent a banda i banda.
▪ Dos llums de posició posteriors vermells a banda i banda (gàlibs).
▪ Dos llums de frenada posteriors vermells a banda i banda.
▪ Una llum antiboira posterior vermella.
▪ Dos catadiòptrics posteriors vermells a banda i banda.
▪ Una llum de marxa enrera posterior.
Termini d’entrega:
1 mes des de la formalització del contracte.
La recepció del tren turístic es documentarà amb la pertinent acta.
Import base de licitació:
35.000,00 euros (IVA 21% inclòs).
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Acoblament remolc/s:
▪ Dispositiu d’acoblament per remolcs degudament homologat.

Altres:
Seran a càrrec de l’adjudicatari les següents qüestions:
▪
▪

▪

La garantia mínima d’1 any del conjunt del tren turístic per a la seva correcta
circulació.
Les reposicions, modificacions o reformes necessàries que s’hagin d’efectuar al
tren turístic pel seu correcte funcionament, circulació i legalització; així com per
tal de donar compliment a les característiques tècniques indicades al present
plec.
Les despeses derivades d’honoraris tècnics, tràmits, taxes administratives i
gestions necessàries per a la presentació de l’oferta per part de l’adjudicatari,
així com per efectuar l’alta del permís de circulació i matriculació, o bé pel canvi
de titularitat del vehicle a favor de l’Ajuntament, i d’altres que siguin necessàries
per la correcta circulació del vehicle a nom de l’Ajuntament.

3. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA:
El tren turístic s’entregarà degudament matriculat, homologat, legalitzat, i en correcte
estat de conservació i manteniment per a la seva immediata i idònia circulació, d’acord
amb la normativa sectorial vigent.

▪

▪
▪

Fitxa tècnica del vehicle especial de classificació núm. 80 de Tren turístic,
definida per l’annex II del Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre, pel qual
s’aprova el Reglament General de Vehicles; o bé en el cas de vehicles anteriors
a la citada reglamentació caldrà que disposin de les fitxes tècniques amb
l’homologació equivalent a un tren turístic pel transport de persones d’acord amb
la normativa sectorial anterior.
Permís de circulació degudament actualitzat per poder circular.
Informe redactat i signat per tècnic professional competent que acrediti el
correcte estat de conservació, manteniment, homologació per poder circular per
les vies i carreteres convencionals, així com de compliment de les prescripcions
tècniques del present plec.

Tanmateix, l’ajuntament es reserva el dret de poder contrastar amb tècnics professionals
competents la validesa i idoneïtat de la documentació tècnica presentada i estat de
conservació i manteniment del vehicle especial.
4. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
a) Criteris subjectes a judici de valor (puntuació màxima 49 punts):

Consideracions generals:
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D’acord amb l’anterior, l’adjudicatari haurà de fer entrega de la següent documentació
de forma prèvia a la formalització del contracte:

Per cadascun dels criteris de valoració consistents en judici de valor, que es detallen a
continuació, es tindran en compte els següents aspectes entre les proposicions
presentades:
▪
▪
▪
▪

La concreció i coherència de la proposició presentada per cadascun dels criteris.
Oferir una millor prestació o qualitat respecte les establertes al present PPTP.
Oferir un major nivell de qualitat dels elements que fomentin un menor impacte
ambiental.
Oferir una major quantitat de les prescripcions tècniques mínimes especificats
en el present PPTP.

Documentació a presentar:
Caldrà presentar tota documentació mínima indicada posteriorment, de la qual alguna
es considerarà als efectes de puntuació dels criteris d’adjudicació segons el detall
especificat:
Memòria tècnica del vehicle tren turístic a subministrar, definitòria de les prescripcions
tècniques indicades al present plec:
1. Documentació tècnica de la carrosseria del vehicle: (fins a 20 punts)

▪
▪
▪
▪

Disseny tècnic del model de tren turístic amb aparença de tren de vapor de via
fèrria: exterior i interior.
Qualitat dels materials utilitzats (estructura, paviment, parets, finestres,...).
Distribució de l’habitacle, obertures, finestres.
Model o tipus de butaca del conductor i de viatgers.
Altres aspectes d’interès per a la seva valoració.

2. Documentació tècnica del bastidor, xassís i motor: (fins a 20 punts)
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Característiques del motor (inclosa marca, model, any de fabricació, potència,
cilindres, velocitat màxima, hores de marcador, i altres especificades en el
present plec).
Dimensions i massa tècnica màxima del vehicle.
Descripció de la cadena cinemàtica.
Sistema de frenat.
Sistema de suspensió.
Sistema de senyalització i il·luminació.
Rodes i pneumàtics.
Altres aspectes d’interès per a la seva valoració.

3. Documentació de l'equipament: (fins a 5 punts)
▪
▪

Model o tipus de butaca de conductor i de viatgers.
Graons, estreps o pujadors d’accés al vehicle.
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▪

▪

Altres aspectes d’interès per a la seva valoració.

4. Documentació de consum i impacte ambiental: (fins a 4 punts)
Certificats oficial de consum i de nivells de soroll, emissions contaminants, etc.
5. Còpia de les certificacions i homologacions que posseeixi a Espanya el tren turístic
ofert (fitxa tècnica), relatius al seu xassís, carrosseria, motor, caixa del canvi, potència
útil disponible en eix tractor, nivell d'emissió de sorolls i gasos de fuita i qualssevol altres
certificats i homologacions que fossin necessaris.
6. En cas de subcontractació d’alguns dels treballs o serveis, haurà d’especificar quins
seran i en quin percentatge, així com també quines empreses seran objecte d’aquesta
subcontractació.
7. Qualsevol altra documentació complementària que l'oferent estimi convenient.

La memòria tindrà una extensió màxima de 10 fulls a ambdues cares (equivalent a 20
pàgines), amb tipus de lletra igual o equivalent a l’Arial 11. Tanmateix, els licitadors
poden presentar annexes explicatius a la memòria que es consultaran només en cas
que la mesa necessiti ampliar alguna informació i que no es comptabilitzen dins les
pròpies pàgines de la memòria.
Tots els documents del sobre núm. 2 es presentaran també en suport digital, en format
pdf. El citat sobre contindrà un document independent que relacionarà de forma
indexada cadascun dels documents que l’integren.

▪
▪
▪

Efectuar qualsevol referència en el sobre 2 que correspongui a l’oferta
econòmica (a incloure en el sobre 3).
Els licitadors que no assoleixin una puntuació mínima de 25 punts en els criteris
d’adjudicació subjectes a judici de valor.
No complir amb els requisits i prescripcions tècniques mínimes especificades al
present plec de prescripcions tècniques particulars

b) Criteris automàtics o subjectes a fórmula (puntuació màxima 51 punts):
1. Oferta econòmica (puntuació màx. 31 punts). Es valorarà amb la màxima
puntuació el preu més baix entre les ofertes presentades, d’acord amb la fórmula
tipus 1 de la clàusula 34.1 del DCPCAP.
2. Transport del tren turístic fins al magatzem municipal (puntuació màxima 20
punts). En el cas que el licitador efectuï el transport del tren turístic sense cap
tipus de cost per part l’Ajuntament, obtindrà la màxima puntuació (20 punts); en
cas contrari la mínima (0 punts).
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Supòsits d’exclusió del licitador del procediment de contractació:

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

5. SOLVÈNCIA PROFESSIONAL O TÈCNICA
L’adjudicatari haurà d’acreditar la solvència professional o tècnica de la forma següent:
1. Relació de subministraments de trens turístics efectuats en el curs dels cinc darrers
anys, avalats mitjançant certificats de bona execució, per un import mínim igual o
superior a 43.388,43 euros (IVA exclòs). Aquests certificats han d’indicar l’import,
les dates i el lloc d’execució dels subministraments i s’ha de precisar si es van dur a
terme segons les regles per les quals es regeix la professió i es van portar
normalment a bon terme; si s’escau, els certificats esmentats els ha de comunicar
directament a l’òrgan de contractació l’autoritat competent. (Mitjà 1a dels especificats
en el punt B de la clàusula 25 del DCPCAP)
2. Mitjà d’acreditació: Declaració responsable que contingui la relació de
subministraments executats acompanyada dels corresponents certificats esmentats.

6. OBLIGACIONS LABORALS, SOCIALS, FISCALS, DE PROTECCIÓ DE DADES
PERSONALS, I MEDIAMBIENTALS DEL CONTRACTISTA
El contractista restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria
laboral, de seguretat social, de seguretat i salut en el treball, d'integració social de les
persones amb discapacitat, d’igualtat efectiva de dones i homes, fiscal, de protecció de
dades personals, i en matèria mediambiental
A Sant Fruitós de Bages,
L’enginyer municipal
Aleix Cervantes López
(signat electrònicament)
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3. En el cas que els subministraments, 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.

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents
Finalitzats els temes de l’ordre del dia, l’alcalde-president declara finalitzada la sessió
de la Junta de Govern Local essent les 9:58 hores.
PARTICIPACIÓ DE QUI SIGNA
Certificat
Càrrec : Secretari
Josep González Ballesteros
(signatura electrònica)
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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.

