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CERTIFICAT 
 
JOSEP GONZALEZ BALLESTEROS, secretari de l’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages, CERTIFICO que el contingut de l’acta corresponent a la sessió ordinària de la 
Junta de Govern Local celebrada el dia 8 d’octubre de 2018, és el següent :  
 
 
 
“JUNTA DE GOVERN LOCAL  
 

Núm.: ........................................ 22/2018 
Caràcter: ...............................  Ordinària 
Data: .................... 8 d’octubre 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 8 d’octubre de 2018, en sessió ordinària, amb la presidència del 
Sr. Joan Carles Batanés Subirana, concorrent els regidors/regidores que s’esmenten 
més amunt. 
 
Durant tota la sessió es va donar el quòrum d’assistència necessària de membres de la 
Junta de Govern Local. No obstant, la regidora Cristina Murcia Caraballo es va 
incorporar al Punt 3 de l’ordre del dia. 
 
La presidència declara oberta la sessió de la Junta de Govern Local i es passen a tractar 
els diversos punts de l’ordre del dia.  
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 ASSUMPTES EXPEDIENT PÀGINA 

1 Aprovació de l’esborrany de l’acta de la Junta de 
Govern Local ordinària de 24 de setembre de 2018 

1311/2018 4 

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

  

  
ÀMBIT DE SERVEIS A LA CIUTADANIA 

 
  

 ÀREA DE CULTURA I FESTES   

2 Aprovar el preu públic per sortides culturals al 
Vendrell i l’Abadia de Montserrat 

1391/2018 5 

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

  

3 Donar compte dels Decrets d’Alcaldia 48/2018 7 

  
ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS 

 
  

 ÀREA DE SECRETARIA   

4 Acatament de resolucions judicials. Sentència 
recurs contenciós administratiu número 47/2014. 

675/2014 13 

5 Acatament de resolucions judicials. Sentència 
recurs contenciós administratiu número 277/2015. 

1206/2015 23 

6 Aprovar la compareixença en el recurs Contenciós 
Administratiu nº 314/2018 del JCA 10, interposat per 
immobiliària SACLOSA SA 

1388/2018 31 

 ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA   

7 Aprovar la resolució de les al·legacions i la imposició 
de sanció en el procediment sancionador de 
trànsit(butlletí SFB-D 1834) 

140/2018 3342 

  
ÀMBIT DE PROMOCIÓ DEL TERRITORI 

 
  

 ÀREA DE PLANEJAMENT I TERRITORI   

8 Aprovar l’expedient de contracte menor per 
l’adquisició de llicència d’ús de programari Bentley 
Microstation per a la gestió de les dades del POUM 

1296/2018  

 ÀREA D’ESPAI PÚBLIC, ACTIVITATS I OBRES   

9 Aprovar les obres complementàries de construcció 
d’un pont i d’adequació de vorals de l’avinguda 
Girona. 

1375/2016 52 

10 Aprovar l’adjudicació de les obres incloses en el 
Capítol 01.26 “àmbit de l’espai exterior enfront a 
l’escola” contingut en el Projecte executiu de la 
primera fase de les obres de reurbanització del 
carrer Padró. 

947/2018 52 
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11 Aprovar l’inici de l’expedient de contractació per a 
l’execució de les obres contingudes en el Text Refós 
de la Memòria tècnica d’execució per la millora del 
clavegueram al polígon industrial riu d’or (fase 1) de 
Sant Fruitós de Bages. 

1217/2018 58 

12  Aprovar definitivament el “Projecte bàsic i d’execució 
de Casal de Joves a la planta semisoterrani del 
Centre Cívic Nexe”. 

1004/2018 92 

13 Aprovar definitivament el Projecte d’intervencions al 
camp de futbol municipal de Sant Fruitós de Bages i 
aprovació de l’expedient de i el plec de clàusules 
administratives que han de regir la contractació, 
mitjançant procediment obert, oferta 
econòmicament més avantatjosa, pluralitat de 
criteris de valoració i tramitació ordinària per 
l’execució de les obres incloses en la Fase 2A (Nou 
edifici bar). 

798/2018 96 

  
ÀMBIT DE SERVEIS A LA CIUTADANIA 

 
  

 ÀREA DE SERVEIS SOCIALS    

14 Aprovar la concessió d’ajudes d'urgència social a 
usuaris de l’EBAS 

1353/2018 
1362/2018 
1368/2018 
1383/2018 

135 

 ÀREA D’ESPORTS   

15 Aprovar l’autorització de pas pel terme municipal de 
la caminada solidària. 

1102/2018 136 

 ASSUMPTES SOBREVINGUTS   

S1 Aprovar llicència urbanística d’obres menors per 
instal·lació de dipòsit soterrat 

634/2018 139 

S2 Aprovar llicència urbanística d’obres menors per 
adequació interior de nau industrial 

671/2018 142 

S3 Aprovar llicència urbanística d’obres menors per 
col·locació de plaques de policarbonat a la coberta 

1155/2018 145 

S4 Atorgar una ajuda d’urgència social 1412/2018 147 

S5 Aprovar la convocatòria i el plec de clàusules 
administratives particulars que han de regir la 
licitació pel contracte de subministrament d’un 
vehicle híbrid de representació 

911/2018 149 

S6 Aprovar el contracte menor d’obres i l’adjudicació 
dels treballs de reasfaltament de carrers any 2018 
Fase 2 

1336/2018 180 

S7 Actualització de la renda i modificació del contracte 
de lloguer del local situat a la Ctra de Vic 1-3 (Teatre 
Casal Cultural 

1286/2018 
189 
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1.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de la Junta de Govern Local ordinària de 24 
de setembre de 2018 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
 

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

 
ÀMBIT DE SERVEIS A LA CIUTADANIA 

 
ÀREA DE CULTURA I FESTES 
 
2.- Aprovar el preu públic per sortides culturals al Vendrell i l’Abadia de Montserrat 
(exp. 1391/2018) 
 
Primer. Des de la regidoria de cultura i alcaldia es proposen realitzar dues sortides 
culturals per visitar els museus de Pau Casals al Vendrell en motiu del 45è aniversari de 
la seva mort i visitar el Monestir i Museu de Montserrat a l’Abadia de Montserrat.  
 
Segon. Vist informe de la tècnica d’arxiu on constata que el preu unitari de les sortides 
per equipar les despeses directes amb els ingressos són: 
 

- A la visita als museus de Pau Casals al Vendrell ascendeix a 17€ per persona 
- A la visita al Monestir de Montserrat i el Museu ascendeix a 31€ per persona 

 
però en ser una activitat cultural és pot considerar adient un preu públic més baix el seu 
cost unitari per ser justificar-se en termes d’interès públic i cultural per la població. 
 
Tercer. Vist l’article 44 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova 
el Text Refós de la Llei Reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), s’estableix que el 
’import dels preus públics haurà de cobrir com a mínim el cost del servei prestat o de 
l’activitat realitzada. Excepte quan existeixin raons socials, benèfiques, culturals o 
d’interès públic. 
 
Quart. Vist que el Ple municipal de data 22 de juny de 2015, va acordar delegar en la 
Junta de Govern Local, entre altres, les atribucions d’establir els preus públics 
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corresponents a serveis o activitats prestades per l’Ajuntament. 
 

Cinquè. Atès que la Junta de Govern Local actua per la competència delegada següent:  
 

- Òrgan delegant: Ple 
- Data de delegació: 22.6.2015 
- Publicació al BOPB: 7.7.2015 

 
S’ACORDA:  

 
Primer. Donar conformitat de la denominació del preu públic següent: 

 
Sortida cultural a visitar els museus de Pau Casals al Vendrell: 10€/ persona 
Sortida cultural a visitar el Monestir i Museu de Montserrat: 18€/persona 

 
Segon. La liquidació del preu públic s’ajustarà a la següent regla per la liquidació i 
recaptació d’aquest: 
 

- El pagament s’ha d’efectuar en el període establert per a la inscripció. 
- En el no previst s’estarà a l’Ordenança Fiscal número 13 Reguladora dels Preus 

públics. 
 

Tercer. Notificar el present acord a l’àrea de Tresoreria, per al seu coneixement i efectes; 
i publicar al BOPB. 
 
Quart. Declarar que: 
 

- L’acte és una resolució, que pot ésser impugnada per mitjà de recurs de 
reposició davant l’òrgan titular legal de la competència en el termini d’un mes a 
comptar des del 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.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
 

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

Núm.  
decret 

Data i 
hora 

Núm. 
expedient 

Assumpte 

2018-01049 
14/09/201
8 16:01 

1301/2018 

Aprovació de la baixa del padró fiscal de 
l'impost de vehicles de tracció mecànica 
(segons la relació adjunta ) i autorització a 
l’Organisme de Gestió Tributària per a 
tramitar-ne la depuració. 

2018-01050 
14/09/201
8 16:02 

1142/2018 
Informe del Secretari relatiu a la modificació 
puntual Pla parcial de delimitació del Parc 
Tecnològic del Bages 

2018-01051 
14/09/201
8 16:03 

1314/2018 

Sobre l’ordre d’execució adreçada al 
propietari SAREB, SA, al terme municipal de 
Sant Fruitós de Bages, degut a l’estat 
degradat de la vorera del carrer Albèniz, 33-
35. 

2018-01052 
14/09/201
8 16:04 

1313/2018 
Aprovació de despesa, reconeixement 
d’obligació i ordenació de pagaments, 
corresponents a l’expedient núm. 1313/2108 

2018-01053 
14/09/201
8 16:05 

1094/2018 
Llicència de primera ocupacio  (c/ Nou, 11  1-
1) 

2018-01054 
14/09/201
8 16:07 

1312/2018 
Establiment del format del Llibre de registre 
d'Honors i Distincions 

2018-01055 
14/09/201
8 16:53 

760/2018 
Incoació de l’expedient per a l’adopció de 
mesures de restauració de la realitat física 
alterada 

2018-01056 
14/09/201
8 16:56 

1401/2017 
Declaració de suspensió del procediment fins 
que es resolgui prèviament el procediment de 
llicència ambiental 

2018-01057 
14/09/201
8 17:04 

714/2018 
Declaració de finalització de procediment i 
arxivament de l’expedient núm. 714/2018 

2018-01058 
14/09/201
8 17:05 

854/2017 
Declaració de suspensió del procediment fins 
que es resolgui un recurs interposat davant el 
CTUCC. 

2018-01059 
17/09/201
8 10:04 

1304/2018 
Incoació d’expedients sancionadors de trànsit 
- remesa 18038166 - 

2018-01060 
17/09/201
8 10:06 

105/2018 

Resolució del recurs de reposició de 
l’aprovació definitiva de l’activitat municipal 
substitutòria del manteniment de parcel·les, 
en zona Brucardes, Nucli, Pineda de Bages i 
altres (fase 3 i 4). 

2018-01061 
17/09/201
8 10:23 

1630/2017 
Justificació de la subvenció concedida a 
l’Associació Gent Gran de Sant Fruitós i 
reintegrament de quantitats no justificades 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

 
 
 

 
Pàgina 8 de 198 

 
 

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 

2018-01062 
17/09/201
8 12:55 

1129/2018 
Convocatòria de la sessió ordinària del Ple 
municipal pel dia 20 de setembre de 2018. 

2018-01063 
18/09/201

8 9:14 
530/2018 

Convocatòria de la sessió extraordinària de la 
Junta Local de Seguretat a celebrar el proper 
19 de setembre de 2018. 

2018-01064 
18/09/201
8 14:02 

1329/2018 

Aprovació de despesa, reconeixement 
d'obligació i ordenació de pagaments, 
corresponents a l'expedient nº  1329 /2018 de 
relació de factures, número de relació 
O/2018/166 

2018-01065 
19/09/201

8 9:12 
1338/2018 

Aprovació de compensació de deutes amb la 
Fonda Sant Benet corresponent a l’expedient 
1338/2018. 

2018-01066 
19/09/201

8 9:22 
988/2018 

Llicència d’obra menor per rehabilitació de 
façana amb muntatge i desmuntatge de 
bastida. 

2018-01067 
19/09/201

8 9:25 
1147/2018 

Llicència d’obra menor per substitució de 
rajoles al paviment. 

2018-01068 
19/09/201

8 9:38 
181/2017 

Aprovació de la relació d’obligats al 
pagament de la taxa per la prestació del 
servei d'atenció domiciliària corresponent al 
mes d'agost 2018. 

2018-01069 
19/09/201
8 13:56 

1014/2018 

Aprovació de la certificació d’obra núm. 1 i la 
factura número 530 corresponent als treballs 
de modificació i reforma de les instal·lacions 
de veu i dades del CEIP Monsenyor Gibert. 

2018-01070 
19/09/201
8 13:56 

563/2017 

Aprovació de la factura número 18049 de 
Xavier Josep Gelonch Pifarré en relació al 
contracte de serveis consistents en la 
redacció del Projecte executiu per la 
transformació de l’antic Ajuntament en casal 
d’entitats i Jutjats de Pau. 

2018-01071 
19/09/201
8 13:57 

1319/2017 

Aprovació de les factures número 
F0813N00020953 i F0813N00020954 en 
relació al contracte per a la dotació de 
subministrament elèctric als àmbits de la UA 
16a La Serreta i del sòl urbà no urbanitzat de 
La Serreta. 

2018-01072 
19/09/201
8 13:58 

1093/2018 

Aprovació de la factura número 1717 
corresponent als treballs del Contracte menor 
reforma instal·lació climatització l'Esplai 
d'Avis (C. Jacint Verdaguer, 3). 

2018-01073 
19/09/201
8 13:59 

1375/2016 

Aprovació de les certificacions d’obra número 
1 i número 2, i de les factures corresponents 
número 138 i número 162 relatives als 
treballs realitzats els mesos de juny i juliol 
respectivament. 
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2018-01074 
19/09/201
8 18:10 

1283/2018 
Aixecament de mesura d'intervenció 
d'armament de la Policia Local respecte a 
reincorporació d'agent (TIP 1029) 

2018-01075 
19/09/201
8 18:21 

1145/2018 
Llicència d’obra menor per rehabilitació de 
façana. 

2018-01076 
20/09/201

8 8:29 
1150/2018 

Llicència d’obra menor per reforma de cuina i 
lavabo. 

2018-01077 
20/09/201

8 8:30 
1026/2018 

Autorització per a la celebració de la cursa 
esportiva Sant Fruitós Running Night (entre 
vinyes). 

2018-01078 
1 

20/09/201
8 10:01 

1357/2018 
Aprovació de la modificació del pressupost 
municipal número 23/2018, de generació de 
crèdit per nous ingressos. 

2018-01079 
20/09/201
8 13:40 

1311/2018 
Convocatòria de la sessió ordinària de la 
Junta de Govern Local de 24 de setembre de 
2018 

2018-01080 
21/09/201

8 11:33 
1204/2018 

Autorització per a la celebració del Trial 
Social del Bages 

2018-01081 
21/09/201

8 11:50 
1333/2018 

Incoació d’expedients sancionadors de trànsit 
(remesa 18038975). 

2018-01082 
21/09/201

8 11:53 
539/2018 

Implantació de mesures d'adequació respecte 
a contragual (c/ Padró 85 GUAL 823) 

2018-01083 
21/09/201
8 12:02 

1154/2018 
Llicència d’obra menor per obertura i 
tancament de rasa. 

2018-01084 
21/09/201
8 12:04 

1033/2018 
Llicència d’obra menor per execució de cala i 
reparació dels serveis de telecomunicació. 

2018-01085 
24/09/201

8 9:36 
1078/2018 

Esmena del Decret número 2018-0892 data 
01.08.2018 sobre l’atorgament de subvenció 
nominativa a L’ASFE per l’organització de la 
30a edició Copa Bages. 

2018-01086 
24/09/201
8 14:02 

1343/2018 

Aprovació del fraccionament de les 
liquidacions tributàries núm. 
2017/0000000260, 2017/0000000568, 
2017/0000000907, 2017/0000001674, 
2017/0000002036, 2018/0000001748 i 
2018/0000002569, de quotes de la llar 
d’infants 

                                                
1 Per a fer constar que en el procés de trasllat al llibre de resolucions de l’Alcalde del 
decret del regidor de serveis econòmics núm. 2018-1078 de 20.09.18 es va indicar 
erròniament el nº de procediment 1114/2018 quan en realitat el decret correspon al 
procediment 1357/2018, 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. 
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2018-01087 
24/09/201
8 19:55 

590/2018 

Aprovació de la certificació d’obra núm. 2 i la 
factura núm. 1830164 corresponent als 
treballs de senyalització viària del Polígon 
industrial Riu d’Or Casanova. 

2018-
010882 

25/09/201
8 7:36 

259/2018 

Aprovació de la justificació i ordenació de 
pagament de subvenció nominativa 
l’Associació Memorial Eduard Casajoana, 
exercici 2018. 

2018-01089 
25/09/201

8 7:40 
1578/2017 

Aprovació de la certificació d’obra núm. 2 i la 
factura número 20180210 
corresponent a les obres per a la instal·lació 
d’una caldera de biomassa al camp de futbol 
municipal de Sant Fruitós de Bages. 

2018-01090 
25/09/201

8 9:43 
1103/2017 

Aprovació de les factures número 18043 i 
18069 pels servei de coordinació de 
seguretat i salut de les obres contingudes en 
el “Projecte per la protecció contra la caiguda 
de roques del camí de Sant Benet”. 

2018-01091 
25/09/201

8 9:52 
1339/2018 

Aprovació d’assistència a cursos per part de 
personal divers. 

2018-01092 
25/09/201
8 10:17 

729/2018 
Inscripció d’alta al Registre municipal 
d’entitats i associacions del Col·lectiu 
feminista SFB – Mai sense veu. 

2018-01093 
25/09/201
8 10:20 

1284/2018 

Aprovació de gratificacions per serveis 
extraordinaris/hores extraordinàries del 
personal de la Corporació i dels 
desplaçaments, corresponents al mes 
d'agost. 

2018-01094 
25/09/201
8 10:29 

138/2016 

Aprovació de la sol·licitud d’ajut en el marc 
Programa complementari per a l’execució 
d’actuacions d’abastament d’aigua en baixa 
2018 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-
2019”. 

2018-01095 
25/09/201
8 10:36 

884/2015 
29a modificació cartipàs 

2018-
010963 

25/09/201
8 10:41 

1330/2018 

Ordre d’execució adreçada al propietari d’un 
parcel·la del terme municipal de Sant Fruitós 
de Bages, degut al creixement d’arbres 
ocupant la via pública. 

                                                
2 Per a fer constar que en el procés de trasllat al llibre de resolucions de l’Alcalde del 
decret del regidor de serveis econòmics núm. 2018-1088 de 25.09.18 es va indicar 
erròniament al títol “proposta de decret” quan en realitat és un decret, 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 del regidor de serveis econòmics núm. 2018-1096 de 25.09.18 es va indicar 
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2018-01097 
25/09/201

8 11:00 
1156/2018 

Llicència d’obra menor per reparació de canal 
de la coberta 

2018-01098 
25/09/201

8 11:03 
980/2018 

Aprovació de la llista d’admesos/es i 
exclosos/es, composició tribunal i fixació data 
constitució tribunal i inici de celebració de les 
proves (treballador/a social). 

2018-01099 
25/09/201

8 11:05 
1080/2018 

Aprovació de la llista d’admesos/es i 
exclosos/es, composició del tribunal i data 
proves del procés selectiu per a la creació 
d’una borsa de treball d’administratius/ves. 

2018-01100 
25/09/201

8 11:06 
1215/2018 

Prendre coneixement del cessament 
d'activitat d'herboristeria i teràpies 
alternatives 

2018-01101 
26/09/201
8 14:40 

1316/2018 
Aprovació de la despesa de la nòmina 
corresponent al mes de SETEMBRE 2018 

2018-01102 
26/09/201
8 14:54 

1377/2018 
Aprovació del fraccionament de la liquidació 
tributària núm. 2018/0000002876, pertanyent 
a la llicència d'obres núm. 1379/2017 

2018-01103 
26/09/201
8 14:55 

1346/2018 
Devolució de drets d'examen a varis 
aspirants de varis processos selectius 

2018-01104 
27/09/201

8 11:10 
1234/2018 

Aprovació de la llista d’admesos/es i 
exclosos/es, composició del tribunal i fixació 
de data de constitució del tribunal i data 
d’inici de celebració de les proves. 

2018-01105 
27/09/201

8 11:30 
1361/2018 

Incoació de procediment sancionador transit-
multes relació 18039718 

2018-01106 
27/09/201
8 18:03 

105/2018 

Aprovació de les factures número 101 i 102 
del Lot 2 treballs de compliment substitutori 
necessaris per a què les parcel·les assoleixin 
les condicions de l’ordenança 

2018-01107 
27/09/201
8 18:03 

599/2018 

Aprovació de la factura número 1 en relació 
al contracte menor de serveis per la redacció 
del projecte per l’adequació de la planta baixa 
i primer de l’immoble situat al carrer Padró, 6-
8 

2018-01108 
27/09/201
8 18:03 

1122/2015 

Modificació del contingut del decret núm. 
2015-0892, 5 d’octubre de 2015, sobre la 
concessió de fraccionament del deute 
acumulat en concepte de quotes de la llar 
d’infants, per adaptar-lo a la realitat temporal i 
assegurar-ne la seva eficàcia 

                                                
erròniament al peu de signatura que qui “dona fe, transcrivint-lo al llibre de resolucions 
de l’Alcalde” era el vicesecretari quan en realitat qui donà fe fou el 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. 
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2018-01109 
28/09/201
8 10:03 

905/2018 

Declarar desert el procediment de 
contractació de les obres contingudes en el 
Text Refós del Projecte executiu de reparació 
de l’ascensor de la Rosaleda i el seu servei 
de manteniment integral, i aprovació d’una 
nova convocatòria de licitació mitjançant 
procediment obert, oferta econòmica més 
avantatjosa, únic criteri de valoració 

2018-01110 
28/09/201
8 10:16 

1043/2017 
Pròrroga de l’excedència per cura de filla 
menor de tres anys de Maria de los Santos 
Vergara Aguilar 

2018-01111 
28/09/201
8 10:22 

1315/2018 

Aprovació de tarifa reduïda de la quota 
mensual de la Llar d'Infants municipal Les 
Oliveres, curs 2018-2019, per situació de 
dificultat econòmica familiar 

2018-01112 
28/09/201
8 10:37 

214/2017 
Convocatòria de la sessió ordinària del 
Consell Municipal de Joventut a celebrar el 
dia 15 d'octubre de 2018 

2018-01113 
28/09/201
8 10:44 

1325/2018 
Compactació de jornada per conciliació de la 
vida familiar de la funcionària Susana Garrido 
Ocaña. 

2018-01114 
28/09/201
8 12:20 

68/2016 
Delegació temporal del secretari de la funció 
d’assessorament jurídic en la lletrada 
municipal 

2018-01115 
28/09/201
8 13:46 

1382/2018 

Aprovació de despesa, reconeixement 
d'obligació i ordenació de pagaments, 
corresponents a l'expedient nº  1382 /2018 de 
relació de factures, número de relació 
O/2018/172 i O/2018/178 

2018-01116 
28/09/201
8 14:36 

1379/2018 

Aprovació del contracte menor d’obra per la 
instal·lació d'un sistema de reconeixement de 
matrícules de vehicles a la via pública 
(Pineda i Brucardes) 

2018-01117 
28/09/201
8 16:04 

150/2018 

Tràmit d’informació pública previ a 
l’atorgament de la llicència urbanística pel 
moviment de terres per la millora agronòmica 
d'una parcel.la situada al Polígon Sta.Anna 

 
 
 
 
 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

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

 
ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS 

 
ÀREA DE SECRETARIA 
 
4.- Acatament de resolucions judicials. Sentència recurs contenciós administratiu 
número 47/2014 (exp. 675/2014) 
 
Primer. Mitjançant decret núm. 2014-0286 de 8 de maig de 2014 es va aprovar la 
compareixença davant el Jutjat contenciós administratiu número 16 de Barcelona en 
qualitat de part demandada al recurs contenciós administratiu núm. 47/2014-A2 tramitat 
mitjançant procediment abreujat, interposat pel Sr Manuel Duro Garcia contra la 
desestimació, per silenci administratiu,  del recurs de reposició interposat davant 
resolució adoptada per l’Ajuntament en data 24.9.2013, sobre imposició de sancions de 
trànsit. 
 
Segon. El referit recurs va ser resolt mitjançant sentència número 167/2018 de 10 d’abril 
(ANNEX 1), per la qual es va desestimar el recurs interposat, amb imposició de costes 
a la part actora.   
 
Tercer. Els articles 24.1 i 118 de la Constitució Espanyola  regulen el dret a la tutela 
judicial efectiva i a l’obligació de complir les sentències i altres resolucions fermes dels 
Jutges i dels Tribunals i de prestar la col·laboració que aquests requereixin en el curs 
del procés i en l’execució d’allò que hagi estat resolt.  
 
Quart. L’obligació de compliment de resolucions judicials ha estat regulada mitjançant 
l’article 18.2 de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial i específicament 
en l’article 103.3 de la Llei 29/1998, de 29 de juliol, reguladora de la Jurisdicció 
Contenciós-administratiu fixant-se l’obligació de les parts de complir les sentències en 
la forma i termes que aquestes continguin. 
 
La Junta de Govern Local actua la competència delegada següent: 
 

- Òrgan delegant: alcalde. 
- Decret de delegació: decret número 2015-0480 
- Data de delegació: 18 de juny de 2015. 
- Publicació al BOPB: 3 de juliol de 2015. 

 
 
 
S’ACORDA:  
 
Primer. Acatar en tots els seus termes la sentència número 167/2018, de 10 d’abril 
dictada pel Jutjat contenciós administratiu 16 de Barcelona desestimant el recurs 
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contenciós administratiu número 47/2014-A2 interposat pel Sr Manuel Duro García.   
 
Segon. Comunicar la present resolució al Jutjat contenciós administratiu número 16 de 
Barcelona mitjançant la tramesa de certificat. 
 
Quart. Declarar que: 
 

- L’acte és l’execució d’una resolució judicial i per tant no pot ser objecte de cap 

recurs administratiu o jurisdiccional. 

- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs 

ajustat a dret. 

 
Annex 1: Sentència número 167/2018 de 10 d’abril. 
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
5.- Acatament de resolucions judicials. Sentència recurs contenciós administratiu 
número 277/2015 (exp. 1206/2015) 
 
Primer. Mitjançant decret núm. 2015-0801 de 15 de setembre de 2015 es va aprovar la 
compareixença davant el Jutjat contenciós administratiu número 10 de Barcelona en 
qualitat de part demandada al recurs contenciós administratiu núm. 277/2015-E tramitat 
mitjançant procediment ordinari, interposat per la mercantil Olçicabri S.L. contra la 
desestimació, per decret d’alcaldia,  del recurs d’alçada contra acords adoptats en la 
Junta de Compensació del Pla Parcial de delimitació del sector industrial Carretera de 
Berga II. 
 
Segon. El referit recurs va ser resolt en primera instància mitjançant sentència número 
174 de 6 de juliol de 2017 (ANNEX 1), per la qual es va inadmetre el recurs interposat 
per la mercantil actora, amb imposició de costes a la part recurrent, amb un límit de 
2.000 euros.   
 
Tercer. Respecte a la sentència dictada es va interposar recurs d’apel·lació per part 
d’Olçicabri S.L., corresponent-li com a número de rotlle d’apel·lació el 252/2016, del qual 
en va desistir posteriorment la part apel·lant segons decret número 22/18 de 21 de març 
de 2018 (ANNEX 2) pel qual se la té per desistida en l’esmentat recurs d’apel·lació, 
sense condemna en costes. 
 
Quart. En data 15 de maig de 2018 es va presentar recurs de revisió del decret número 
22/18 esmentat a l’antecedent anterior, sol·licitant es procedís a la imposició de costes 
a la part apel·lant, per improcedència del recurs d’apel·lació. L’esmentat recurs de 
revisió va ser resolt en sentit desestimatori en data 9 de juliol de 2018 confirmant-se la 
no condemna en costes, essent ferma l’esmentada resolució judicial.   
 
 
Cinquè. Els articles 24.1 i 118 de la Constitució Espanyola  regulen el dret a la tutela 
judicial efectiva i a l’obligació de complir les sentències i altres resolucions fermes dels 
Jutges i dels Tribunals i de prestar la col·laboració que aquests requereixin en el curs 
del procés i en l’execució d’allò que hagi estat resolt.  
 
Sisè. L’obligació de compliment de resolucions judicials ha estat regulada mitjançant 
l’article 18.2 de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial i específicament 
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en l’article 103.3 de la Llei 29/1998, de 29 de juliol, reguladora de la Jurisdicció 
Contenciós-administratiu fixant-se l’obligació de les parts de complir les sentències en 
la forma i termes que aquestes continguin. 
 
La Junta de Govern Local actua la competència delegada següent: 
 

- Òrgan delegant: alcalde. 
- Decret de delegació: decret número 2015-0480 
- Data de delegació: 18 de juny de 2015. 
- Publicació al BOPB: 3 de juliol de 2015. 

 
S’ACORDA:  
 
Primer. Acatar en tots els seus termes la sentència número 174/2017, de 6 de juliol de 
2017 dictada pel Jutjat contenciós administratiu 10 de Barcelona inadmetent el recurs 
contenciós administratiu número 277/2015-E interposat per la mercantil Olçicabri, S.L.,  
i rotlle de recurs d’apel·lació 252/2017, finalitzat per desistiment de la mateixa mercantil 
apel·lant.   
 
Segon. Comunicar la present resolució a les àrees de serveis tècnics (urbanisme) i de 
serveis econòmics (intervenció – tresoreria) de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, 
pel seu coneixement i efectes. 
 
Tercer. Comunicar la present resolució al Jutjat contenciós administratiu número 10 de 
Barcelona mitjançant la tramesa de certificat. 
 
Quart. Declarar que: 
 

- L’acte és l’execució d’una resolució judicial i per tant no pot ser objecte de cap 

recurs administratiu o jurisdiccional. 

- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs 

ajustat a dret. 

 
 
 
Annex 1: Sentència número 174 de 6 de juliol de 2017. 
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Annex 2: Decret judicial  núm. 22/18, de 21 de març de 2018. 
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
6.- Aprovar la compareixença en el recurs Contenciós Administratiu nº 314/2018 
del JCA 10, interposat per immobiliària SACLOSA SA (exp. 1388/2018). 
 
Primer. Mitjançant ofici de 21 de setembre de 2018 (inscrit amb registre d’entrada 
número 2018-E-RC-5333 de 26 de setembre) el Jutjat contenciós administratiu número 
10 de Barcelona requereix la remissió de l’expedient administratiu corresponent al 
Decret 2018-0586, pel qual es desestimen els recursos de reposició interposats per 
Immobiliària SACLOSA SA i Rosa Alegre Sala contra els projectes de reparcel·lació i 
d’urbanització de la UA15a Cementiri (expedients 1176/2015 i 255/2017). 
 
A aquest recurs contenciós administratiu li ha correspost per repartiment el número 
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314/2018 (part actora: Immobiliària SACLOSA, S.A:; representant de la part actora: Jordi 
Soler López / part demandada: Ajuntament de Sant Fruitós de Bages). 
 
La Junta de Govern Local actua la competència delegada següent: 
 

- Òrgan delegant: alcalde. 
- Decret de delegació: decret número 2015-0480 
- Data de delegació: 18 de juny de 2015. 
- Publicació al BOPB: 3 de juliol de 2015. 

 
S’ACORDA:  
 
Primer. Comparèixer i personar-se en recurs contenciós administratiu núm. 314/2018 
(procediment ordinari) seguit davant el Jutjat contenciós administratiu número 10 de 
Barcelona. 
 
Segon. Designar com a lletrats encarregats de la direcció jurídica i la defensa judicial de 
l’esmentat recurs, al Sr. Josep Gonzalez Ballesteros, secretari de l’Ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages i advocat col·legiat amb número 979 a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de 
Manresa, i a la Sra. Maria José Fernàndez Trigo, lletrada municipal, a l’empara del 
previst a l’article 551.3 de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial. 
 
Tercer. Designar com a procurador encarregat de la representació de l’esmentat recurs 
al Sr. Jaume Guillem Rodriguez. 
 
Quart. Procedir a la tramesa dels expedients administratius 1176/2015 i 255/2017 
corresponents al Decret 2018-0586 impugnat, el contingut de l’índex dels quals es 
certificarà posteriorment per part del secretari als efectes de compliment del requeriment 
efectuat pel secretari judicial del Jutjat contenciós administratiu número 10 de Barcelona. 
 
 
Cinquè. Fer constar a efectes de les actuacions seguides en el recurs 314/2018 que no 
consta la interposició de cap altre recurs en relació amb el mateix objecte (impugnació 
del Decret 2018-0586). 
 
Sisè. Notificar a les persones que figuren com interessats en l’expedient administratiu 
número 1176/2015 i 255/2017 respecte a l’objecte del recurs interposat als efectes de 
citació a termini per comparèixer, si ho consideren oportú per la defensa dels seus 
interessos, com a demandats en el termini de nou dies en el recurs 314/2018 davant el 
Jutjat contenciós administratiu número 10 de Barcelona. 
 
Setè. Donar trasllat de la present resolució mitjançant certificat al Jutjat contenciós 
administratiu número 10 de Barcelona. 
 
Vuitè. Declarar que : 
 

- L’acte és l’execució d’una resolució judicial i per tant no pot ser objecte de cap 
recurs administratiu o jurisdiccional. 
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- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs 
ajustat a dret. 

 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA 
 
7.- Aprovar la resolució de les al·legacions i la imposició de sanció en el 
procediment sancionador de trànsit(butlletí SFB-D 1834) (exp. 140/2018) 
 
Primer. En l’expedient sancionador identificat amb número 1800000024 a l’aplicatiu WTP 
de la Diputació de Barcelona gestionat respecte al butlletí amb número SFB D-1834 de 
13 de gener de 2018, es va aprovar la incoació d’expedient sancionador  per infracció de 
trànsit mitjançant decret número 2018-0083 de 25 de gener de 2018, i consta la 
presentació d’escrit d’al·legacions en data 8 de març de 2018 (registre de la Diputació de 
Barcelona 18/00078502) per part del sr. Jose Empez Garcia (46.200.931-A). 
 
Segon. Les dades de la infracció tramitada en base al butlletí SFB D-1834 segons consten 
a l’aplicatiu WTP de la Diputació de Barcelona són les següents: 
 

Expedient Infracció Vehicle 
Import 
sanció 

1800000024 

RGC* 91.2.J 
ESTACIONAR EL VEHICLE EN 
ESPAIS RESERVATS A SERVEIS 
D’URGENCIES I SEGURETAT 

XXX 
Volvo XC60 

200,00 € 

 
* La conducta infractora, tal com es fa constar al butlletí de denuncia, es troba 

prevista a l’article 91 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 transit, circulació de 
vehicles a motor i seguretat vial, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
339/1990, de 2 de març (RGC), precepte on s’estableixen les normes 
referides al mode i forma d’execució de les maniobres d’estacionament i 
parada. 

 
Consta la introducció de les dades de l’al·legació presentada a l’aplicatiu WTP (al·legació 
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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 249/2018 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 
persona al·legant no aporta cap prova ni realitza cap manifestació que desvirtuï la 
denuncia formulada el 13 de gener de 2018, ratificant-se respecte al seu contingut. 
 
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. 275/2018 de 27 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 
 
S’ACORDA:  
 
PRIMER.- Inadmetre la prova proposada pel reclamant en instància presentada el 8 de 
març de 2018 al registre de la Diputació de Barcelona (núm. 18/00078502) 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 275/2018 
que s’incorpora com annex II de la present resolució. 
 
SEGON.- Desestimar les al·legacions formulades pel sr. XXX (XXX) 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-1834 de 13 de gener de 2018 
(expedient 180000024) en base a la fonamentació que consta a l’informe 275/2018 de 
27 de setembre de 2018 que s’adjunta a efectes de fonamentació, procedint la imposició 
de la sanció de multa per import de 200,00 € segons consta a l’expedient incoat per 
decret núm. 2018-0083, de 25 de gener 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 
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a les persones interessades. 
 
QUART. Declarar que: 
 

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

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

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

 
Annex I 

Informe 249/2018 de 20 d’agost 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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*** 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 275/2018, de 27 de setembre de 2018 
 
Assumpte: Resolució d’al·legacions formulades en procediment sancionador en 

matèria de trànsit (butlletí SFB D 1834). 
 
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 
 
Primer. En l’expedient sancionador identificat amb número 1800000024 a l’aplicatiu 
WTP de la Diputació de Barcelona (gestionat respecte al butlletí amb número SFB D-
1834 de 13 de gener de 2018 pel que es va aprovar la incoació com procediment 
sancionador per infracció de trànsit mitjançant decret número 2018-0083 de 25 de gener 
de 2018) consta la presentació d’escrit d’al·legacions en data 8 de març de 2018 
(registre de la Diputació de Barcelona 18/00078502) per part del sr. Jose Empez Garcia 
(46.200.931-A). 
 
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 149/2018 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 13 de gener de 2018, ratificant-se en el seu contingut. 
 
Consideracions 
 

• Expedient 1800000024 – butlletí SFB-D-1834 - escrits d’al·legacions registre 
18/00078502 – Diputació de Barcelona). 

 
Primer. Contingut de les al·legacions formulades respecte a la infracció consistent 
en estacionament de vehicle en espai reservat a serveis d’urgencies i seguretat: 
 
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: 
 

• Error en l’apreciació dels fets que consten a la denuncia. 

• Revisió de l’import de sanció. 
 
A efectes de prova es proposa per l’al·legant documental consistent en la revisió del 
butlletí de denuncia. 
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En base a les al·legacions realitzades sol·licita el sobreseiment 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 (lletra 
j) de l’article 91 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 aportant imatges fotogràfiques que permeten 
confirmar la presencia del vehicle amb matricula *** en zona d’aparcament reservada a 
serveis a la zona d’accessos al pavelló municipal de Sant Fruitós de Bages. 
 
L’informe de l’agent ratifica el contingut de la denuncia formulada posant de manifest 
que l’al·legant no aporta cap element que desvirtuï ni faci prova respecte a la conducta 
denunciada. 
 
Tercer. Valoració 
 

1. Respecte a l’apreciació dels fets per part de l’agent denunciant. 
 
Les manifestacions realitzades per l’al·legant decauen a partir del contingut de l’informe 
de l’agent denunciant pel qual es ratifica en la denuncia realitzada, aportant al mateix 
temps constància fotogràfica que permet constatar la presencia del vehicle infractor a la 
zona reservada per estacionament de serveis. 
 
En base a l’informe emès per l’agent denunciant procedeix desestimar l’al·legació 
realitzada. 
 

2. Respecte a la quantificació de la sanció. 
 
La conducta infractora es considera infracció greu conforme l’establert a l’apartat d) de 
l’article 76 del del 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 
 

Article 76 
 
Són infraccions greus, quan no siguin constitutives de delicte, les conductes 
tipificades en aquesta Llei referides a: 
 
(.../...) 
 
 
d) Parar o estacionar al carril bus, en revolts, canvis de rasant, zones 
d'estacionament per a ús exclusiu de persones amb discapacitat, túnels, passos 
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inferiors, interseccions o en qualsevol altre lloc perillós o on s'obstaculitzi greument 
la circulació o constitueixi un risc, especialment per als vianants. 

 
La quantificació de la sanció que s’incorpora al butlletí de denuncia i es fa constar al 
decret d’incoació del procediment sancionador (200,00 €) es correspon amb el valor 
preceptiu i determinat per l’article 80.1 del 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 establint-se únicament la possibilitat d’increment d’aquests 
valors segons les circumstàncies a l’article 81 del mateix text legals. 
 

Article 80 
 
1. Les infraccions lleus se sancionen amb una multa de fins a 100 euros; les greus, 
amb una multa de 200 euros, i les molt greus, amb una multa de 500 euros. No 
obstant això, les infraccions que consisteixin a no respectar els límits de velocitat se 
sancionen en la quantia prevista a l'annex IV. 
 
(…/…) 

 
Article 81 

 
La quantia de les multes que estableixen l'article 80.1 i l'annex IV es pot incrementar 
en un 30 per cent, segons la gravetat i transcendència del fet, els antecedents de 
l'infractor i la seva condició de reincident, el perill potencial creat per a ell mateix i 
per als altres usuaris de la via, i el criteri de proporcionalitat. 
 
Els criteris de graduació establerts anteriorment també són aplicables a les sancions 
per les infraccions que preveu l'article 77, paràgrafs n a r, tots dos inclosos. 

 
L’import de la sanció segons la infracció comesa resulta determinat per la legislació 
vigent a partir de l’acreditació de la conducta infractora, sense que s’hagi procedit a 
aplicar la possibilitat d’increment prevista a l’article 81, fet pel qual procedeix desestimar 
l’al·legació realitzada 
 
Les al·legacions realitzades pel conductor del vehicle no contradiuen la valoració 
realitzada per l’agent denunciant respecte a la presència de vehicle estacionat a la zona 
reservada per estacionament de serveis, existint la corresponent senyalització a aquests 
efectes. 
 
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 200,00 € respecte a l’expedient 
1800000024 (butlletí SFB D-1834) respecte a la infracció consistent en estacionar el 
vehicle en espais reservats a serveis d’urgències i seguretat. 
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La qual cosa poso en el seu coneixement als efectes d’incorporació a l’expedient 
140/2018 en funcions d’instrucció respecte a la valoració de les al·legacions 
presentades. 
 
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 PROMOCIÓ DEL TERRITORI 
 

ÀREA DE PLANEJAMENT I TERRITORI 
 
8.- Aprovar l’expedient de contracte menor per l’adquisició de llicència d’ús de 
programari Bentley Microstation per a la gestió de les dades del POUM (exp. 
1296/2018) 
 
Primer. Vist l’informe proposta de contracte menor que s’adjunta com a annex al present.  
 
Segon. Vist el disposat en els articles 118 i 131.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre 
de Contractes del Sector públic, sobre l’expedient de contractació i adjudicació dels 
contractes menors. 
 
Tercer. La Junta de Govern Local actua la competència delegada següent: 
- Òrgan delegant: Alcalde  
- Data de delegació: 18 de juny de 2015  
- Numero decret: 2015-0480  
- Publicació al BOPB: 03.07.2015  
 
S’ACORDA:  
 
Primer. Adjudicar el contracte menor a favor de Asesoría Informática de Sistemas CAD, 
S.L., per import de 6.903,00 €, més 1.449,63 (21% IVA), total de 8.352,63 € (21% IVA 
inclòs), d’acord amb allò indicat en l’informe proposta que consta en l’annex 1, i assumir 
íntegrament el contingut de l’esmentat informe-proposta de contracte menor. 
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa per import de 8.352,63 € (21% IVA inclòs) amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 11 920 64102, despeses en aplicacions 
informàtiques, sent el document comptable AD número 220180010281, i que haurà de 
constar com a referència en la factura que emeti el contractista.  
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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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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  
 
  
ÀREA D’ESPAI PÚBLIC, ACTIVITATS I OBRES 
 
9.- Aprovar les obres complementàries de construcció d’un pont i d’adequació 
de vorals de l’avinguda Girona (exp. 1375/2016) 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

 
___ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
_X_ DEIXAT SOBRE LA MESA 
___ Donat compte 
 

  
10.- Aprovar l’adjudicació de les obres incloses en el Capítol 01.26 “àmbit de 
l’espai exterior enfront a l’escola” contingut en el Projecte executiu de la primera 
fase de les obres de reurbanització del carrer Padró (exp. 947/2018) 
 
Primer. Mitjançant decret d’alcaldia de data 2 d’agost de 2018 es va aprovar la licitació 
de les obres incloses en el capítol 01.26 “àmbit de l’espai exterior enfront a l’escola” 
contingut en el projecte executiu de la primera fase de les obres de reurbanització del 
carrer padró, mitjançant procediment simplificat abreujat en aplicació de l’article 159.6 
de la LCSP. 
 
Segon. Atès que es va publicar l’anunci de licitació al perfil de contractant per tal que els 
interessats presentessin les seves proposicions, finalitzant l’esmentat termini en data 3 
de setembre de 2018. 
 
Tercer. En data 5 de setembre de 2018 es va emetre el certificat segons el qual es van 
presentar, en temps i forma, les següents proposicions: 
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Quart. En data 7 de setembre de 2018 la mesa de contractació va procedir a l’obertura 
del sobre únic presentat per part de les empreses licitadores. De conformitat amb els 
criteris d’adjudicació establerts en el Plec de clàusules administratives particulars, es 
van aplicar les fórmules corresponents a les ofertes presentades per part de la resta de 
licitadors, amb el següent detall: 
 

 
Numero Ofertes Valor licitació Puntuació 

1 Bergavia Obres, S.L          41.823,31 €  35,15 

2 Iseova S.L.          38.077,88 €  100,00 

3 Excavacions Vilà vila S.A.          42.011,32 €  31,89 

 
En el mateix acte, la mesa de contractació va acordar elevar a l’òrgan de contractació, 
la proposta d’adjudicació del contracte de referència a favor de l’empresa Iseova SL, 
CIF B64965759, prèvia presentació de la documentació relacionada en l’article 150.2 de 
la LCSP, si s’escau, i garantia definitiva. 
 
Cinquè. En data 14 de setembre de 2018 l’arquitecte municipal emet informe del qual 
se’n desprèn que per donar compliment a la normativa tècnica i de seguretat i salut, cal 
incloure en l’objecte del contracte els imports de seguretat i salut i control de qualitat 
(annex 1). 
 

 
 
A tals efectes, es requereix a l’empresa Iseova S.L. la presentació d’un document de 
conformitat conforme als citats imports se’ls aplicarà la baixa corresponent que ha ofertat 
en la licitació. 
 
Sisè. En data 18 de setembre de 2018, l’empresa Iseova S.L. presenta el certificat de 
classificació empresarial per tal d’acreditar la solvència i la declaració responsable de 
confirmació de modificació del contracte en concepte del capítol de de seguretat i salut 
i en concepte del capítol d’assajos de control de qualitat. 
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Setè. La Junta de Govern Local actua amb la competència delegada següent: 
 
Òrgan delegant: Alcalde  
Data de la delegació: 18 de juny de 2015 
Data de la publicació al BOP de la delegació: 3 de juliol de 2015 
 
S’ACORDA: 
 
Primer. Aprovar la classificació de les proposicions presentades a la licitació del 
contracte per l’execució de les obres incloses en el Capítol 01.26 “àmbit de l’espai 
exterior enfront a l’escola” contingut en el Projecte executiu de la primera fase de les 
obres de reurbanització del carrer Padró, conforme el següent detall: 
 
1. Iseova, SL 
2. Bergavia Obres SL 
3. Excavacions Vilà Vila, SA 
 
Segon. Adjudicar a l’empresa Iseova S.L. amb CIF B64965759 les obres incloses en el 
capítol 01.26 “àmbit de l’espai exterior enfront l’escola” contingut en el Projecte executiu 
de la primera fase de les obres de reurbanització del carrer Padró, incloent els capítols 
de seguretat i salut i d’assajos de control de qualitat. 
 
Tercer. Disposar les següents despeses derivades de l’execució del contracte per 
l’import de 46.859,19 €, d’acord amb el següent detall i amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 22 151 60913 “obres d’urbanització carrer Padró primer tram”: 
 

- Import per l’execució de les obres incloses en el capítol 01.26 “àmbit de l’espai 
exterior enfront a l’escola” contingut en el Projecte executiu de la primera fase 
de les obres de reurbanització del carrer Padró: 46.074,23 € (IVA inclòs). 
 

- Import concepte de seguretat i salut i control de qualitat: 591,83 € (SS) i 193,13 
€ (CQ) (total 784,96 € IVA inclòs) 
 

 
Quart. Publicar l’adjudicació d’aquest contracte, així com la seva formalització al perfil 
del contractant i al registre públic de contractes. 
 
Cinquè. Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària, a la resta d’empreses que 
s’han presentat al procediment, als serveis tècnics municipals, i a la intervenció-
tresoreria. 
 
Sisè. Declarar que: 

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

- Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan titular 
legal de la competència en el termini d’un mes. 
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- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs a 
dret. 

 
 
Annex. Informe de l’arquitecte municipal  
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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  
 
 
 
11.- Aprovar l’inici de l’expedient de contractació per a l’execució de les obres 
contingudes en el Text Refós de la Memòria tècnica d’execució per la millora del 
clavegueram al polígon industrial riu d’or (fase 1) de Sant Fruitós de Bages (exp. 
1217/2018) 
 
1.- Vist el document tècnic  anomenat “Text refós de la memòria tècnica d’execució per 
la millora del clavegueram, al polígon industrial Riu d’Or (Fase 1) de Sant Fruitós de 
Bages”, amb un pressupost d’execució per contracte de 73.625,38 (IVA 21% inclòs) 
redactada per l’enginyera industrial Sra. Mireia Fèlix Castellanos de l’empresa Aigües 
de Manresa, S.A. 
 
2.-Les obres contingudes en l’esmentada memòria tenen la consideració de conservació 
i manteniment segons l’article 35 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova 
el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS). Atès l’establert als 
articles 37.6 en relació amb l’article 46 de l’esmentat Decret sobre els requisits per a 
l’execució d’aquest tipus d’obres. 
 
3.- Vista la provisió que consta en l’expedient sobre la necessitat de realitzar la 
contractació dels citats treballs, s’ha redactat els corresponents plecs de clàusules 
administratives particulars 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, 13, 116, 117, 131. 
 
4.- Vist que l’execució d’aquests treballs es realitzarà amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària següent 22 160 61929 adequació i millora instal·lacions clavegueram.  
 
5.- 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:  
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PRIMER. Aprovar el Text refós de la memòria tècnica d’execució per la millora del 
clavegueram, al polígon industrial Riu d’Or (Fase 1) de Sant Fruitós de Bages, amb un 
pressupost d’execució per contracte de 73.625,38 (IVA 21% inclòs) redactada per 
l’enginyera industrial Sra. Mireia Fèlix Castellanos de l’empresa Aigües de Manresa, 
S.A. 
 
SEGON. Declarar la urgència per l’aprovació i tramitació de l’expedient de contractació 
per l’execució dels treballs de millora del clavegueram, al polígon industrial Riu d’Or 
(Fase 1) de Sant Fruitós de Bages, recollides en la memòria tècnica citada, de 
conformitat amb l’establert en l’article 119 de la LCSP. La motivació de la urgència ve 
justificada perquè les obres compten amb el finançament per part de la Diputació de 
Barcelona en el marc del Programa complementari de modernització de polígons dins 
XGL 2016-2019, en la línia de suport a projectes específics. El període d’execució de 
les actuacions subvencionades comprèn des del 1 de gener de 2018 a 31 de juny de 
2019. En quant a la justificació es preveuen justificacions parcials cada sis mesos dins 
dels terminis establerts. En aquest sentit es creu convenient accelerar la tramitació per 
a l’adjudicació de les obres i, en conseqüència, sotmetre la tramitació de l’expedient de 
contractació al caràcter d’urgent, per tal de poder iniciar el més aviat possible l’execució 
de les actuacions, i poder donar compliment als terminis parcials de justificació previstos 
en les bases. 
 
TERCER. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, oferta 
econòmicament més avantatjosa, únic criteri de valoració, per la contractació de 
l’execució de les obres contingudes en el Text refós de la memòria tècnica d’execució 
per la millora del clavegueram, al polígon industrial Riu d’Or (Fase 1), mitjançant 
procediment obert i tramitació urgent. 
 
QUART. Publicar en el Perfil de contractant de l’Ajuntament, el corresponent anunci de 
licitació perquè durant el termini de 13 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. 
 
CINQUÈ. Declarar que, en relació a l’acord d’aprovació de la licitació: 

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

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

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

 
ANNEX 1- Plec de clàusules administratives particulars 
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER EXECUTAR LES 
OBRES CONTINGUDES EN EL TEXT REFÓS DE LA MEMÒRIA TÈCNICA 
D’EXECUCIÓ PER LA MILLORA DEL CLAVEGUERAM AL POLÍGON INDUSTRIAL 
RIU D’OR (FASE 1) DE SANT FRUITÓS DE BAGES 
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER EXECUTAR LES 
OBRES CONTINGUDES EN EL TEXT REFÓS DE LA MEMÒRIA TÈCNICA 
D’EXECUCIÓ PER LA MILLORA DEL CLAVEGUERAM AL POLÍGON INDUSTRIAL 
RIU D’OR (FASE 1) DE SANT FRUITÓS DE BAGES 

 
I. IDENTIFICACIÓ DEL CONTRACTE 

 
EXPEDIENT 

Número: 1217/2018 
 
Dependència gestora: Àrea de contractació  
 
Objecte: Execució de les obres contingudes en el Text refós de la memòria tècnica 
d’execució per la millora del clavegueram, al polígon industrial Riu d’Or (Fase 1) de Sant 
Fruitós de Bages, amb un pressupost d’execució per contracte de 73.625,38 (IVA 21% 
inclòs), redactada per l’enginyera industrial Sra. Mireia Fèlix Castellanos de l’empresa 
Aigües de Manresa, S.A.  
 
Necessitats a satisfer amb aquest contracte:  L’objecte del citat document tècnic és 
especificar i efectuar una proposta per a solucionar l’actual problemàtica en el 
sanejament i la pertinent xarxa de clavegueram en un sector del polígon industrial Riu 
d’Or. Aquesta problemàtica fou detectada i especificada en l’Avanç de Pla Director del 
Clavegueram redactat per part d’Aigües de Manresa, SA, el qual determinava la citada 
problemàtica segons la modelització hidràulica, i posteriorment confirmada per part de 
testimonis. En concret, es tracta de què amb pluges amb un període de retorn de dos 
anys es produeix una manca de capacitat de la xarxa de clavegueram pel correcte 
drenatge de les aigües pluvials, i en conseqüència l’aixecament de les tapes dels pous 
de la xarxa, i sobreeiximents puntuals en els interiors dels establiments industrials 
existents de la part baixa del c. Cadí.   
 
Les obres projectades formen part d’una primera fase per a la millora del clavegueram 
del sector, i consisteixen bàsicament en una millora de la capacitat hidràulica de la xarxa 
mitjançant la construcció d’un nou tram de clavegueram que efectuï les funcions en el 
cas de pluja de sobreeixidor del col·lector del c. Pedraforca fins a l’abocament a la rasa 
de Cal Marquet. El punt sobreeixidor d’abocament d’aigües pluvials a la rasa de Cal 
Marquet estarà format per una nova arqueta, que a la vegada efectuarà les funcions de 
sistema de retenció de sòlids que condueixi la xarxa. 
 
Justificació de la idoneïtat: És la que consta en el Text refós de la Memòria tècnica 
d’execució. 
 
Justificació de la manca de mitjans propis per donar compliment a la prestació que es 
vol contracte4:- 
 
RÈGIM 

                                                
4 Només contractes de serveis 
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Classe5: administratiu 
Modalitat6: obres 
PROCEDIMENT 
Contractació harmonitzada7: no 
Recurs especial en matèria de contractació8: no 
Tramitació: 
 Tipus9: urgent 
 Justificació10: Les obres compten amb el finançament per part de la Diputació de 
Barcelona en el marc del Programa complementari de modernització de polígons dins 
XGL 2016-2019, en la línia de suport a projectes específics. El període d’execució de 
les actuacions subvencionades comprèn des del 1 de gener de 2018 a 31 de juny de 
2019. En quant a la justificació es preveuen justificacions parcials cada sis mesos dins 
dels terminis establerts. En aquest sentit es creu convenient accelerar la tramitació per 
a l’adjudicació de les obres i, en conseqüència, sotmetre la tramitació de l’expedient de 
contractació al caràcter d’urgent, per tal de poder iniciar el més aviat possible l’execució 
de les actuacions, i poder donar compliment als terminis parcials de justificació previstos 
en les bases. 
 
Procediment: 
 Tipus11: obert 

Modalitat12: ordinari 
 Justificació del tipus13: 
Forma de selecció14:  preu més baix 
Admissió de variants15: no 
 
CLASSIFICACIÓ ESTADÍSTICA      

CPV: 45232410-9, sanejament. 
 
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 

                                                
5 S’indicarà si el contracte és administratiu o privat. 
6 Si és administratiu, s’indicarà la modalitat (obres, subministraments, serveis o si és administratiu especial. En aquest darrer cas, 
es podrà indicar també la modalitat (p.e.: sobre béns del patrimioni municipal de sòl i d’habitatge). 
Si és privat, es podrà indicar la modalitat (p.e.: patrimonial). 
7 S’indicarà “sí” o “no” 
8 S’indicarà “sí” o “no” 
9 S’indicarà “ordinària”, “d’urgència” o “d’emergència” 
10 Es complimentarà quan la tramitació sigui urgent o d’emergència. 
11 S’indicarà “obert”, o l’altre procediment que es triï d’entre els previstos a la LCSP. 
12 Quan es tracti d’un procediment obert, s’indicarà “ordinari”, “simplificat” o “supersimplificat (article 159.6 LCSP)” 
13 Només quan el procediment no sigui l’obert o el restringit. 
14 S’indicarà “preu més baix”, “pluralitat de criteris”, “subhasta electrònica” o “concurs de projectes”. 
15 S’indicarà “sí” o “no” 
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administratives particulars dels contractes de l’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages” (DCPCAP). 

• Els instruments tècnics que delimiten la prestació (veure capítol II PCAP) 
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II. PRESTACIONS A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 

 
DEFINICIÓ DE LES PRESTACIONS A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 

 
INSTRUMENTS TÈCNICS QUE DELIMITEN LA PRESTACIÓ16 
Existència: sí  
Enumeració:   
 

a) Text refós de la memòria tècnica d’execució per la millora del clavegueram al 
polígon industrial Riu d’Or (Fase 1) de Sant Fruitós de Bages, redactada en data 
setembre de 2018 per l’enginyera industrial Sra. Mireia Félix Castellanos de 
l’empresa Aigües de Manresa, S.A. 

b) Autorització d’obres per a la millora del sanejament al P.I. Riu d’Or, TM Sant 
Fruitós de Bages, emesa per l’Agència Catalana de l’Aigua en data 18/07/2018 
(expedient UDPH2017001921). 

 
INFORMACIONS DE L’ART. 129 DE LA LCSP (sobre fiscalitat, protecció del medi 
ambient, ocupació i condicions laborals i de contractar a un percentatge específic 
de persones amb discapacitat) 

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

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

Existència: - 
Enumeració: - 
 
ADMISSIÓ DE VARIANTS 

Admissió17: - 
Descripció18: - 
 
CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE (art. 202 LCSP de 
caràcter social, ètic, mediambiental)19 

Les condicions especials en relació amb l’execució, d’obligat compliment per part de 
l’empresa contractista són les establertes en la clàusula 7 punt 6 de les DCPCAP. 
 
Les condicions especials d'execució seran exigides igualment a tots els subcontractistes 
que participen en l'execució del contracte.  
 
Les condicions especials d'execució tindran el caràcter d'obligació essencial del 

                                                
16 Se citen aquells que tenen naturalesa d’estipulació contractual. 
17 S’indica “sí” o “no”. 
18 Es descriuen quines s’admeten o se citen “aquelles que s’avaluen per mitjà dels criteris d’adjudicació”. 
19 És obligatori establir-ne almenys una, de les establertes en l’art. 202.2 
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contracte i el seu incompliment serà considerat com incompliment greu als efectes de la 
imposició de penalitats i del previst en l’article 71.2 c) de la LCSP. 
 
PRESTACIONS DIFERENCIADES EXECUTABLES SEPARADAMENT 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

qualsevol altre mesura de seguretat. 
 

6. Atès que l’actuació compta amb el cofinançament de la Diputació de Barcelona en 
el marc del Programa complementari de modernització de polígons en el marc del 
Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, el contractista al seu càrrec haurà 
d’instal·lar, mantenir i retirar (una vegada finalitzats els treballs), en les 

                                                
20 S’indica “sí” o “no”. 
21 Es descriuen quines són. 
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immediacions de l’obra un rètol anunciador d’aquesta, de conformitat amb les 
indicacions i formats establerts per la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament per a la 
senyalització d’obres finançades en el marc de Xarxa de Governs Locals 2016-2019 
i que es troben publicades en el següent enllaç: https://www.diba.cat/web/concerta/-
/senyals-d-obra-per-a-les-actuacions-de-la-xarxa-de-governs-locals-2016-2019 . 
Model A (dimensions mínimes 220x157 cm). 

 
7. El contractista al seu càrrec serà el responsable d’efectuar la senyalització 

horitzontal i vertical normalitzada adequada pel desviament del trànsit rodat i de 
vianants, segons les especificacions que indiqui la Direcció d’Obra. També caldrà 
instal·lar els senyals precisos per a indicar l'accés a les obres i de circulació per 
l'entorn i de precaució. En cas d'incompliment, l'Ajuntament executarà les 
prescripcions de l'esmentada normativa i descomptarà el seu import de la primera 
certificació que s'expedeixi o de les següents, si fos necessari 

 
8. Els cartells i senyalització indicada als punts anteriors s’ha de retirar a la recepció 

de les obres i segons estableixi la direcció facultativa. 
 

9. L’incompliment d’aquestes obligacions per part del contractista o la infracció de les 
disposicions sobre seguretat per part del personal tècnic designat per ell, no 
implicarà cap responsabilitat per a la Corporació contractant. 

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

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

11. Atenent a la naturalesa de les obres previstes en vial públic de sòl urbà, s'hauran 
d'organitzar els treballs de manera que les obres es desenvolupin amb una 
interferència mínima en el desenvolupament normal de l'activitat en el carrer. 
D'aquesta forma, haurà d'assegurar-se en tot moment l'entrada segura i còmoda 
dels veïns, el lliure exercici de les activitats econòmiques implantades  en 
relació a l’accés de vehicles, així com del correcte i permanent accés rodat i per a 
vianants.  

 
Igualment, caldrà garantir l'accés de vehicles d'emergències durant les vint-i-quatre 
hores del dia. Les mesures necessàries per a garantir aquests extrems hauran de 
ser aprovades per la Direcció d'Obra i es consideren incloses en els preus unitaris, 
no sent, en cap cas, d'abonament independent. 
 

12. Responsabilitzar-se de què la totalitat dels serveis urbans (electricitat, abastament 
d’aigua potable, telecomunicacions, gas canalitzat, etc.) són executats per 
instal·ladors autoritzats. A tal efecte, cal que acreditin estar en possessió del 
corresponents títols habilitants expedits per l’Administració competent. 

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

escomeses provisionals d’obra (electricitat, fontaneria, entre d’altres), sense cost 
addicional per l’Ajuntament.  
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14. Prèviament a la convocatòria de la recepció de les obres contemplades al text 
refós de la memòria tècnica, el Contractista facilitarà a la Direcció facultativa, per 
a la seva aprovació, la documentació següent: 

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

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

b) Certificat de conformitat i posta en funcionament de les noves instal·lacions de 
clavegueram per part de l’empresa responsable de l’explotació i manteniment 
de la xarxa municipal de clavegueram, Aigües de Manresa, SA. Acompanyat 
d’informe d’inspecció de la nova xarxa de clavegueram acompanyat del vídeo 
de la inspecció en suport informàtic.  

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

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

e) En el que cas que durant el transcurs de les obres s’afectin o es modifiquin els 
serveis existents pels quals no es preveu la seva intervenció en el projecte 
(infraestructures de telecomunicacions, instal·lacions de distribució de gas 
canalitzat, abastament d’aigua potable, entre d’altres), el contractista haurà 
d’aportar els corresponents certificats de conformitat del correcte funcionament 
de les xarxes per part de les empreses o organismes responsables.  

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

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

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

17. Mesures de seguretat en l’execució de les obres: el contractista haurà de complir 
totes les disposicions legals i reglamentaries que en matèria de prevenció de riscs 
laborals siguin vigents, així com les disposicions de seguretat i salut d’aplicació a 
les obres de construcció que son establertes pel Reial Decret 1627/1997, de 24 
d’octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut., modificat 
per Reial Decret 604/2006. 
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18. El contractista, abans de l’inici de l’execució de les obres, elaborarà un Pla de 
Seguretat i Salut en aplicació de l’Estudi de Seguretat i Salut o de l’Estudi Bàsic 
segons procedeixi. En aquest Pla es desenvoluparà i complementarà les previsions 
contingudes en els nivells de seguretat i protecció previstos en aquell. El Pla de 
Seguretat i Salut elaborat pel contractista haurà d’informar-se pel Coordinador en 
matèria de seguretat i salut de les obres, i aprovat per la Corporació. 
 

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

20. El contractista demanarà a les Companyies de Serveis i a tercers, la informació 
necessària per evitar els possibles riscos que es deriven de l’influencia de les 
mateixes obres, i efectuar les tramitacions reglamentàries oportunes (Ordre 
TIC/241/2003, entre d’altres que siguin necessàries). 
 

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

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

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

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

24. Efectuades les prestacions convingudes o acabades les obres, es procedirà dins 
del mes següent a l’acte formal de recepció, aixecant la corresponent acta. 

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

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

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

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

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

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

28. Quan la Corporació, sense haver verificat la recepció de les obres conforme el que 
es preveu en aquesta clàusula, es possessionés de fet de les mateixes o procedís 
a la seva posada en ús o ocupació efectiva, transcorregut un any, es tindran per 
rebudes les obres a tots els efectes a partir de la data en que es van produir aquelles 
circumstàncies. 

 
 
ÀMBIT TERRITORIAL ESPECÍFIC22 

 
RÈGIM PATRIMONIAL23 

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

Durada màxima total: 4 setmanes (d’acord amb el termini d’execució previst al text refós 
de la memòria tècnica). S’iniciarà en la data de l'acta de la comprovació del replanteig 
de l’obra, i finalitzarà amb la data de l’acta de recepció de la mateixa.   
Durada del període principal: - 
Durada màxima de cada pròrroga: - 
Número màxim de pròrrogues: - 
Ampliació del termini màxim legal per amortització d’inversions: - 
 Aplicació24: - 
 Justificació: - 
 
ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL 

                                                
22 Indica l’àmbit territorial inferior al municipi en el qual s’ha d’executar el contractes. Només s’utilitza als contractes de serveis. 
23 Per a cada classe de béns, s’indica si es vinculen amb el contracte, les regles singulars del seu règim diferenciades de les legals i 
de les contingudes a les disposicions generals i es relaciona quins són o s’identifiquen genèricament. 
24 S’indica “sí” o “no”. 
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Exigència25: Sí 
Riscos assegurats diferents dels expressat a la pòlissa general i import mínim de cada 
risc: 
Capital assegurat per sinistre: 200.000 € 
Capital assegurat per víctima: 200.000 € 
Altres estipulacions que ha de contenir la pòlissa: 
 
PERSONAL D’INTERLOCUCIÓ TÈCNICA: TITULACIÓ I COMPETÈNCIES 

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

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

c) El contractista aportarà a l’Ajuntament, abans de l’inici de les obres, el document de 
designació del cap d’obra i de l’encarregat el qual haurà d’anar acompanyat del 
document acreditatiu de les titulacions respectives. 

 
PLA DE SEGURETAT I SALUT 

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

Preceptivitat: Sí 
Característiques: S’haurà d’adequar al termini estipulat al present PCAP i d’acord amb 
les partides d’obra recollides a la memòria tècnica. El pla de treballs s’haurà de presentar 
mitjançant un diagrama de barres obtingut a partir d’un estudi temps-activitat (s’accepten 
formats tipus MS Project, o similars equivalents), des de la data de signatura del 
contracte, i amb una descripció detallada de les tasques prèvies a l’inici de les obres i 
els capítols d’obra. S’acompanyarà dels terminis d’execució parcial i total. 
 
ESPECIALITATS DEL DEURE DE CONFIDENCIALITAT26  

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

Descripció: 
Justificació: 
 

  

                                                
25 S’indica “sí” o “no”. 
26 S’indiquen només els addicionals a l’obligació continguda a les DCPCAP. 
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III. RÈGIM ECONÒMIC 

 
DADES ECONÒMIQUES 

Valor estimat i mètode aplicat per al seu càlcul:27  
- Quantia: 57.805,05 € 
- Mètode de càlcul aplicat: El sistema per a la determinació del preu del contracte 

és el preu unitari de les diferents partides d’acord amb el Text refós de la 
memòria tècnica d’execució per la millora del clavegueram, al polígon industrial 
Riu d’Or (Fase 1), de Sant Fruitós de Bages, tenint en compte el que s’exposa a 
continuació. 
  

Pressupost base de licitació: 
- Sense IVA: 57.805,05 €  
- % IVA: 21 
- Quota estimada de l’IVA: 12.139,06 € 
- Amb IVA: 69.944,11 € 
- Justificació28:  
 
La determinació del pressupost base de licitació s’ha fet a partir del contingut 
en el Text refós de la memòria tècnica d’execució per la millora del 
clavegueram, al polígon industrial Riu d’Or (Fase 1), de Sant Fruitós de Bages, 
si bé amb la següent consideració: 
  
El desglossament del pressupost base de licitació del present contracte (quadres 
de preus unitaris dels elements constructius, amidaments, costos directes, 
costos indirectes, despeses generals, benefici industrial, IVA) es troba en el Text 
refós de la memòria tècnica d’execució per la millora del clavegueram, al polígon 
industrial Riu d’Or (Fase 1), en concret al document “Pressupost”: 
 

- Pressupost d’execució material de l’obra (PEM): 51.132,28 € 
- Despeses generals (DG= 13% s/PEM) = 6.647,20 € 
- Benefici industrial (BI = 6%  s/PEM) = 3.067,94€ 
- Subtotal (PEM + DG + BI)= 60.847,42 € 

 
- Sobre aquest import s’aplica una baixa mínima i obligatòria per a tots els 

licitadors del 5%, quedant establert el pressupost base de licitació sense IVA en 
57.805,05 € 
 

- IVA (21% sobre PEM + DG + BI – baixa obligatòria = 69.944,11 € 
 
Així doncs el pressupost base de licitació, entès com el límit màxim de despesa que en 
virtut del contracte pot comprometre l’òrgan de contractació inclòs l’IVA, inclou una 
baixa mínima i obligatòria per a tots els licitadors del 5% respecte el pressupost 
d’execució per contracte contemplat al Text refós de la memòria tècnica. 

                                                
27 Inclourà l’import màxim del contracte considerant les modificacions previstes en el PCAP. 
28 Quan es tracti d’un contracte d’obres amb projecte, es farà una remissió al projecte. Quan es tracti d’un contracte de 
subministrament o serveis s’inclourà com a annex un informe tècnic.  
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SISTEMA DE DETERMINACIÓ DEL PREU29   

Preu global d’adjudicació i màxim del contracte: 
- Sense IVA: : 57.805,05 € 
- % IVA: 21 
- Quota estimada de l’IVA: 12.139,06 € 
- Amb IVA:  69.944,11 € 

 
Cal tenir en compte, com s’ha exposat en l’apartat anterior, que el pressupost 
base de licitació inclou una baixa mínima i obligatòria per a tots els 
licitadors del 5% respecte el pressupost d’execució per contracte contemplat 
al Text refós de la memòria tècnica. 

 
Sistema de preus unitaris: -- 
Descripció30: -- 
Moneda de pagament : €. 
 
DIVISIÓ EN LOTS 

Admissió31: no  
Justificació sobre la no divisió en lots: Aquest contracte no es fraccionarà en lots, ja que 
ja que al tractar-se d’una obra unitària, la intervenció d’una pluralitat d’industrials en faria 
difícil la coordinació per part de la direcció facultativa i/o serveis tècnics municipals. A 
més es tracta, d’obres de petit abast de difícil divisió en lots. 
Descripció i import32: - 
Possibilitat de presentar oferta a la totalitat dels lots33:  - 
Número màxim de lots pels que pot presentar oferta: - 
Número màxim de lots a adjudicar a cada licitador: - 
Normes o criteris a aplicar quan per aplicació dels criteris d’adjudicació un licitador pugui 
resultar adjudicatari d’un nombre de lots que excedeixi del màxim indicat: -- 
Oferta integradora: -- 
 Possibilitat: -- 
 Combinacions admissibles: -- 
 Solvència i capacitat en cada una d’elles: -- 
 Altres determinacions: -- 
 
REFERÈNCIA DE SORTIDA 

Classe de referència per a la formulació d’ofertes34:  baixa única respecte el pressupost 
de licitació.  
Tipus de sortida35:  57.805,05 € (IVA exclòs) 

                                                
29 S’indica la fórmula de determinació del preu (p.e.: preus unitaris, preu global, ...). 
30 Es consignarà a  continuació o indicant “en relació unida com a annex”. 
31 S’indica “sí” o “no”. 
32 Es descriuen quins són i l’import de cadascun d’ells, desglossant l’IVA. 
33 S’indica “si” o “no” 
34 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 ...) 
35 S’indica, segons la classe de referència, aquella que serà màxima a efectes de determinar el preu. Quan sigui una baixa única 
respecte al pressupost de licitació, es remetrà a aquest. 
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APLICACIÓ DE L’ARTICLE 102.6 LCSP 36 

Aplicació37: No 
Règim d’aplicació38: 
 
ANUALITATS ECONÒMIQUES 

 

Aplicació pressupostària Any del 
pressupost 

Import (IVA inclòs) 

22.160.61929 
 

2018 70.473,08 

 
FINANÇAMENT39    

Concepte: Subvenció finalista 
- Aplicació pressupostària40: 76184 
- Denominació Diputació, subv. Programa modernització polígons 
- Import:  70.473,08 € 

 
PERIODICITAT DE LIQUIDACIONS41 

 
RÈGIM DE PAGAMENTS42 

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

                                                
36 Estableix clàusules de variació de preus en funció del compliment d’objectius de terminis i/o rendiment i penalitzacions pel seu 
incompliment. 
37 S’indica “sí” o “no”. 
38 Indica la forma concreta com s’aplica. 
39 Aplicable només en cas de finançament afectat. 
40 S’indica la partida pressupostària de l’estat d’ingressos. 
41 S’indicarà només en el cas que no siguin mensuals. 
42 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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REVISIÓ DE PREUS43 

 
ABONAMENTS A COMPTE 

 
ABASAGAMENT DE MATERIALS O MAQUINÀRIA PESADA 

 

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

 
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ 

Denominació de l’òrgan44: Junta de Govern Local 
Atribució45: per delegació. 
Delegació46: 

- 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 

Constitució47: Sí 
Composició:   
President: Sr. Joan Carles Batanés Subirana, Alcalde 

-   Suplent.- Sr. Xavier Racero i Esquius, Regidor de serveis econòmics 
 -  Suplent.- Sr. Cristian Marc Huerta Vergés, Regidor d’Espai públic, Activitats i 
Obres 

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

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

Activitats i Obres 
▪ Suplent 1r: Suplent.- Sr. Xavier Racero i Esquius, Regidor de 

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

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

municipal 
o Secretaria General: 

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

municipal 
o Intervenció municipal: 

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

Secretària de la mesa:  
Titular.- Francina Rius Cruz, tècnica de l’àrea de contractació  
Suplent 1r.- Gemma Codina Jiménez, administrativa de l’àrea de contractació  
Suplent 2n.- David Pintó Sallés, administratiu de l’àrea de contractació  
 

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

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

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

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

Constitució48: No 
Definició49: - 
 
RESPONSABLES MUNICIPALS DEL CONTRACTE50 

Regidoria d’adscripció51:  Espai públic, Activitats i Obres 
Responsable municipal/ representant de la promoció52: Sr. Aleix Cervantes López, 
enginyer municipal. 
Director de l’obra53: El tècnic contractat o designat per part de l’Ajuntament. 
Director de l’execució de l’obra54: El tècnic contractat o designat per part de l’Ajuntament. 
Coordinador de seguretat i salut55: El tècnic contractat o designat per part de 
l’Ajuntament. 

                                                
48 S’indica “sí” o “no”. 
49 Es descriu la composició de l’òrgan tècnic o se cita l’organisme tècnic especialitzat. 
50 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. 
51 S’indica la identitat personal i el nom de la tinença d’alcaldia o regidoria delegades. 
52 S’indica la identitat personal i el lloc de treball del tècnic municipal responsable del seguiment del contracte. 
53 Només per als contractes d’obra: s’indica la identitat personal, el lloc de treball, quan es tracti de personal al servei de 
l’Ajuntament o el número de col·legiat i el col·legi oficial al qual pertany, cas que es tracti d’un professional liberal amb contracte 
de servei.  
54 Només per als contractes d’obra: s’indica la identitat personal, el lloc de treball, quan es tracti de personal al servei de 
l’Ajuntament o el número de col·legiat i el col·legi oficial al qual pertany, cas que es tracti d’un professional liberal amb contracte 
de servei.  
55 Només per als contractes d’obra: s’indica la identitat personal, el lloc de treball, quan es tracti de personal al servei de 
l’Ajuntament o el número de col·legiat i el col·legi oficial al qual pertany, cas que es tracti d’un professional liberal amb contracte 
de servei.  
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V. EL CONTRACTISTA 

 
HABILITACIONS ESPECÍFIQUES PER CONTRACTAR56 

Exigència57: No 
Descripció58: - 
 
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 

 
CLASSIFICACIÓ59  

Enumeració60:  
 
Grup E (hidràuliques) Subgrup 1 (abastament i sanejament) categoria A; o bé 
Grup E (hidràuliques) Subgrup 1 (abastament i sanejament) categoria 1  
 
Justificació: Segons el règim establert per a la classificació d’empreses contractistes 
d’obres i categories de classificació, en el Reglament General de la Llei de Contractes 
de les administracions públiques (RD 1098/2001 de 18 d’octubre), modificat pel real 
Decret 773/2015, de 28 d’agost. 
 
CONDICIONS DE SOLVÈNCIA  

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

millor exercici dins dels tres últims disponibles per un import mínim de 86.707,57 
euros (Mitjà 1a dels especificats en la clàusula 25 del DCPCAP) 

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

- Justificació: el requisit de solvència s’estableix conforme l’establert en l’article 
87.1 a) de la LCSP segons el qual el volum de negocis mínim anual exigit no 
excedirà d’una vegada i mitja el valor estimat del contracte. En aquest sentit, sent 
el valor estimat del contracte de 57.805,05 €, la xifra a anual de negocis exigida 
no pot excedir de 86.707,57 € (57.805,05 € €*1,5).  
 

 
 
 
Solvència tècnica:  

                                                
56 Aquest apartat s’aplica quan, a banda de les condicions general de capacitat per contractar, cal la concurrència d’alguna 
condició específica de capacitat. 
57 S’indica “sí” o “no”. 
58 S’indica quines són les habilitacions específiques addicionals. 
59 Aquest apartat s’aplica quan la classificació és preceptiva. 
60 S’indiquen els grups, subgrups i categories exigides. 
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1. Relació de les obres de xarxa de clavegueram executades en el curs dels cinc 
darrers anys, avalada per certificats de bona execució per un import mínim de 
86.707,57 € (IVA exclòs); aquests certificats han d’indicar l’import, les dates i el 
lloc d’execució de les obres i s’ha de precisar si es van dur a terme segons les 
regles per les quals es regeix la professió i es van portar normalment a bon 
terme; si s’escau, els certificats esmentats els ha de comunicar directament a 
l’òrgan de contractació l’autoritat competent. (Mitjà 1a dels especificats en el punt 
B de la clàusula 25 del DCPCAP) 

 
Mitjà d’acreditació: Declaració responsable que contingui la relació de les obres 
executades acompanyada dels corresponents certificats esmentats. En el cas 
que les obres executades  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 corresponents als 
efectes de poder justificar la solvència tècnica. 
 

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

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

 
 
APLICACIÓ DE L’ARTICLE 76.1 LCSP61 

Exigència62: No 
Descripció63: 
 
APLICACIÓ DE L’ARTICLE 76.2 LCSP64 

Exigència65: No 
Descripció66: 
 
EXIGÈNCIA DEL COMPLIMENT DE NORMES DE GARANTIA DE QUALITAT (Art. 93 
LCSP)67 

Exigència68: No 

                                                
61 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. 
62 S’indica “sí” o “no”. 
63 Detalla la forma de donar compliment a aquesta obligació. 
64 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. 
65 S’indica “sí” o “no”. 
66 Detalla la forma de donar compliment a aquesta obligació. 
67 Només per als contractes subjectes a regulació harmonitzada. 
68 S’indica “sí” o “no”. 
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Descripció69: 
 
EXIGÈNCIA DEL COMPLIMENT DE NORMES DE GESTIÓ MEDI AMBIENTAL (Art. 
94 LCSP)70 

Exigència71: No 
Descripció72: 
  

                                                
69 Detalla la forma de donar compliment a aquesta obligació. 
70 Només per als contractes subjectes a regulació harmonitzada. 
71 S’indica “sí” o “no”. 
72 Detalla la forma de donar compliment a aquesta obligació. 
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VI. OFERTES 

 
SOBRE EN QUÈ HA DE CONSISTIR L’OFERTA 

Sobre 1:Sí  
Sobre 273: no 
Sobre 3: 74: 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 I, 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 2 

 

Documentació relativa als criteris avaluables de forma automàtica. 
 
Inclourà:  

- Proposta econòmica d’acord amb el model que s’adjunta com ANNEX 2.  
Obligació de presentar estudi justificatiu de l’oferta econòmica: Sí. Juntament 
amb la proposta econòmica es presentarà:  
 

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

o Pla de treball que s’haurà de presentar mitjançant un diagrama de barres 
obtingut a partir d’un estudi temps-activitat (s’accepten formats tipus MS 
Project, o similars equivalents), d’acord amb les partides i capítols d’obra 
previstos al Text refós de la memòria tècnica. 

 

La no presentació de la documentació justificativa de l’oferta (estudi econòmic 
desglossat per partides; i el pla de treball), o la manca de concordança d’aquests 

                                                
73 S’indica “sí” o “no”. 
74 S’indica “sí” o “no”. 
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amb la memòria tècnica o el present plec de clàusules administratives, podrà ser 
motiu d’exclusió del procediment. 

 
RÈGIM DE PUBLICACIÓ DE LA LICITACIÓ75 

Perfil del contractant. 
 
CIRCUMSTÀNCIES DE PRESENTACIÓ DE LES OFERTES 

Lloc: L’indicat en la clàusula 31 del DCPCAP: Per a la presentació de proposicions 
caldrà dirigir-se a l’apartat corresponent que es troba a la seu electrònica que es pot 
trobar al següent enllaç: https://www.santfruitos.cat/ajuntament-seu-
electronica/informacio-oficial/perfil-de-contractant/ 
Les proposicions es presentaran mitjançant l’eina Sobre Digital, integrada en la 
Plataforma de Serveis de Contractació Pública de Catalunya 
 
Termini: L’indicat en la clàusula 32.2 del DCPCAP per a la tramitació urgent de les obres: 
Les proposicions per optar a aquest procediment es presentaran, única i exclusivament,  
en el termini màxim de 13 dies naturals des de l’endemà de la publicació de l'anunci de 
licitació en el perfil de contractant.  
 
Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l'eina requerirà a les empreses 
licitadores que introdueixin una PARAULA CLAU per a cada sobre amb documentació 
xifrada que formi part de la licitació (pel sobre A no es requereix paraula clau, atès que 
la documentació no està xifrada). amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el moment de 
l'enviament de les ofertes, la documentació. així mateix, el desxifrat dels documents de 
les ofertes es realitza mitjançant la mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les 
empreses licitadores. Cal tenir en compte la importància de custodiar correctament 
aquesta o aquestes claus (poden ser la mateixa per tots els sobres o diferents per 
cadascun d'ells), ja que només les empreses licitadores la/les tenen (l'eina de sobre 
digital no guarda, ni recorda, les contrasenyes introduïdes) i són imprescindibles per al 
desxifrat de les ofertes i, per tant, per l'accés al seu contingut. 
 
Es demanarà a les empreses licitadores que introdueixin la paraula clau 24 hores 
després de finalitzat el termini de presentació d'ofertes i, en tot cas, l'han d'introduir dins 
del termini establert abans de l'obertura del primer sobre xifrat. 
 
En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà accedir 
al contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d'ofertes a través de l'eina de 
Sobre digital es basa en el xifratge de la documentació i requereix necessàriament la 
introducció per part de les empreses licitadores de la/les paraula/es clau, que només 
elles custodien durant tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels sobres, no 
es podrà efectuar la valoració de la documentació de l’oferta que no es pugui desxifrar 
per no haver introduït l'empresa la paraula clau. 
 
En aquest sentit, a partir de les 24 hores posteriors a la finalització del termini de 

                                                
75 S’indica el règim de publicitat que s’aplica: 

- Procediments harmonitzats: perfil del contractant i DOUE 
- Procediments oberts ordinaris, simplificats i supersimplificat (article 159.6 LCSP): perfil del contractant. 
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presentació de les proposicions, els licitadors rebran per correu electrònic una 
comunicació de petició de paraula clau, per tal que introduïu la paraula clau per a què 
s'iniciï el procés de desxifrat del/s sobre/s digital/s corresponent a l'expedient de 
contractació de referència. Els licitadors podran introduir les paraules claus dels sobres 
en l'enllaç indicat en dita comunicació. La introducció d'aquesta paraula clau només 
implica el desxifrat del contingut del sobre esmentat, però no es realitzarà la seva 
obertura fins al moment de l'obertura de pliques  especificat a l'anunci de licitació. 
 
TERMINI DURANT EL QUAL HA DE SER MANTINGUDA L’OFERTA DES DE LA 
FINALITZACIÓ DEL TERMINI HÀBIL PER A LA SEVA PRESENTACIÓ 

3 mesos 
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VII. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

 
DISTRIBUCIÓ DE LA PUNTUACIÓ 

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

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

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

 
PROVISIONAL 

Exigència76: no 
Quantia (€): - 
Possibilitat d’acreditar la seva constitució per mitjans electrònics77: - 
Justificació de la seva exigència: - 
 
DEFINITIVA 

Exigència78: sí 
Quantia: 5% del preu del contracte (IVA exclòs) 
Possibilitat d’acreditar la seva constitució per mitjans electrònics79: - 
Possibilitat de prestació per retenció del preu: - 

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

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

2 anys, des de la signatura de l’acta de recepció de les obres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

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

 
INCOMPLIMENTS QUE DONEN LLOC A LA RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 

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

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

 
Els establerts al DCPCAP (clàusula 38). 
 
RESPONSABILITATS DE L’ART. 315 DEL LCSP80  

 

                                                
80 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. 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

 
 
 

 
Pàgina 86 de 198 

 
 

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 

X. MODIFICACIÓ, CESSIÓ, SUBCONTRACTACIÓ, EXTINCIÓ I ALTRES 
CLÀUSULES  

 
MODIFICACIÓ 

Causa: -   
Contingut: -     
Abast màxim: - 
 
CESSIÓ 

Admissió: - 
Condicions: - 
 
SUBCONTRACTACIÓ     

Es permet l’execució parcial per tercers81:  Sí 
Obligació d’indicar en l’oferta la part que tinguin previst subcontractar82: Sí 
(conforme apartat del model Annex 2) 
Tasques crítiques que no poden ser objecte de subcontractació83: sí  
Pagament directe a subcontractistes84: no 
Prestacions per a les quals es prohibeix la subcontractació: capítols d’excavació i 
clavegueram de la relació valorada contemplada al Text refós de la memòria valorada 
Forma i contingut de les comunicacions de la subcontractació:  
El contractista haurà de comunicar per escrit, una vegada adjudicat el contracte, i com 
a molt tard, quan s’iniciï la seva execució, la intenció de celebrar subcontractes, 
assenyalant la part de la prestació que es pretén subcontractar i la identitat, dades de 
contacte i representant/s legals del subcontractista, i justificant suficientment l’aptitud 
d’aquest per executar-la per referència als elements tècnics i humans de que disposa i 
de la seva experiència, i acreditant que el mateix no es troba incurs en prohibició de 
contractar.  
 
Per a la subcontractació de les partides referents a instal·lacions subjectes a 
reglamentació de seguretat industrial, es requerirà l’acreditació d’inscripció de l’empresa 
en el Registre d’Agents de la Seguretat Industrial a Catalunya (RASIC) en el camp 
d’activitat pertinent, o l’equivalent per empreses no ubicades a Catalunya. 
 
EXTINCIÓ  

Causes85: 
Pel cas que el contractista no executi, al menys, el 50% de l’obra dins de les dues 
primeres setmanes, l’Ajuntament podrà declarar des d’aquell moment finalitzat el 
contracte per no haver-se assolit aquesta fita. 

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

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) 
84 S’indica “si “o “no”. 
85 Només es fan constar aquelles que, per ser aplicables, han d’estar previstes al PCAP. A més, seran causes d’extinció aquelles 
previstes a la llei sense necessitat de previsió al PCAP. 
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ALTRES CLÀUSULES 
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PARTICIPACIÓ DE QUI SIGNA 
 
SIGNATURES: 

 
Serveis tècnics municipals86: 
 
Sra. Francina Rius Cruz, tècnica de contractació i instructora 
 
Sr. Aleix Cervantes López, enginyer municipal  
       
El Regidor proponent: Sr. Cristian Marc Huerta Vergés, Regidor d’obres, espai públic i 
activitats87 
 
INFORME PRECEPTIU DE SECRETARIA88 

☒S’emet informe favorable sobre l’expedient de contractació. Sra. Maria José 

Fernández Trigo, lletrada municipal, per delegació, en virtut del Decret 2018-1114, de 28 
de setembre. (signat electrònicament) 
 
 

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

 
 
INFORME PRECEPTIU D’INTERVENCIÓ89 

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

fiscalització. Sra. Mercè Marmi Espelt. Interventora municipal (signat 
electrònicament) 

 

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

fiscalització s’incorpora a l’expedient. 
 
 
 
     
 
  

                                                
86 Es signarà consignaran el nom i els cognoms i càrrec de qui signa. 
87 Es consignaran el nom i els cognoms i càrrec de qui signa. 
88 Es signarà el PCAP o emetre informe que s’incorporarà a l’expedient 
89 Es signarà el PCAP o emetre informe que s’incorporarà a l’expedient 
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ANNEX 1. Declaració responsable del licitador que signa l’oferta 90 

 
A L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES 

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

 
DECLARACIÓ RESPONSABLE DELS LICITADORS SOBRE COMPLIMENT DE LES 
CONDICIONS DE CAPACITAT, SOLVÈNCIA I NO INCURSIÓ EN PROHIBICIÓ PER 

CONTRACTAR PREVISTES LEGALMENT I EXIGIDES EN EL CONTRACTE  

 
EXPEDIENT 

Número:1217/2018 
Objecte: Execució de les obres incloses en el Text refós de la memòria tècnica 
d’execució per la millora del clavegueram, al polígon industrial Riu d’Or (Fase 1), de Sant 
Fruitós de Bages 
 
 
RÈGIM 

Classe91: administratiu 
Modalitat92: obres 
 
EMPRESARI 

Nom: 
DNI/CIF: 
 
EMPRESA 

Nom: 
DNI/CIF: 
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE 

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

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

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

- Que es disposa de les autoritzacions necessàries per exercir l’activitat. 

                                                
90 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 
91 S’indicarà si el contracte és administratiu o privat. 
92 Si és administratiu, s’indicarà la modalitat (obres, subministraments, serveis, concessió d’obra pública) o si és administratiu 
especial. En aquest darrer cas, es podrà indicar també la modalitat (p.e.: sobre béns del patrimoni municipal de sòl i d’habitatge). 
Si és privat, es podrà indicar la modalitat (p.e.: patrimonial). 
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- Que 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).93  

 
LLOC I DATA 

 
ANNEX 2. Oferta econòmica: reducció del preu respecte al pressupost de 
contractació94 

 
A L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES 

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

 
OFERTA ECONÒMICA: REDUCCIÓ DEL PREU  

RESPECTE AL PRESSUPOST DE CONTRACTACIÓ 

 
EXPEDIENT 

Número: 1217/2018 
Objecte: Execució de les obres incloses en el Text refós de la memòria tècnica 
d’execució per la millora del clavegueram, al polígon industrial Riu d’Or (Fase 1), de Sant 
Fruitós de Bages 
 
RÈGIM 

Classe: administratiu     
Modalitat: obres 
 
EMPRESARI 

Nom: 
DNI/CIF: 
 
PREU OFERTAT 

 

Preu sense 
IVA       

Tipus 
d’IVA        

Quota 
d’IVA         

Preu amb 
IVA          

Percentatge de 
baixa95 
 

 
 

21 %    

 
(*) Cal adjuntar a la present oferta96: 

                                                
93 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.  
94 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 
95 S’arrodonirà al tercer dígit decimal. 
96 La no presentació de la documentació justificativa de l’oferta (estudi econòmic desglossat per partides; i pla de 
treball), o la manca de concordança d’aquests amb la memòria tècnica o el present plec de clàusules 
administratives, podrà ser motiu d’exclusió del procediment.    
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o Estudi econòmic desglossat per partides amb el nivell suficient que 

acrediti la serietat i possibilitat de compliment de l’oferta econòmica. 
  

o Pla de treball que s’haurà de presentar mitjançant un diagrama de barres 
obtingut a partir d’un estudi temps-activitat (s’accepten formats tipus MS 
Project, o similars equivalents), d’acord amb les partides i capítols d’obra 
previstos al Text refós de la memòria tècnica. 

 
SUBCONTRACTACIÓ 

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

subcontractar: 
Nom o perfil empresarial del 
subcontractista: 

 
 
 
 
 

DECLARACIÓ RESPONSABLE 

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

 
 
SIGNATURA I SEGELL DE L’EMPRESARI O REPRESENTANT 

 
 
 
 
 
 

 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

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

 
 
 
12.- Aprovar definitivament el “Projecte bàsic i d’execució de Casal de Joves a la 
planta semisoterrani del Centre Cívic Nexe”(exp. 1004/2018) 
 
Primer. La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el 16 de juliol de 2018, va aprovar 
inicialment el projecte bàsic i d’execució de Casal de Joves a la planta semisoterrani del 
Centre Cívic Nexe i la memòria valorada de mobiliari de l’equipament, redactat per 
l’arquitecte Octavi Vinyes Porti, amb un pressupost d’execució per contracte de 
339.947,22 € (IVA inclòs), inclou fase 1, fase 2 i memòria valorada de mobiliari de 
l’equipament, amb un termini d’execució de les obres previst de 9 mesos. 
 
Segon. Atès que d’acord amb l’aprovació inicial es va sotmetre el projecte a informació 
pública pel termini de 30 dies hàbils, publicant-se l’edicte corresponent al Butlletí Oficial 
de la Província del dia 30 de juliol de 2018 i a la seu electrònica de l’Ajuntament; sense 
que s’hagin presentat reclamacions, ni al·legacions al projecte. 
 
Tercer. En data 30 de setembre de 2018 i registre d’entrada núm. 2018-E-RC-5419, s’ha 
presentat el projecte bàsic i d’execució de Casal de Joves a la planta semisoterrani del 
Centre Cívic Nexe, que inclou les modificacions i consideracions tècniques indicades a 
l’informe de l’arquitecte municipal de 11 de juliol de 2018, annexat a l’acord d’aprovació 
inicial de la Junta de Govern Local de data 16 de juliol de 2018, i l’informe emès en data 
12 de setembre de 2018, per la tècnica del punt d’informació juvenil. 
 
Quart. Vist l’informe de data 2 d’octubre de 2018, emès per part del Sr. Joan Anglada i 
Arumí, arquitecte municipal, el qual s’adjunta com annex, favorable a l’aprovació 
definitiva dels citats documents. 
 
Cinquè. Atès que la Junta de Govern Local actua per la competència delegada següent:  
- Òrgan delegant: Alcalde  
- Data de la delegació: 18 de juny de 2015 
- Data de la publicació al BOP de la delegació: 3 de juliol de 2015 
 
S’ACORDA:  
 
Primer. Aprovar definitivament el projecte bàsic i d’execució de Casal de Joves a la 
planta semisoterrani del centre Cívic Nexe, i al pressupost de mobiliari, redactat per 
l’arquitecte Octavi Vinyes Portí, amb un pressupost d’execució per contracte de 
359.764,57 € (IVA inclòs) inclou fase 1, fase 2 i memòria valorada de mobiliari de 
l’equipament, amb un termini d’execució de les obres previst de 9 mesos.  
 
Segon. Notificar el present acord al redactor del projecte i als serveis tècnics municipals. 
 
Tercer. Publicar el present acord en el BOPB, DOGC i  taulell d’anuncis i a la seu 
electrònica de conformitat amb l’establert en l’article 38.2 del Decret 179/1995, de 13 de 
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juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
Quart. Declarar que: 
- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà de 

recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratiu de 
Barcelona en el termini de dos mesos. 

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

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

 
Annex:  Informe tècnic emès per l’arquitecte municipal de data 2 d’octubre de 
2018 
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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  
 
 
 
13.- Aprovar definitivament el Projecte d’intervencions al camp de futbol municipal 
de Sant Fruitós de Bages i aprovació de l’expedient de i el plec de clàusules 
administratives que han de regir la contractació, mitjançant procediment obert, 
oferta econòmicament més avantatjosa, pluralitat de criteris de valoració i 
tramitació ordinària per l’execució de les obres incloses en la Fase 2A (Nou edifici 
bar) (exp. 798/2018) 
 
Primer. Vist el document tècnic anomenat “Projecte d’intervencions al camp de futbol 
municipal de Sant Fruitós de Bages”, redactat per l’arquitecte Pere Santamaria Garcia 
(Santamaria Arquitectes SLP), amb un pressupost d’execució per contracte de 
758.985,31 euros (IVA 21% exclòs), el qual va ser aprovat inicialment per la Junta de 
Govern Local de l’Ajuntament, en sessió celebrada en data 21 de maig de 2018. 
 
Segon. Atès que es va publicar anunci en el Butlletí Oficial de la Província el dia 6 de 
juny de 2018, i al taulell d’anuncis de l’Ajuntament i que ha transcorregut el període 
d’informació pública, des del dia 7 de juny de 2018 fins al dia 18 de juliol de 2018, sense 
que s’hagin presentat al·legacions. 
 
Tercer. Atès que de conformitat amb l’informe emès conjuntament per l’arquitecte tècnic 
municipal Sr. Xavier Casas Pujol, i l’enginyer municipal Sr. Aleix Cervantes López de 
data 16 de maig de 2018 el projecte va ser tramès en data 28.05.18 a l’Agència Catalana 
de l’Aigua (ACA) donat que les obres derivades del mateix incideixen directament a la 
zona de domini públic hidràulic de la seva competència. En data 18.06.2018 l’ACA remet 
a aquest Ajuntament ofici mitjançant el qual comunica l’inici del corresponent expedient 
(referencia: UDPH2018002357). 
 
Quart. Atès que en data 3.10.2018 (registre d’entrada E-RC-5571) s’ha rebut la resolució 
de l’Agència Catalana de l’Aigua mitjançant la qual s’autoritzen les obres sol·licitades. 
La resolució, no obstant, disposa la següent condició particular: “s’haurà de demanar 
autorització/informe favorable a la Mancomunitat de Municipis del Bages pel 
Sanejament atès que l’àmbit de l’obra travessa el col·lector en alta del sistema de 
Santpedor-Sant Fruitós i Navarcles”. 
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Cinquè. Atès que pels serveis tècnics municipals s’ha peticionat a la Mancomunitat de 
Municipis del Bages pel Sanejament,  la sol·licitud d’autorització referenciada en 
l’autorització emesa per l’Agència Catalana de l’Aigua. 
  
Sisè. Atès que s’ha redactat conjuntament entre l’àrea de contractació i els serveis 
tècnics municipals el Plec de clàusules administratives particulars que han de regir el 
procediment per l’adjudicació de les citades obres, mitjançant procediment obert i 
modalitat ordinària complint els principis i el procediment que s’estableix en la Llei 
9/2017, de Contractes del sector públic, en concret els articles 25, 13, 116, 117, 131 i 
137 i següents. 
 
 
Setè. Vist que, de conformitat amb el disposat en l’article 236 de la LCSP, en data 
16.08.2018 s’ha emès l’acta de replanteig del projecte d’intervencions al camp de futbol, 
la qual consta en l’expedient. 
 
Vuitè. Vist que l’execució d’aquests treballs es realitzarà amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària número 22.342.63206-Reforma camp de futbol municipal. El 
finançament d’aquesta actuació, així mateix, es preveu en el pressupost municipal en la 
partida 91100 “préstec amb Diputació de Barcelona” per import de 175.000 €. 
 
Novè. La Junta de Govern Local actua amb la competència delegada següent: 

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

 
S’ACORDA:  
 
PRIMER. Aprovar definitivament el “Projecte d’intervencions al camp de futbol municipal 
de Sant Fruitós de Bages”, redactat per l’arquitecte Pere Santamaria Garcia (Santamaria 
Arquitectes SLP), amb un pressupost d’execució per contracte de 758.985,31 euros (IVA 
21% exclòs), si bé establint els següents condicionants en relació al contingut de 
l’autorització de la Mancomunitat de Municipis del Bages pel Sanejament: 
 

- Si l’autorització és de plena conformitat i no introdueix condicionants que 
requereixin alterar el projecte, aquest serà, des del moment en què es comuniqui 
la citada autorització a l’Ajuntament, plenament eficaç. 
 

- Si l’autorització s’atorga amb introducció de consideracions que requereixin la 
variació del projecte, es procedirà a la modificació d’aquest i serà eficaç a partir 
de l’aprovació de la citada modificació. 

SEGON. Aprovar l’expedient de contractació, així com el plec de clàusules 
administratives particulars (annex 1) per a l’adjudicació de les obres incloses en la Fase 
2A Nou edifici bar, contingut en el Projecte d’intervencions al camp de futbol municipal 
de Sant Fruitós de Bages.1. 
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TERCER. Autoritzar la despesa per l’import de  321.862,85€, més 21% IVA, total de 
389.454,04 €  (IVA inclòs), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 22.342.63206 – 
Reforma camp de futbol municipal. 
 
QUART. Publicar en el Perfil de contractant de l’Ajuntament, el corresponent anunci de 
licitació perquè durant el termini de 26 dies naturals puguin presentar les proposicions 
que considerin convenients, a comptar des del dia següent a la data de publicació de 
l’anunci al perfil del contractant. 
 
CINQUÈ. Condicionar la present resolució al contingut de l’autorització de la 
Mancomunitat de Municipis del Bages pel Sanejament en relació al projecte amb els 
condicionants recollits en l’acord primer. 
 
SISÈ. Disposar que l’adjudicació del contracte resta condicionada i per tant, no podrà 
adoptar-se, fins que l’Ajuntament no disposi de l’esmentada autorització per part de la 
Mancomunitat de Municipis del Bages pel Sanejament. 
 
SETÈ. Atesa la previsió del finançament d’aquesta actuació en el pressupost municipal 
en la partida 91100 “préstec amb Diputació de Barcelona” per import de 175.000 €, es 
sotmet, així mateix, l’adjudicació a la condició suspensiva de l’efectiva consolidació dels 
recursos que han finançar el contracte de conformitat amb el punt 2 de la Disposició 
addicional tercera de la LCSP. 
 
VUITÈ. Notificar el present acord a l’arquitecte redactor del projecte, a Intervenció 
Tresoreria, Serveis Tècnics municipals. 
 
NOVÈ. Publicar l’anunci d’aprovació definitiva del projecte al BOPB, DOGC i  taulell 
d’anuncis de conformitat amb l’establert en l’article 38.2 del Decret 179/1995, de 13 de 
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
DESÈ. Declarar que: 
 

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

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

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

 
Annex 1: Plec de clàusules administratives particulars 
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER L’EXECUCIÓ  DE 
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER L’EXECUCIÓ DE 
LES OBRES CONTINGUDES EN EL PROJECTE  EXECUTIU D’INTERVENCIONS AL 
CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL FASE 2A – NOU EDIFICI BAR  

 
I. IDENTIFICACIÓ DEL CONTRACTE 

 
EXPEDIENT 

Número: 798/2018 
 
Dependència gestora: Àrea de contractació  
 
Objecte:  Execució de la fase 2A “Nou edifici bar” del Projecte executiu d’intervencions 
al camp de futbol municipal, el qual s’ha aprovat inicialment per la Junta de Govern Local 
de data 21 de maig de 2018.  L’actuació es troba ubicada al Camí del Camp de Futbol 
S/N, dins la parcel·la amb referència cadastral 6626203DG0262N0001TU, de titularitat 
municipal. El projecte s’aprova en unitat d’acte en la mateixa resolució que aprova el 
present plec de clàusules administratives, si bé condicionant-se al contingut de 
l’autorització sol·licitada a la Mancomunitat de Municipis del Bages pel Sanejament. 
 
Les intervencions que defineix el projecte, s’han dividit en 7 fases (PEC IVA exclòs):  
 
Fase 1:   Reforma de l’edifici d’oficines   141.782,16 € 
Fase 2A:  Nou edifici bar     321.862,85 € 
Fase 2B:  Mobiliari nou bar   71.645,21 € 
Fase 2C: Urbanització exterior bar  29.030,94 € 
Fase 3:  Entrada recinte esportiu  108.170,35 € 
Fase 4:  Urbanització camins d’accés  61.084,38 € 
Fase 5:  Reforma pista poliesportiva   25.409,43 € 
 
En concret l’abast del present plec de clàusules administratives particulars és l’execució 
de les obres de la fase 2A “nou edifici bar”.  
 
Fase 2A:  Nou edifici bar    321.862,85 € 
 
Així mateix, com a millores d’aquesta licitació es podrà oferir per part dels licitadors 
l’execució de les següents fases sense cost addicional per l’Ajuntament, i d’acord amb 
el què s’estableix en la clàusula VIII, criteris d’adjudicació:  
 
Fase 2C: Urbanització exterior bar 29.030,94 € 
Fase 4:  Urbanització camins d’accés 61.084,38 € 
Fase 5:  Reforma pista poliesportiva  25.409,43 € 
 
 
Necessitats a satisfer amb aquest contracte: la fase 2- nou edifici de bar i espai 
berenador, emmarcada dins el projecte executiu intervencions al camp de futbol de Sant 
Fruitós de Bages” pretén generar un nou espai de servei ubicat en una  nova posició 
estratègica dins del recinte, de manera que permeti regenerar circulacions d’usuaris 
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interns i externs per tal de millorar-ne l’ús i evitar solapaments. 
 
Justificació de la idoneïtat: És la que consta en el Projecte. 
 
Justificació de la manca de mitjans propis per donar compliment a la prestació que es 
vol contracte97:- 
 
RÈGIM 

Classe98: administratiu 
Modalitat99: obres 
 
PROCEDIMENT 

Contractació harmonitzada100: no 
Recurs especial en matèria de contractació101: no 
Tramitació: 
 Tipus102: ordinària 
 Justificació103:- 
Procediment: 
 Tipus104: obert 

Modalitat105: ordinari 
 Justificació del tipus106: - 
Forma de selecció107:  pluralitat de criteris 
Admissió de variants108: no 
 
CLASSIFICACIÓ ESTADÍSTICA      

CPV: 4500000 “construccions noves, obres de restauració i reparacions corrents” 
 
 
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 

                                                
97 Només contractes de serveis 
98 S’indicarà si el contracte és administratiu o privat. 
99 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). 
100 S’indicarà “sí” o “no” 
101 S’indicarà “sí” o “no” 
102 S’indicarà “ordinària”, “d’urgència” o “d’emergència” 
103 Es complimentarà quan la tramitació sigui urgent o d’emergència. 
104 S’indicarà “obert”, o l’altre procediment que es triï d’entre els previstos a la LCSP. 
105 Quan es tracti d’un procediment obert, s’indicarà “ordinari”, “simplificat” o “supersimplificat (article 159.6 LCSP)” 
106 Només quan el procediment no sigui l’obert o el restringit. 
107 S’indicarà “preu més baix”, “pluralitat de criteris”, “subhasta electrònica” o “concurs de projectes”. 
108 S’indicarà “sí” o “no” 
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administratives particulars dels contractes de l’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages” (DCPCAP). 

• Els instruments tècnics que delimiten la prestació (veure capítol II PCAP). 
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II. PRESTACIONS A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 
DEFINICIÓ DE LES PRESTACIONS A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 

 
INSTRUMENTS TÈCNICS QUE DELIMITEN LA PRESTACIÓ109 
Existència: sí  
Enumeració: Projecte executiu d’intervencions al camp de futbol municipal. 
 
INFORMACIONS DE L’ART. 129 DE LA LCSP (sobre fiscalitat, protecció del medi 
ambient, ocupació i condicions laborals i de contractar a un percentatge específic 
de persones amb discapacitat) 

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

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

Existència: - 
Enumeració: - 
 
ADMISSIÓ DE VARIANTS 

Admissió110: - 
Descripció111: - 
 
CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE (art. 202 LCSP de 
caràcter social, ètic, mediambiental)112 

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 

Admissió113: - 
Descripció114: - 

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

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

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

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

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

la conformitat o disconformitat del mateix respecte dels documents contractuals del 
projecte, amb especial i expressa referència a les característiques geomètriques de 
l’obra, o l’autorització per a l’ocupació dels terrenys necessaris i a qualsevol punt 
que pugui afectar al compliment del contracte. Per a la comprovació del replanteig, 
el contractista està obligat a facilitar el personal i els materials de camp necessaris. 
La formalització de la citada acta de comprovació del replanteig no es portarà a 
terme, fins que l’Ajuntament disposi de l’autorització de la Mancomunitat de 
Municipis del Bages pel Sanejament, fet que l’Ajuntament comunicarà a l’empresa 
contractista. 
 

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

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

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

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

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

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

qualsevol altre mesura de seguretat. 
 

34. El contractista haurà d’instal·lar al seu càrrec, en les immediacions de l’obra un rètol 
anunciador d’aquesta, de conformitat amb les indicacions i formats que estableixi 
l’Ajuntament i de dimensions mínimes 220x157 cm. Els cartells s’han de retirar a la 
recepció de les obres i segons estableixi la direcció facultativa; així com a instal·lar 
els senyals precisos per a indicar l'accés a les obres i de circulació per l'entorn i de 
precaució. En cas d'incompliment, l'Ajuntament executarà les prescripcions de 
l'esmentada normativa i descomptarà el seu import de la primera certificació que 
s'expedeixi o de les següents, si fos necessari. 
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35. L’incompliment d’aquestes obligacions per part del contractista o la infracció de les 
disposicions sobre seguretat per part del personal tècnic designat per ell, no 
implicarà cap responsabilitat per a la Corporació contractant. 

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

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

37. Atenent a la naturalesa de les obres previstes dins el recinte esportiu del camp de 
futbol, s’hauran d’organitzar els treballs de manera que les obres es desenvolupin 
amb una interferència mínima en el desenvolupament normal de totes les activitats 
que es duen a terme al camp de futbol per part dels seus usuaris i el club esportiu. 
De igual manera amb les que afectin al vial públic i nucli urbà, amb una interferència 
mínima en el desenvolupament normal de l'activitat en el carrer. En aquest sentit, les 
obres hauran d’assegurar que no interfereixen el normal funcionament de les 
activitats en l’àmbit en relació a l’accés de vehicles, així com del correcte i permanent 
accés rodat i per a vianants. Les mesures necessàries per a garantir aquests 
extrems hauran de ser aprovades per la Direcció d'Obra i es consideren incloses en 
els preus unitaris, no sent, en cap cas, d'abonament independent. 

 
38. Responsabilitzar-se de què la totalitat de les instal·lacions i els serveis urbans 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

d’abastament d’aigua potable i clavegueram,  per part de l’instal·lador i 
l’empresa concessionària municipal que explota el servei. 

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

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

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

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

43. Mesures de seguretat en l’execució de les obres: el contractista haurà de complir 
totes les disposicions legals i reglamentaries que en matèria de prevenció de riscs 
laborals siguin vigents, així com les disposicions de seguretat i salut d’aplicació a 
les obres de construcció que son establertes pel Reial Decret 1627/1997, de 24 
d’octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut., modificat 
per Reial Decret 604/2006. Amb especial importància a la protecció del recinte 
d’obres ja que l’activitat del camp de futbol seguirà funcionant durant el transcurs de 
les obres. 
 

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

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

46. El contractista demanarà a les Companyies de Serveis i a tercers, la informació 
necessària per evitar els possibles riscos que es deriven de l’influencia de les 
mateixes obres, i efectuar les tramitacions reglamentàries oportunes (Ordre 
TIC/241/2003, entre d’altres que siguin necessàries). 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
ÀMBIT TERRITORIAL ESPECÍFIC115 

 

                                                
115 Indica l’àmbit territorial inferior al municipi en el qual s’ha d’executar el contractes. Només s’utilitza als contractes de serveis. 
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RÈGIM PATRIMONIAL116 

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

Durada màxima total: El termini per a l’execució de la fase 2A és de cinc (5) mesos, a 
comptar des de la data de l'acta de la comprovació del replanteig.   
 
En cas que el contractista hagi ofert l’execució addicional d’alguna de les fases, el 
termini d’execució serà el següent:  
 
 
OPCIÓ  TRAMS 
A  fase 2A   5 mesos 
B  fase 2A + 2C  5,5 mesos   
C  fase 2A + 2C + 4  6,5 mesos 
D  fase 2A + 2C + 4+ 5 7 mesos  
 
 
Durada màxima de cada pròrroga: - 
Número màxim de pròrrogues: - 
Ampliació del termini màxim legal per amortització d’inversions: - 
 Aplicació117: - 
 Justificació: - 
 
ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL 

Exigència118: Sí 
Riscos assegurats diferents dels expressat a la pòlissa general i import mínim de cada 
risc: 
Capital assegurat per sinistre: 600.000 € 
Capital assegurat per víctima: 600.000 € 
Altres estipulacions que ha de contenir la pòlissa: 
 
PERSONAL D’INTERLOCUCIÓ TÈCNICA: TITULACIÓ I COMPETÈNCIES 

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

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

 
PLA DE SEGURETAT I SALUT 

                                                
116 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. 
117 S’indica “sí” o “no”. 
118 S’indica “sí” o “no”. 
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Preceptivitat: Sí 
Característiques: conforme el que s’indica en el Reial Decret 1627/1997, de 24 
d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en obres de 
construcció. 
 
PROGRAMA DE TREBALLS 

Preceptivitat: Sí 
Característiques: S’haurà d’adequar al pla de treballs inclòs al projecte amb les partides 
d’obra recollides. El pla de treballs s’haurà de presentar mitjançant un diagrama de 
barres obtingut a partir d’un estudi temps-activitat (s’accepten formats tipus MS Project, 
o similars equivalents), des de la data de signatura del contracte, i amb una descripció 
detallada de les tasques prèvies a l’inici de les obres i els capítols d’obra. 
S’acompanyarà dels terminis d’execució parcial i total. 
 
ESPECIALITATS DEL DEURE DE CONFIDENCIALITAT119  

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

Descripció: 
Justificació: 

  

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

 
DADES ECONÒMIQUES 

Valor estimat i mètode aplicat per al seu càlcul:120  
- Quantia: 321.862,85 € 
- Mètode de càlcul aplicat: El sistema per a la determinació del preu del contracte 

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

- Sense IVA: 321.862,85 € 
- % IVA: 21 
- Quota estimada de l’IVA: 67.591,20 € 
- Amb IVA: 389.454,04 € 
- Justificació121: d’acord amb el “Projecte intervencions al camp de futbol 
municipal de Sant Fruitós de Bages”. 

 
SISTEMA DE DETERMINACIÓ DEL PREU122   

Preu global d’adjudicació i màxim del contracte: 
- Sense IVA: 321.862,85 € 
- % IVA: 21 
- Quota estimada de l’IVA: 67.591,20 € 
- Amb IVA: 389.454,04 € 

 
Sistema de preus unitaris: -- 
Descripció123: -- 
Moneda de pagament : €. 
 
DIVISIÓ EN LOTS 

Admissió124: no  
Justificació sobre la no divisió en lots:  Aquest contracte no es fraccionarà en lots, ja que 
al tractar-se d’una obra unitària, la intervenció d’una pluralitat d’industrials en faria difícil 
la coordinació per part dels serveis tècnics municipals. 
Descripció i import125: - 
Possibilitat de presentar oferta a la totalitat dels lots126:  - 
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: -- 

                                                
120 Inclourà l’import màxim del contracte considerant les modificacions previstes en el PCAP. 
121 Quan es tracti d’un contracte d’obres amb projecte, es farà una remissió al projecte. Quan es tracti d’un contracte de 
subministrament o serveis s’inclourà com a annex un informe tècnic.  
122 S’indica la fórmula de determinació del preu (p.e.: preus unitaris, preu global, ...). 
123 Es consignarà a  continuació o indicant “en relació unida com a annex”. 
124 S’indica “sí” o “no”. 
125 Es descriuen quins són i l’import de cadascun d’ells, desglossant l’IVA. 
126 S’indica “si” o “no” 
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 Possibilitat: -- 
 Combinacions admissibles: -- 
 Solvència i capacitat en cada una d’elles: -- 
 Altres determinacions: -- 
 
REFERÈNCIA DE SORTIDA 

Classe de referència per a la formulació d’ofertes127: Segons es descriu als criteris 
d’adjudicació. 
Tipus de sortida128:   321.862,85 € (IVA exclòs) 
 
APLICACIÓ DE L’ARTICLE 102.6 LCSP 129 

Aplicació130: No 
Règim d’aplicació131: 
 
ANUALITATS ECONÒMIQUES 

 

Aplicació pressupostària Any del 
pressupost 

Import (IVA inclòs) 

22.342.63206 Reforma camp de futbol 
municipal 

2018 389.454,04 € 

 
FINANÇAMENT132 

Concepte: 
- Partida133: 91100 
- Denominació: préstec amb Diputació de Barcelona 
- Import: 175.000 € 

 
De conformitat amb el punt 2 de la Disposició addicional tercera de la LCSP cal sotmetre 
l’adjudicació a la condició suspensiva de l’efectiva consolidació dels recursos que han 
finançar el contracte.  
 
PERIODICITAT DE LIQUIDACIONS134 

 
RÈGIM DE PAGAMENTS135 

 

                                                
127 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 ...) 
128 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. 
129 Estableix clàusules de variació de preus en funció del compliment d’objectius de terminis i/o rendiment i penalitzacions pel seu 
incompliment. 
130 S’indica “sí” o “no”. 
131 Indica la forma concreta com s’aplica. 
132 Aplicable només en cas de finançament afectat. 
133 S’indica la partida pressupostària de l’estat d’ingressos. 
134 S’indicarà només en el cas que no siguin mensuals. 
135 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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S’estableix el sistema de pagament per certificacions periòdiques. 
 
Els proveïdors hauran d’emetre factures electròniques. El punt general d’entrada de 
factures electròniques de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i entitats que en 
depenen és el servei de factura electrònica de l’Administració Oberta de Catalunya 
(AOC), eFACT, i d’acord amb el conveni signat el 15 de setembre de 2014 entre 
l’Administració General de l’Estat i la Generalitat de Catalunya pel qual aquesta 
s’adhereix al Punt General d’entrada de factures de l’Estat ( FACe). 
 
Tanmateix, i en relació amb els codis DIR3, tant per òrgan gestor, com unitat tramitadora 
i oficina comptable és: L01082135 
 
L’Ajuntament té a disposició dels seus proveïdors, un link amb enllaç directe a l’AOC per 
la càrrega de factures electròniques https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=103 
 
En tot cas, caldrà que a la factura electrònica consti la descripció detallada del servei, 
obra o subministrament. 
 
REVISIÓ DE PREUS136 

 
ABONAMENTS A COMPTE 

 
ABASAGAMENT DE MATERIALS O MAQUINÀRIA PESADA 

 

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

 
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ 

Denominació de l’òrgan137: Junta de Govern Local 
Atribució138: per delegació. 
Delegació139: 

- 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 

Constitució140: Sí 
Composició:   
President: Sr. Joan Carles Batanés Subirana, Alcalde 

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

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

departament origen del contracte. Sr. Cristian Marc Huerta Vergés, 
Regidor d’espai públic, activitats i obres 

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

▪ Titular: Sr. Xavier Casas Pujol, arquitecte tècnic municipal  
▪ Suplent: Sr. Sergi Garcia Barreto, arquitecte tècnic municipal 

o 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 

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

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

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

- Es designa al Sr. Sergio Garcia Barreto, arquitecte tècnic municipal en règim de 
funcionari interí, com a suplent del vocal tècnic Sr. Xavier Casas Pujol, al ser el 
tècnic responsable del manteniment d’edificis i instal·lacions municipals segons 

                                                
137 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.  
138 S’indicarà “per norma” o “per delegació. 
139 Aquest apartat només s’utilitza quan l’òrgan de contractació actua per delegació. 
140 S’indica “sí” o “no”. 
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el Decret 2015-0480, de 18 de juny de 2015, de mesures organitzatives 
integrants del Cartipàs municipal del mandat 2015-2019 (modificació 27ª.Decret 
2018-0502 de 8 de maig).  

 

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

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

Constitució141: No 
Definició142: - 
 
RESPONSABLES MUNICIPALS DEL CONTRACTE143 

Regidoria d’adscripció144:  Espai públic, activitats i obres 
Responsable municipal/ representant de la promoció145: Sr. Xavier Casas Pujol, 
arquitecte tècnic municipal. 
Director de l’obra146: El tècnic contractat o designat per part de l’Ajuntament. 
Director de l’execució de l’obra147: El tècnic contractat o designat per part de 
l’Ajuntament. 
Coordinador de seguretat i salut148: El tècnic contractat o designat per part de 
l’Ajuntament. 

                                                
141 S’indica “sí” o “no”. 
142 Es descriu la composició de l’òrgan tècnic o se cita l’organisme tècnic especialitzat. 
143 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. 
144 S’indica la identitat personal i el nom de la tinença d’alcaldia o regidoria delegades. 
145 S’indica la identitat personal i el lloc de treball del tècnic municipal responsable del seguiment del contracte. 
146 Només per als contractes d’obra: s’indica la identitat personal, el lloc de treball, quan es tracti de personal al servei de 
l’Ajuntament o el número de col·legiat i el col·legi oficial al qual pertany, cas que es tracti d’un professional liberal amb contracte 
de servei.  
147 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.  
148 Només per als contractes d’obra: s’indica la identitat personal, el lloc de treball, quan es tracti de personal al servei de 
l’Ajuntament o el número de col·legiat i el col·legi oficial al qual pertany, cas que es tracti d’un professional liberal amb contracte 
de servei.  
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V. EL CONTRACTISTA 

 
HABILITACIONS ESPECÍFIQUES PER CONTRACTAR149 

Exigència150: No 
Descripció151: - 
 
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 

 
CLASSIFICACIÓ152 

Enumeració153:  
 
- Grup C (edificacions) Subgrup 4 (ram de paleta, arrebossats i revestiments) categoria 
2 
- Grup G (vials i pistes) Subgrup 6 (obres vials sense qualificació especifica) categoria 
2.       
 
Justificació: segons es desprèn de l’informe emès per l’arquitecte tècnic municipal el 
qual s’annexa a l’acord d’aprovació inicial del projecte per la Junta de Govern Local de 
21 de maig de 2018, i efectuada una minoració en la categoria exigida atès el valor 
estimat del contracte objecte de la present licitació. 
 
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 mínim de 480.000 
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:  el requisit de solvència s’estableix conforme l’establert en l’article 
87.1 a) de la LCSP segons el qual el volum de negocis mínim anual exigit no 
excedirà d’una vegada i mitja el valor estimat del contracte. En aquest sentit, sent 
el valor estimat del contracte de 321.862,85 €, la xifra a anual de negocis exigida 
no pot excedir de 482.794,27 € (321.862,85€*1,5). 
 

Solvència tècnica:    

                                                
149 Aquest apartat s’aplica quan, a banda de les condicions general de capacitat per contractar, cal la concurrència d’alguna 
condició específica de capacitat. 
150 S’indica “sí” o “no”. 
151 S’indica quines són les habilitacions específiques addicionals. 
152 Aquest apartat s’aplica quan la classificació és preceptiva. 
153 S’indiquen els grups, subgrups i categories exigides. 
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- Requisits:  
1. Relació de les obres executades en el curs dels cinc darrers anys, avalada per 
certificats de bona execució i/o actes de recepció, pels següents imports mínims:  
- 400.000 euros (IVA exclòs) en obres executades en equipaments públics 
municipals. 
- 80.000 euros (IVA exclòs) en obres d’urbanització. 
 
Els certificats han d’indicar l’import, les dates i el lloc d’execució de les obres i 
s’ha de precisar si es van dur a terme segons les regles per les quals es regeix 
la professió i es van portar normalment a bon terme; si s’escau, els certificats 
esmentats els ha de comunicar directament a l’òrgan de contractació l’autoritat 
competent. (Mitjà 1a dels especificats en el punt B de la clàusula 25 del 
DCPCAP) 

 
Mitjà d’acreditació: Declaració responsable que contingui la relació de les obres 
executades acompanyada dels corresponents certificats esmentats. 

 
- Justificació: Els requisits de solvència tècnica s’han establert de conformitat amb 

l’article 88.1 lletres a i b, per considerar-se les més idònies per a l’acreditació de 
l’experiència en execució d’obres de la tipologia objecte de la present licitació. 

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

 
 
APLICACIÓ DE L’ARTICLE 76.1 LCSP154 

Exigència155: No 
Descripció156: 
APLICACIÓ DE L’ARTICLE 76.2 LCSP157 

Exigència158: No 
Descripció159: 
 
EXIGÈNCIA DEL COMPLIMENT DE NORMES DE GARANTIA DE QUALITAT (Art. 93 
LCSP)160 

Exigència161: No 
Descripció162: 
 

                                                
154 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. 
155 S’indica “sí” o “no”. 
156 Detalla la forma de donar compliment a aquesta obligació. 
157 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. 
158 S’indica “sí” o “no”. 
159 Detalla la forma de donar compliment a aquesta obligació. 
160 Només per als contractes subjectes a regulació harmonitzada. 
161 S’indica “sí” o “no”. 
162 Detalla la forma de donar compliment a aquesta obligació. 
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EXIGÈNCIA DEL COMPLIMENT DE NORMES DE GESTIÓ MEDI AMBIENTAL (Art. 
94 LCSP)163 

Exigència164: No 
Descripció165: 
 

                                                
163 Només per als contractes subjectes a regulació harmonitzada. 
164 S’indica “sí” o “no”. 
165 Detalla la forma de donar compliment a aquesta obligació. 
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VI. OFERTES 

 
SOBRE EN QUÈ HA DE CONSISTIR L’OFERTA 

Sobre 1: Sí  
Sobre 2166: Sí 
Sobre 3: 167: 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 I, 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 2 

 

- Memòria explicativa (10 pàgines a doble cara com a màxim) amb fotografies i 
plànols si és necessari, sobre el grau de coneixement de les obres a executar, i 
conforme s’especifica en l’apartat “Criteris de valoració consistents en judici de 
valor. 
 

DOCUMENTACIÓ DEL SOBRE 3 

 

- Proposta econòmica d’acord amb el model que s’adjunta com ANNEX 2.  
Obligació de presentar estudi justificatiu de l’oferta econòmica: Sí. Juntament 
amb la proposta econòmica es presentarà: 
 

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

o Pla de treball que s’haurà de presentar mitjançant un diagrama de barres 
obtingut a 

                                                
166 S’indica “sí” o “no”. 
167 S’indica “sí” o “no”. 
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partir d’un estudi temps-activitat (s’accepten formats tipus MS Project, o 
similars 
equivalents) 
 

 

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

 
RÈGIM DE PUBLICACIÓ DE LA LICITACIÓ168 

Perfil del contractant 
 
CIRCUMSTÀNCIES DE PRESENTACIÓ DE LES OFERTES 

Lloc: L’indicat en la clàusula 31 del DCPCAP: Per a la presentació de proposicions 
caldrà dirigir-se a l’apartat corresponent que es troba a la seu electrònica que es pot 
trobar al següent enllaç: https://www.santfruitos.cat/ajuntament-seu-
electronica/informacio-oficial/perfil-de-contractant/ 
Les proposicions es presentaran mitjançant l’eina Sobre Digital, integrada en la 
Plataforma de Serveis de Contractació Pública de Catalunya. 
 
Termini: Conforme el quadre de la clàusula 32.2 del DCPCAP: 
Les proposicions per optar a aquest procediment es presentaran, única i exclusivament, 
en el termini 
màxim de 26 dies naturals des de l’endemà de la publicació de l'anunci de licitació en 
el perfil de 
contractant. 
 
Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l'eina requerirà a les empreses 
licitadores que introdueixin una PARAULA CLAU per a cada sobre amb documentació 
xifrada que formi part de la licitació (pel sobre A no es requereix paraula clau, atès que 
la documentació no està xifrada). amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el moment de 
l'enviament de les ofertes, la documentació. així mateix, el desxifrat dels documents de 
les ofertes es realitza mitjançant la mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les 
empreses licitadores. Cal tenir en compte la importància de custodiar correctament 
aquesta o aquestes claus (poden ser la mateixa per tots els sobres o diferents per 
cadascun d'ells), ja que només les empreses licitadores la/les tenen (l'eina de sobre 
digital no guarda, ni recorda, les contrasenyes introduïdes) i són imprescindibles per al 
desxifrat de les ofertes i, per tant, per l'accés al seu contingut. 
 
Es demanarà a les empreses licitadores que introdueixin la paraula clau 24 hores 
després de finalitzat el termini de presentació d'ofertes i, en tot cas, l'han d'introduir dins 
del termini establert abans de l'obertura del primer sobre xifrat. 

                                                
168 S’indica el règim de publicitat que s’aplica: 

- Procediments harmonitzats: perfil del contractant i DOUE 
- Procediments oberts ordinaris, simplificats i supersimplificat (article 159.6 LCSP): perfil del contractant. 

 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat
https://www.santfruitos.cat/ajuntament-seu-electronica/informacio-oficial/perfil-de-contractant/
https://www.santfruitos.cat/ajuntament-seu-electronica/informacio-oficial/perfil-de-contractant/


 
 

 
 
 

 
Pàgina 120 de 198 

 
 

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 

 
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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VII. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

 
DISTRIBUCIÓ DE LA PUNTUACIÓ 

Puntuació màxima amb criteris consistents en judici de valor: 25 
Puntuació màxima amb criteris consistents en fórmules matemàtiques: 75 
 
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ CONSISTENTS EN JUDICIS DE VALOR 

 
 

Ordre Descripció  Puntuació 
màxima 

 Grau de coneixement de les obres a executar. 
 
Els licitadors hauran de presentar una memòria explicativa (10 
pàgines a doble cara com a màxim) amb fotografies i plànols si 
és necessari.  
Es valorarà la concreció de la programació de les obres 
mitjançant diagrama de barres; identificació dels punts crítics 
i/o importants a tenir en compte, i les seves resolucions si 
s’escau; espais a utilitzar per la implantació de l’obra; entre 
d’altres elements que siguin rellevants per a l’execució de les 
obres.  
 

25 punts 

 
 

 
Altres consideracions: 
S’estableix una puntuació mínima igual o superior a 12,5 punts a obtenir en aquest 
apartat de criteris de valoració mitjançant judici de valor. En el cas que no s’obtingui, 
els licitadors seran exclosos del procediment. 
 

 
 
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ CONSISTENTS EN FÓRMULES MATEMÀTIQUES 

 
CRITERI D’ADJUDICACIÓ 1. Realització de més obra 
 
El licitador haurà d’executar de forma obligatòria les obres contingudes en  la Fase 2A 
“nou edifici bar” per l’import detallat en l’apartat III Dades econòmiques. Addicionalment, 
en la seva oferta podrà oferir realitzar una o més fases de millora: fase 2C (urbanització 
exterior bar),  fase 4 (urbanització camí torrent fonteta), fase 5 (reforma pista 
poliesportiva), segons les següents opcions, sempre dins del preu del contracte, sense 
cap dret econòmic addicional per aquestes prestacions: 
 
OPCIÓ  TRAMS 
A  fase 2A 
B  fase 2A + 2C 
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C  fase 2A + 2C + 4 
D  fase 2A + 2C + 4+ 5 
Quan un licitador proposi assumir dins del preu de l’oferta sense increment i al seu càrrec 
d’un o alguns dels trams opcionals (millores) definits en el projecte tècnic de les obres, 
d’acord a les opcions establertes A, B, C, D  el licitador obtindrà en funció de l’opció que 
assumeixi la puntuació següent:  
 

OPCIÓ TRAMS OFERTS 
              
PUNTS 

A fase 2A 0 

B fase 2A + 2C 12 

C fase 2A + 2C + 4 55 

D fase 2A + 2C + 4+ 5 65 
 
No es puntuaran les opcions que ofereixen combinacions de fases diferents de les 
opcions que consten als plecs. 
 
No es puntuaran les ofertes que pretenguin que s’executi parcialment una fase. 
 
CRITERI D’ADJUDICACIÓ 2. Reducció del preu 
 
Es puntuaran per aquest criteri només aquelles ofertes que hagin ofert l’opció D, amb 
l’execució de totes les fases indicades.  
 
Aquesta reducció del preu es puntuarà segons la fórmula de la clàusula 34.1 del tipus 
1, del DCPCAP; i la puntuació màxima serà de  10 punts. 
 
Aquesta reducció de l’import de licitació (321.862,85 €), es destinarà a l’execució, per 
part de l’adjudicatari, de la part proporcional continguda a la fase 3 (Entrada recinte 
esportiu) d’acord amb la separata que es redactarà per un import d’obres equivalent a 
la reducció de preu ofertada en aquest apartat, o la part proporcional d’alguna de les 
fases restants que indiqui el director d’obra. 
 
En cas d’empat, s’aplicaran per ordre els criteris socials establerts en l’article 147.2 de 
la LCSP, referits al moment de finalitzar el termini de presentació d’ofertes.  
 
JUSTIFICACIÓ DELS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

 
La licitació es tramita mitjançant procediment obert, amb diversos criteris de valoració 
entre els quals un d’avaluable segons judici de valor. 
 
En aquest sentit es creu convenient poder valorar el grau de coneixement de les obres 
que s’han de portar a terme per tal de poder assegurar el bon desenvolupament en la 
fase d’execució de les mateixes. A aquest criteri se li ha assignat una puntuació màxima 
de 25 punts (sobre els 100 punts totals). Es considera que és un percentatge òptim per 
avaluar el coneixement de les obres per part dels licitadors i puntuar en aquest sentit les 
ofertes que acreditin aquest valor afegit. S’estableix així mateix que la nota mínima a 
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obtenir en l’avaluació del criteri de valor és 12,5 punts per tal de contribuir en l’elecció 
d’una oferta que ofereixi la millor relació qualitat-preu.  
 
S’estableix com a criteris de valoració automàtic l’assumpció dins l’import de licitació, 
sense cost addicional per part de l’Ajuntament i a càrrec del contractista, de les fases 
opcionals (millores) definides en el propi projecte tècnic. 
 
L’execució de les millores que implicaran prestacions accessòries pel contractista tenen 
plena relació amb l’objecte del contracte doncs es tracta d’execució de fases projectades 
i definides en el propi recinte esportiu del camp de futbol i/o als seus accessos 
(urbanització exterior del bar, urbanització camí Torrent Fonteta, entrada recinte 
esportiu, reforma pista poliesportiva). S’estableix, així mateix en el present plec de 
clàusules la ponderació automàtica que farà incrementar la valoració de les ofertes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

 
 
 

 
Pàgina 124 de 198 

 
 

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 

VIII. GARANTIES 

 
PROVISIONAL 

Exigència169: no 
Quantia (€): - 
Possibilitat d’acreditar la seva constitució per mitjans electrònics170: - 
Justificació de la seva exigència: - 
 
DEFINITIVA 

Exigència171: sí 
Quantia: 5% del preu ofert (IVA exclòs) 
Possibilitat d’acreditar la seva constitució per mitjans electrònics172: - 
Possibilitat de prestació per retenció del preu: - 

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

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

1 any, des de la signatura de l’acta de recepció de les obres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
169 S’indica “sí” o “no”. 
170 S’indica “sí” o “no”. 
171 S’indica “sí” o “no”. 
172 S’indica “sí” o “no”. 
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IX. INCOMPLIMENTS I PENALITATS 

 
INCOMPLIMENTS QUE DONEN LLOC A LA RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 

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

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

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

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

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

a) Seran infraccions molt greus: 
 

- Incomplir, total o parcialment, les prohibicions establertes a la LCSP o ometre 
actuacions obligatòries en relació a aquesta norma.  

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

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

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

prestació de serveis indicada en el contracte.  
- Rebre, tant l’empresa contractista com qualsevol treballador de la mateixa, 

alguna remuneració per part dels usuaris del servei que no estigui degudament 
autoritzada.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
c) Seran infraccions lleus:  

 

- Totes les no previstes anteriorment, que signifiquin l’incompliment d’alguna 
manera de les condicions establertes en aquest Plec, i sempre que siguin en 
perjudici lleu del servei.  

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

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

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

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

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

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

 
 
ALTRES INCOMPLIMENTS: RETARD EN L’EXECUCIÓ 

 
L’incompliment de les obligacions que corresponen en virtut del que disposa la LCSP, 
aquest plec, la memòria tècnica, la proposició adjudicatària i el document de 
formalització del contracte de subministrament, comportarà la imposició de les 
penalitzacions establertes en aquest plec a l’empresa que resulti adjudicatària, sense 
perjudici de l’obligació de rescabalar els danys i perjudicis que s’hagin pogut ocasionar 
a l’Ajuntament i que haurà d’abonar l’empresa en tot allò que superi a la garantia 
definitiva.  
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S’estableix que la demora dels terminis en l’execució de les obres previstes al contracte 
podrà comportar les penalitats contemplades en el DCPAP (clàusula 38) per un import 
diari de fins a 3 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte (IVA exclòs). 
 
El règim d’incompliments i penalitats és independent de les infraccions i sancions que 
siguin alienes al vincle pròpiament contractual, previstes en la normativa sectorial, que 
es regiran pels seus propis principis i normes. Així mateix, quan l’incompliment revesteixi 
els caràcters de delictes o falta l’ajuntament posarà els fets en coneixement de l’òrgan 
competent. 
 
 
RESPONSABILITATS DE L’ART. 315 DEL LCSP173  

 

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

 
MODIFICACIÓ 

Causa: -   
Contingut: -     
Abast màxim: - 
 
CESSIÓ 

Admissió: - 
Condicions: - 
 
SUBCONTRACTACIÓ     

Es permet l’execució parcial per tercers174:  Sí 
Obligació d’indicar en l’oferta la part que tinguin previst subcontractar175: Sí 
(conforme apartat del model Annex 2) 
Tasques crítiques que no poden ser objecte de subcontractació176:  sí 
Pagament directe a subcontractistes177: no 
Prestacions per a les quals es prohibeix la subcontractació: Es prohibeix la 
subcontractació de les tasques pròpies de paleteria (capítol d’enderrocs, tancaments i 
divisòries, i paviments) 
 
Per a la subcontractació de les partides referents a instal·lacions, es requerirà 
l’acreditació d’inscripció de l’empresa en el Registre d’Agents de la Seguretat Industrial 
a Catalunya (RASIC) en el camp d’activitat pertinent, o l’equivalent per empreses no 
ubicades a Catalunya. 
 
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.   
  

                                                
174 S’indica “si “o “no”. 
175 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. 
176 

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) 
177 S’indica “si “o “no”. 
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EXTINCIÓ 
Causes178: S’estableixen els següents percentatges d’obra executada com a calendari 
de fites (de la fase 2A més les fases addicionals ofertades), a comptar des de l’acta de 
comprovació del replanteig:  
 

- Durant els dos primers mesos d’execució serà del 30%.  

- Durant els 4 primers mesos d’execució, serà del 60%. 

- Durant els 6 primers mesos d’execució, serà del 90%. 
 

- En els 7 mesos d’execució, 100 % 
 
En el cas que el licitador ofereixi en la seva oferta una reducció del termini d’execució, 
els percentatges d’obra executada seran els proporcionals al termini contractual. 
 
Les presents fites s’estableixen com a causa d’extinció prevista en el contracte i que 
operarà automàticament sempre que l’Ajuntament ho consideri oportú. 
 
En el cas d’aplicar-se la present causa d’extinció, el contracte es donarà per finalitzat 
des del punt referit a la fita incomplerta. 
 
Especialitats de la recepció i de la liquidació:  
 
ALTRES CLÀUSULES 

  

                                                
178 Només es fan constar aquelles que, per ser aplicables, han d’estar previstes al PCAP. A més, seran causes d’extinció aquelles 
previstes a la llei sense necessitat de previsió al PCAP. 
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PARTICIPACIÓ DE QUI SIGNA 
 
SIGNATURES 

 
Serveis tècnics municipals:179   
 
Sra. Francina Rius Cruz, tècnica de contractació i instructora 
 
Sr. Xavier Casas Pujol, arquitecte tècnic municipal  
   
El Regidor proponent 180 Sr. Cristian Marc Huerta Vergés, Regidor d’espai públic, obres 
i activitats 
 
 
INFORME PRECEPTIU DE SECRETARIA181 

☒S’emet informe favorable sobre l’expedient de contractació. Sra. Maria José 

Fernández Trigo, lletrada municipal, per delegació, en virtut del Decret 2018-1114, de 28 
de setembre. (signat electrònicament) 
 

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

 
 
INFORME PRECEPTIU D’INTERVENCIÓ182 

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

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

 

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

fiscalització s’incorpora a l’expedient. 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
179 Es signarà consignaran el nom i els cognoms i càrrec de qui signa. 
180 Es consignaran el nom i els cognoms i càrrec de qui signa. 
181 Es signarà el PCAP o emetre informe que s’incorporarà a l’expedient 
182 Es signarà el PCAP o emetre informe que s’incorporarà a l’expedient 
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Annex 1. Declaració responsable del licitador que signa l’oferta 183 

 
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: 798/2018 
Objecte: Execució de la fase 2A “Nou edifici bar” del Projecte executiu de les 
intervencions al camp de futbol municipal 
 
RÈGIM 

Classe184: administratius  
Modalitat185: obres 
 
EMPRESARI 

Nom: 
DNI/CIF: 
 
EMPRESA 

Nom: 
DNI/CIF: 
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE 

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

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

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

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

els poders adjudicadors del sector públic. 

                                                
183 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 
184 S’indicarà si el contracte és administratiu o privat. 
185 Si és administratiu, s’indicarà la modalitat (obres, subministraments, serveis, concessió d’obra pública) o si és administratiu 
especial. En aquest darrer cas, es podrà indicar també la modalitat (p.e.: sobre béns del patrimoni municipal de sòl i d’habitatge). 
Si és privat, es podrà indicar la modalitat (p.e.: patrimonial). 
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- Que s’assumeix el compromís a què es refereix l’article 75.2. de la Llei 9/2017, 
de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic (si s’escau).186  

 
LLOC I DATA 

 
 
 
  

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

recursos necessaris mitjançant la presentació del compromís d’aquestes entitats.  
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Annex 2. Criteris avaluables mitjançant fórmula/automàtic187 
 

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

 
CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT FÓRMULA/AUTOMÀTIC 

EXPEDIENT 

Número: 798/2018 
Objecte: Execució de la fase 2A “Nou edifici bar” del Projecte executiu de les 
intervencions al camp de futbol municipal 
 
 
RÈGIM 

Classe: administratiu     
Modalitat: obres 
 
EMPRESARI 

Nom: 
DNI/CIF: 
 
CRITERI D’ADJUDICACIÓ 1 

 
El licitador ofereix dins del pressupost d’adjudicació realitzar addicionalment: 
(marcar l’opció escollida) 
 
□ A Fase 2A 
□ B Fase 2A+2C 
□ C Fase 2A+2C+4 
□ D Fase 2A+2C+4+5 
 
 
CRITERI D’ADJUDICACIÓ 2 

 
Import de la reducció ofertada per destinar a l’execució, per part de l’adjudicatari, de la 
part proporcional continguda a la fase 3 (Entrada recinte esportiu). Només es valorarà 
si en els criteris de d’adjudicació 1 s’ha ofert l’execució de les fases 2A+2C+4+5 (opció 
D): 
 

Pressupost de licitació: 321.862,85 € 

Preu sense IVA: ................................. € 

Quota estimada de l’IVA: .................. € 

Preu amb IVA: ........................................ € 

 
 
Cal presentar adjunt a l’oferta: 

                                                
187 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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o Estudi econòmic desglossat per partides amb el nivell suficient que 

acrediti la serietat 
i possibilitat de compliment de l’oferta econòmica. 
 

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

 
 
SUBCONTRACTACIÓ 

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

Partida/capítol Import a 
subcontractar 

Nom o perfil empresarial del 
subcontractista 

   

   

 
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE 

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

 
 
SIGNATURA I SEGELL DE L’EMPRESARI O REPRESENTANT 

 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
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ÀMBIT DE SERVEIS A LA CIUTADANIA 
 
ÀREA DE SERVEIS SOCIALS 
 
14.- Aprovar la concessió d’ajudes d'urgència social a usuaris de l’EBAS 
(1353/2018; 1362/2018; 1368/2018; 1383/2018).  
 
Primer.- Atesa la sol·licitud d’ajuda econòmica que ha estat formulada a l’àrea de 
Serveis Socials (registre d’entrada núm. 5200; 5218; 5261; 5338/2018). 
 
Segon.- Atès que entre les competències municipals, en matèria de serveis socials hi 
figura l’atenció immediata a les persones en situació o risc d’exclusió social i que al 
pressupost municipal 2018, hi ha prevista consignació amb aquesta finalitat a la partida  
3323148000.                 
 
Tercer.- Atès que la tècnica de serveis socials ha efectuat un informe-valoració de la 
sol·licitud, tenint en compte la documentació presentada i allò establert al Reglament 
municipal de prestacions socials de caràcter econòmic a famílies del municipi de Sant 
Fruitós de Bages que es trobin en situació socioeconòmica desfavorida, aprovades per 
el Ple en data 15 de setembre del 2016. 
 
Atès que la Junta de Govern Local actua la competència delegada següent: 
 

- Òrgan delegant: Alcalde 
- Data de delegació: 7 de juliol de 2015 
- Numero decret: 2015-0555 
- Publicació al BOPB: 27/07/2015 

 
S’ACORDA:  
 
Primer.- Disposar la despesa i reconèixer la obligació per un import de 1007,25€ amb 
càrrec a la partida 3323148000, per fer front a les ajudes socials atorgades a les 
persones que es relacionen tot seguit: 
 

Nº Expedient 
intern 

D.N.I Sol·licitant Import Ajuda Concepte Forma de Pagament 

062/2018 *** 141,81€ Subministraments Efectiu 

063/2018 *** 115,44€ Subministraments Efectiu 

064/2018 *** 650,00€ Lloguer Compte corrent 
Immobles Pérez Peña 
2012, SL 

065/2018 *** 100,00€ Alimentació Efectiu 

 
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. 
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Segon.-  Declarar que: 
 

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

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

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

 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
 
ÀREA D’ESPORTS 
 
15.- Aprovar l’autorització de pas pel terme municipal de la caminada solidària 
(exp. 1102/2018) 
 
Primer. Vista la instància i documentació aportada per Rosa Maria Arderiu Huix en 
representació de l’empresa ARFE SERVICIOS SL (registre d’entrada: 2018-E-RC-4098 
de 16 de juliol i 2018-E-RC-4388 del 25 de juliol de 2018)  sol·licitant autorització per 
dur a terme una caminada  solidària pel terme municipal de Sant Fruitós, que tindrà 
lloc diumenge 30 de setembre de 2018 pel 50è aniversari de l’empresa. Vista la 
instància presentada amb número 2018-E-RC-4438 en data 27 de juliol de 2018 en la 
que s’indicava una modificació de la data inicial per la del 21 d’octubre de 2018. 
Aquesta caminada s’organitza de forma conjunta amb el centre excursionista Posa’t en 
Marxa i la recaptació serà destinada íntegrament a la Fundació Althaia per al seu 
projecte per a la infància i l’adolescència, de 9:00 a 13:00 amb sortida i arribada al 
Celler Mas de Sant Iscle, i amb una participació de  250 participants aproximadament. 
S’incorpora a la sol·licitud plànols del recorregut (annex 1), així com petició de material 
municipal i assegurança de responsabilitat civil. 
 
Segon. Vista l’acta de la Comissió de coordinació d’activitats en espais públics 
municipals de data 03.09.2018 obrant a l’expedient. 
 
Tercer. Vista la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles 
públics i les activitats recreatives i el seu Reglament de desplegament (Decret 
112/2010, de 31 d’agost) i el  Decret 58/2010 de 4 de maig d’entitats esportives de 
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Catalunya, que estableix en el seu articulat que els ajuntaments han de condicionar 
l’atorgament de la llicència al fet que el peticionari compleixi determinats requisits tals 
com, que es tingui concertat un contracte d’assegurances que cobreixi el risc de la 
responsabilitat civil, disposar del servei preventiu sanitari i si es tracta de proves 
esportives que transcorren per diferents termes municipals, també caldrà l’autorització 
de l’òrgan competent d’acord amb l’àmbit afectat. 
 
Quart. Atès que la Junta de Govern Local actua per la competència delegada següent:  
 

- Òrgan delegant: alcalde 
- Data de delegació: 18.6.2015 
- Numero decret: 2015-480 
- Publicació al BOPB: 3.7.2015 

 
S’ACORDA:  
 
Primer. Atorgar a l’empresa ARFE SERVICIOS SL, autorització per la realització de 
l’activitat de la caminada  solidària pel terme de Sant Fruitós de Bages subjecte a la 
vigent normativa i particularment al Decret 112/2010 de 31 d’agost, que tindrà lloc 
diumenge 21 d’ octubre de 2018 de 9:20 a 13:00h amb sortida i arribada al Celler del 
Mas de Sant Iscle, i amb el compliment dels següents condicionants:  

 

• L’entitat organitzadora haurà de disposar d’una assegurança de Responsabilitat 
civil i assegurança d’accidents/llicència esportiva per a tots els participants a 
l’activitat, , i acreditar la seva vigència (pòlissa + rebut vigent) abans de l’inici de 
l’activitat. 
 

• L’organitzador haurà de disposar d’una assegurança de responsabilitat civil per 
aquesta activitat, una pòlissa de responsabilitat civil dels professionals / 
voluntaris, que participin en l’organització, i acreditar-ne la seva vigència (pòlissa 
+ rebut vigent) abans de l’inici de l’activitat. 

• L’organitzadora haurà de disposar dels mitjans de control necessaris per garantir 
que durant el recorregut hi hagi els controls necessaris per evitar qualsevol tipus 
d’incident. Igualment l’organitzador adoptarà totes les mesures necessàries per 
garantir la seguretat dels participants i del públic en general. 

• L’organitzador haurà de posar-se en contacte 10 dies abans de l’activitat amb la 
Policia Local per tal de coordinar aquesta.. 

• L’organitzador haurà d’acreditar abans de l’inici de l’activitat que es disposa del 
Servei preventiu sanitari per cobrir l’activitat i que porten aparells DEA. 

• En cas de fer foc, l’organitzador haurà de disposar de l’autorització del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARPA) de la 
Generalitat de Catalunya. 
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• L’organitzador serà responsable de la conservació i neteja dels espais per on 
hagi passat la caminada/cursa una vegada finalitzada l’activitat, i haurà de 
respondre dels danys i perjudicis que es puguin ocasionar. 
 

• L’organitzador haurà de disposar de la conformitat dels propietaris o organismes 
afectats de les vies afectades; i del Servei de Trànsit si la cursa transcorre per 
carreteres fora del casc urbà i si transcorre per diferents termes municipals, de 
l’autorització de l’òrgan competent del municipi d’acord amb l’àmbit afectat. 
 

• L’ajuntament restarà exempt de tota responsabilitat civil que es pugui derivar de 
l’organització d’aquesta activitat. 
 

Segon. Cedir el material municipal següent: 
 
2 wc’x portàtils (situats a al costat dels del Mas de Sant Iscle)   
2 contenidors envasos  2 contendiors rebuig  2 contenidors rebuig 
30 tanques plàstic   3 carpes (3x3)   
10 taules plàstic   60 cadires fusta  
 
Tercer. Notificar el present acord al sol·licitant, a la Brigada municipal, a Policia Local, 
per al seu coneixement i efectes. 
 
Quart. Declarar que: 

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

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

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

 
 
ANNEX 1 

 
Recorregut 8,5km 
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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  
 
 
ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
S1. Aprovar llicència urbanística d’obres menors per instal·lació de dipòsit 
soterrat (exp. 634/2018) 
 
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 
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___ Donat compte 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
Atorgament llicència d’obres  
 
Procediment:   634/2018 
Promotor: FARMABAN S.A. 
Domicili:  C/ Vilella de Claret, 6 (Pol. Ind. Santa Anna) - 08272 SANT 

FRUITOS BAGES 
DNI:   A 60211653 
Objecte:  Instal.lació dipòsit enterrat  
Emplaçament: C/  Vilella de Claret, 6 ( Pol. Santa Anna ) – 08272 SANT 

FRUITOS DE BAGES 
Ref. Cadastral            6357001DG0265N0001ZS 
 
Primer.- En data 20 d’abril de 2018, amb registre d’entrada 2018-E-RC- 2107,  el Sr. 
Antonio Coll Balart, en representació de FARMABAN S.A.   sol·licita llicència d’obres 
pels treballs d’obres menors a dalt referenciats. 
 
Segon.- Vist que el dia 26 de setembre de 2018, l’arquitecte tècnic municipal ha emès 
informe favorable,  amb adhesió del Secretari, en base el qual s’atorga la llicència 
 
Tercer.- Vist allò establert per l’article 79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, i 187 i següents dels 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la llei 
d’urbanisme i concordants de les normes urbanístiques del Pla general d’ordenació 
urbana.  
 
Quart.- Atès que el polígon es troba totalment consolidat per la urbanització i consolidat 
materialment, i que les llicències que s’atorguen suposen modificacions de llicències 
anteriors atorgades incondicionalment  
 
Cinquè- Atès que aquesta Alcaldia és competent per a l’atorgament de la llicència, a 
tenor dels arts. 21.1.q) de la Llei 7/85 Reguladora de les Bases del Règim Local, 
modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització 
del govern local, i l’art. 53.1.r) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.  
 
Sisè. La Junta de Govern Local actual la competència delegada següent:  
- Òrgan delegant: l’Alcalde  

- Data de delegació: 18 de juny de 2015  

- Número Decret: 2015-0480  

- Publicació BOP: 3 de juliol de 2015  
 
S’ACORDA:  
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Primer.- Atorgar a  FARMABAN S.A. ,  la llicència urbanística municipal d’obres 
sol·licitada, sotmesa a les condicions específiques que s’assenyalen: 
 
Expedient:  634/2018 
Obres:  instal.lació dipòsit enterrat  , 
(.../...) 

1.- Els treballs previstos es cenyiran estrictament a les prescripcions tècniques indicades 
a la documentació tècnica presentada adjunta a la sol·licitud de llicències d’obres. 
 
2.- Cas d’haver d’ocupar la via pública amb qualsevol mitjà auxiliar, caldrà sol·licitar amb 
una antelació mínima de 120 hores (5 dies) la corresponent llicència d’ocupació de la 
via pública, fent esment dels dies previstos, la superfície ocupada o de vol , croquis 
esquemàtic de l’ocupació o de vol, els elements de protecció  i senyalització, i aportar 
assumeix tècnic en cas necessari. En cap cas, es podrà ocupar la via pública sense està 
en possessió de la llicència esmentada.  
 
3.- Si com a conseqüència de l’execució de les actuacions, o de l’ocupació de la via 
pública resulta malmès qualsevol element de la via pública (inclosos elements de façana 
- enllumenat públic), s’haurà de reparar per part del titular de la llicència a la finalització 
les obres. 
 
Segon .- Aprovar la liquidació 2018/0000003824 de 81.99 € en concepte d’impost sobre 
construccions  i de 33.00 € en concepte de taxes, d’acord amb les Ordenances fiscals 
núm. 5 i 21.  
 

Descripció Tarifa  Base imposable       Tarifa       Import 

ICIO 14.952,38 €         3,54%     529.31 € 

Taxa 14.952,38 €         0,64%       95.70 € 

 
Tercer .- Notificar aquesta resolució al titular de la llicència i a la Tresoreria municipal. 
 
Quart .- Declarar que respecte als presents acords :  
 

- Aquest 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. 

 
Cinquè .- Declarar que, respecte a les disposicions sobre liquidacions tributàries : 
 

- Aquest acte és una resolució, i pot ser impugnat per mitjà de recurs de reposició 
davant de l’òrgan titular legal de la competència en el termini d’un mes. 

- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs 
ajustat a dret. 
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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  
 
 
 
S2. Aprovar llicència urbanística d’obres menors per adequació interior de nau 
industrial (exp. 671/2018) 
 
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  
 
Procediment:   671/2018 
Promotor:  JOSE MARIA VICENTE GONZALEZ  
Domicili:  C/ Sakura, núm. 14A-14B  ( Polígon Santa Anna ) – 08272 SANT 

FRUITOS DE BAGES  
DNI:   46649026N 
Objecte:  Adequació   interior nau industrial 
Emplaçament: C/  Sakura, núm. 14A-14B ( Polígon Santa Anna ) – 08272 SANT 

FRUITOS DE BAGES 
Ref. Cadastral: 5859405DG0255N0003OP I 5859405DG0255N0004PA 
 
Primer.- En data 26 d’abril de 2018, amb registre d’entrada 2018-E-RC- 2206, el Sr. ***, 
sol·licita llicència d’obres pels treballs d’obres menors a dalt referenciats. 
 
Segon.- Vist l’informe emès per l’arquitecte tècnic municipal de data 26 de juliol de 2018, 
amb adhesió del secretari, obrant a l’expedient. 
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Tercer.- Vist allò establert per l’article 79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, i 187 i següents dels 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la llei 
d’urbanisme i concordants de les normes urbanístiques del Pla general d’ordenació 
urbana. 
 
Quart.- Atès que el polígon es troba totalment consolidat per la urbanització i consolidat 
materialment, i que les llicències que s’atorguen suposen modificacions de llicències 
anteriors atorgades incondicionalment 
 
Cinquè- Atès  que aquesta Alcaldia és competent per a l’atorgament de la llicència, a 
tenor dels arts. 21.1.q) de la Llei 7/85 Reguladora de les Bases del Règim Local, 
modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització 
del govern local,  i l’art. 53.1.r) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Sisè.  La Junta de Govern Local actual la competència delegada següent: 

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

 
S’ACORDA:  
 
Primer.- Atorgar a ***,  la llicència urbanística municipal d’obres sol·licitada, sotmesa a 
les condicions específiques que s’assenyalen amb les següents observacions : 
 
Expedient:  671/2018 
Obres:  adequació interior d’una nau industrial , 
(.../...) 

1.- Els treballs previstos es cenyiran estrictament a les prescripcions tècniques indicades 
a la documentació tècnica presentada adjunta a la sol·licitud de llicències d’obres. 

2.- Els residus resultants, cal lliurar-los a gestor de runes autoritzat tal com es fa constar 
en document adjunt a la sol·licitud, o bé a la deixalleria municipal de Sant Fruitós de 
Bages. 
 
3.- Cas d’haver d’ocupar la via pública amb qualsevol mitjà auxiliar, caldrà sol·licitar amb 
una antelació mínima de 120 hores (5 dies) la corresponent llicència d’ocupació de la 
via pública, fent esment dels dies previstos, la superfície ocupada o de vol , croquis 
esquemàtic de l’ocupació o de vol, els elements de protecció  i senyalització, i aportar 
assumeix tècnic en cas necessari. En cap cas, es podrà ocupar la via pública sense està 
en possessió de la llicència esmentada.  
 
4.- Si com a conseqüència de l’execució de les actuacions, o de l’ocupació de la via 
pública resulta malmès qualsevol element de la via pública (inclosos elements de façana 
- enllumenat públic), s’haurà de reparar per part del titular de la llicència a la finalització 
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les obres. 
 
5.- Un cop finalitzades les obres caldrà aportar el certificat final de les obres signat per 
un tècnic competent. 

6.- Cal advertir al titular que serà necessària la comunicació prèvia de l’activitat, 
conforme l’indicat en els articles 51 i 52 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre i l’article 
113 de l’Ordenança d’intervenció municipal ambiental, de seguretat i de salut pública 
 
Segon.- Aprovar la liquidació 2018/0000004021 de 247.09 € en concepte d’impost sobre 
construccions  i de 44.67 € en concepte de taxes, d’acord amb les Ordenances fiscals 
núm. 5 i 21.  
 

Descripció Tarifa  Base imposable       Tarifa       Import 

ICIO      6.980,00 €         3,54%    247.09 € 

Taxa      6.980,00 €         0,64%      44.67 € 
 

 
Tercer .- Notificar aquesta resolució al titular de la llicència i a la Tresoreria municipal. 
 
Quart .- Declarar que respecte als presents acords :  
 
- Aquest 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. 

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

   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
S3. Aprovar llicència urbanística d’obres menors per col·locació de plaques de 
policarbonat a la coberta (exp. 1555/2018) 
 
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  
 
Procediment:   1155/2018 
Promotor: RIERA CALATAYUD C.B. 
Domicili:   C/ Creu Guixera, 41, A -  08240 MANRESA 
DNI:   E 67133033 
Objecte:  Col·locació de plaques de policarbonat a la coberta 
Emplaçament: C/  de les Planes, 24 ( Pol. Santa Anna ) – 08272 SANT 

FRUITOS DE BAGES 
Ref. Cadastral            6357002DGO265N00021D 
 
Primer.- En data 23 de juliol de 2018, amb registre d’entrada 2018-E-RC- 4311,  la Sra. 
Montserrat Riera Creus, en representació de RIERA CALATAYUD C.B.,   sol·licita 
llicència d’obres pels treballs d’obres menors a dalt referenciats. 
 
Segon.- Vist que el dia 20 de setembre de 2018, l’arquitecte tècnic municipal ha emès 
informe favorable,  amb adhesió del Secretari, en base el qual s’atorga la llicència 
 
Tercer.- Vist allò establert per l’article 79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, i 187 i següents dels 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la llei 
d’urbanisme i concordants de les normes urbanístiques del Pla general d’ordenació 
urbana.  
 
Quart.- Atès que el polígon es troba totalment consolidat per la urbanització i consolidat 
materialment, i que les llicències que s’atorguen suposen modificacions de llicències 
anteriors atorgades incondicionalment  
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Cinquè- Atès que aquesta Alcaldia és competent per a l’atorgament de la llicència, a 
tenor dels arts. 21.1.q) de la Llei 7/85 Reguladora de les Bases del Règim Local, 
modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització 
del govern local, i l’art. 53.1.r) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.  
 
Sisè. La Junta de Govern Local actual la competència delegada següent:  
- Òrgan delegant: l’Alcalde  

- Data de delegació: 18 de juny de 2015  

- Número Decret: 2015-0480  

- Publicació BOP: 3 de juliol de 2015  
 
S’ACORDA:  
 
Primer.- Atorgar a  RIERA CALATAYUD C.B. ,  la llicència urbanística municipal d’obres 
sol·licitada, sotmesa a les condicions específiques que s’assenyalen: 
 
Expedient:  1155/2018 
Obres:  col·locació de plaques de policarbonat a la coberta  , 
(.../...) 

1.- Aquesta llicència faculta al sol·licitant exclusivament a executar les actuacions 
consistents en: Col·locació de plaques de policarbonat a la coberta, qualsevol altre 
modificació o variació essencial de la composició general exterior, la volumetria, del 
conjunt del sistema estructural, distribucions, alineacions, substitucions d’envans, etc. 
caldrà comunicar-la a l’ajuntament per tal de que els Serveis Tècnics determinin si estan 
d’acord amb el planejament i els requisits complementaris que caldrà complir per 
l’autorització o llicència que correspongui.  
  
2.- Cas d’haver d’ocupar la via pública amb qualsevol mitjà auxiliar, caldrà sol·licitar amb 
una antelació mínima de 120 hores (5 dies) la corresponent llicència d’ocupació de la 
via pública, fent esment dels dies previstos, la superfície ocupada o de vol , croquis 
esquemàtic de l’ocupació o de vol, els elements de protecció  i senyalització, i aportar 
assumeix tècnic en cas necessari. En cap cas, es podrà ocupar la via pública sense està 
en possessió de la llicència esmentada. 
 
En els casos que sigui necessària la instal·lació de bastides superiors a 2 metres 
d’alçada serà necessari aportar una projecte tècnic signat per un tècnic competent amb 
el corresponent assumeix de direcció tècnica. 
 
3.- Si com a conseqüència de l’execució de les actuacions, o de l’ocupació de la via 
pública resulta malmès qualsevol element de la via pública (inclosos elements de façana 
- enllumenat públic), s’haurà de reparar per part del titular de la llicència a la finalització 
les obres 

 
Segon .- Aprovar la liquidació 2018/0000003824 de 81.99 € en concepte d’impost sobre 
construccions  i de 33.00 € en concepte de taxes, d’acord amb les Ordenances fiscals 
núm. 5 i 21.  
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Descripció Tarifa  Base imposable       Tarifa       Import 

ICIO 2.316.00 €         3,54%         81.99 € 

Taxa 2.316.00 €         0,64%         33,00   € 
( quota mínima ) 

 
Tercer .- Notificar aquesta resolució al titular de la llicència i a la Tresoreria municipal. 
 
Quart .- Declarar que respecte als presents acords :  
 

- Aquest 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. 

 
Cinquè .- Declarar que, respecte a les disposicions sobre liquidacions tributàries : 
 

- Aquest acte és una resolució, i pot ser impugnat per mitjà de recurs de reposició 
davant de l’òrgan titular legal de la competència en el termini d’un mes. 

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

 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
 
 
 
 
 
S4. Atorgar una ajuda d’urgència social (exp. 1412/2018) 
 
VOTACIÓ SOBRE LA RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA PER INCLOURE 
L’ASSUMPTE A L’ORDRE DEL DIA :  

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
1.- Vista la sol·licitud presentada per la Sra. *** en demanda d’ajuda econòmica per 
aliments de primera necessitat degut a la seva situació familiar actual (registre d’entrada 
núm. 5544/2018). 
 
2.- 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. 

 
3.- 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.                 
 
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.-  Atorgar l’ajuda sol·licitada, disposar la despesa i reconèixer la obligació per un 
import de 120,00€ amb càrrec a la partida 3323148000, per fer front a les ajuda social 
atorgada a la persona que es relaciona tot seguit: 
 
 

Nº Expedient D.N.I Sol·licitant Import Ajuda Concepte Forma de Pagament 

066/2018 *** 120,00€ Alimentació Efectiu 
 
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: 
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- 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  
 
 
 
S5. Aprovar la convocatòria i el plec de clàusules administratives particulars que 
han de regir la licitació pel contracte de subministrament d’un vehicle híbrid de 
representació (exp.911/2018) 
 
VOTACIÓ SOBRE LA RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA PER INCLOURE 
L’ASSUMPTE A L’ORDRE DEL DIA :  

   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
1.- Atesa la provisió que consta en l’expedient sobre la voluntat municipal de procedir a la 
contractació del subministrament d’un vehicle híbrid de representació per l’Ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages. 
 
2.- Atès que actualment l’Ajuntament té destinat a representació (Alcaldia) el vehicle marca 
Peugeot 407 2,0 HDI Confort, dièsel i matricula 5406 DPX. Al permís de circulació del vehicle 
consta com a data de matriculació del mateix el 23.09.2005. El citat vehicle, és considerat com a 
contaminant segons consulta de les restriccions de vehicles efectuada des de la web de 
l’Ajuntament de Barcelona, i es veu afectat per les restriccions trànsit de zones al voltant de 
Barcelona, és convenient disposar d’un vehicle més sostenible que substitueixi l’actual Peugeot 
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407.  
 
3.- Vist que s’han redactat els plecs de clàusules administratives particulars 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. 
 
4.- Vist que l’execució d’aquest subministrament es realitzarà amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 11.912.62404 compra vehicle híbrid. 
 
5.- 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 híbrid de representació per l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. 
 
SEGON. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars  que consten annexades al 
present acord. 
 
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,  
 
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  
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PEL SUBMINISTRAMENT D’UN VEHICLE 
HÍBRID DE REPRESENTACIÓ PER L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES 
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PEL SUBMINISTRAMENT D’UN VEHICLE 
HÍBRID DE REPRESENTACIÓ PER L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES. 

 
I. IDENTIFICACIÓ DEL CONTRACTE 

 
EXPEDIENT 

Número: 911/2018 
 
Dependència gestora: Àrea de contractació  
 
Objecte: Subministrament d’un vehicle híbrid de representació per l’Ajuntament de Sant Fruitós 
de Bages. 
 
Necessitats a satisfer amb aquest contracte: La necessitat a satisfer amb aquest contracte és 
disposar d’un vehicle híbrid amb destí a l’alcaldia com es desprèn de la provisió que consta en 
l’expedient, per tal de mantenir en bones condicions la flota de vehicles de l’Ajuntament i alhora 
mantenir uns criteris mediambientals adequats. 
 
Justificació de la idoneïtat:  
A partir de l’1 de desembre d’enguany hi haurà restriccions a la zona entre la ronda litoral i la 
ronda de dalt que afectaran als cotxes contaminants els dies que hi hagi episodis de 
contaminació ambiental alta. En aquest sentit s’aniran implementant, de manera gradual i 
mitjançant quatre etapes, diferents restriccions de circulació. 
 
S’ha implementat ja una primera etapa de restriccions a partir de l’1 de desembre de 2017. 
Hi ha dos tipus de zones on es faran les restriccions: l’anomenat Àmbit 40 i la Zona de Baixes 
Emissions, o ZBE, on les restriccions seran diferents. A més les restriccions d’aquesta zona també 
es duran a terme en aquesta primera etapa quan hi hagi episodis de contaminació atmosfèrica, 
però de dilluns a dijous de 7 a 20h (divendres pendent), per a: 
 

- Turismes sense etiqueta ambiental de la DGT (vehicles de gasolina anteriors al 2000 i 
dièsels d’abans de 2006) 

- Furgonetes anteriors a Euro 1 (amb matriculació anterior al 1994). 
 

Actualment l’Ajuntament té destinat a representació (Alcaldia) el vehicle marca Peugeot 407 2,0 
HDI Confort, dièsel i matricula 5406 DPX. Al permís de circulació del vehicle consta com a data 
de matriculació del mateix el 23.09.2005. 
 
El vehicle, doncs, es veu afectat per les restriccions descrites, i per tant és convenient disposar 
d’un vehicle més sostenible que substitueixi l’actual Peugeot 407 considerat com a contaminant 
segons consulta de les restriccions de vehicles efectuada des de la web de l’Ajuntament de 
Barcelona. 
 
Justificació de la manca de mitjans propis per donar compliment a la prestació que es vol 
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contracte188:- 
 
 
RÈGIM 

Classe189: administratiu 
Modalitat190: subministrament 
 
PROCEDIMENT 

Contractació harmonitzada191: no 
Recurs especial en matèria de contractació192: no 
Tramitació: 
 Tipus193: ordinària 
 Justificació194:  
Procediment: 
 Tipus195: obert 

Modalitat196: procediment obert ordinari. 
 Justificació del tipus197:  
Forma de selecció198:  diversos criteris d’adjudicació 
Admissió de variants199: no 
 
CLASSIFICACIÓ ESTADÍSTICA      

CPV:  
34100000-8 vehicles de motor  
34110000-1 Automòbils per a passatgers 
 
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. 

                                                
188 Només contractes de serveis 
189 S’indicarà si el contracte és administratiu o privat. 
190 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). 
191 S’indicarà “sí” o “no” 
192 S’indicarà “sí” o “no” 
193 S’indicarà “ordinària”, “d’urgència” o “d’emergència” 
194 Es complimentarà quan la tramitació sigui urgent o d’emergència. 
195 S’indicarà “obert”, o l’altre procediment que es triï d’entre els previstos a la LCSP. 
196 Quan es tracti d’un procediment obert, s’indicarà “ordinari”, “simplificat” o “supersimplificat (article 159.6 LCSP)” 
197 Només quan el procediment no sigui l’obert o el restringit. 
198 S’indicarà “preu més baix”, “pluralitat de criteris”, “subhasta electrònica” o “concurs de projectes”. 
199 S’indicarà “sí” o “no” 
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• Aquest plec de clàusules administratives particulars (PCAP), incloent com a annex seu el 
document “Disposicions comuns aplicables als plecs de clàusules administratives 
particulars dels contractes de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages” (DCPCAP). 

• Els instruments tècnics que delimiten la prestació (veure capítol II PCAP) 
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II. PRESTACIONS A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 
DEFINICIÓ DE LES PRESTACIONS A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 

 
INSTRUMENTS TÈCNICS QUE DELIMITEN LA PRESTACIÓ200 

Existència: no 
Enumeració:  
 
INFORMACIONS DE L’ART. 129 DE LA LCSP (sobre fiscalitat, protecció del medi ambient, 
ocupació i condicions laborals i de contractar a un percentatge específic de persones amb 
discapacitat) 

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

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

Existència: - 
Enumeració: - 
 
ADMISSIÓ DE VARIANTS 

Admissió201: No.  
Descripció202: - 
 
CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE (art. 202 LCSP de caràcter social, ètic, 
mediambiental)203 

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. 
 
S'estableix com a condició especial d'execució, una mesura mediambiental obligatòria que 
consisteix en què el vehicle sigui híbrid, atès que ajuda a reduir les emissions de CO2 i d'altres 

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

Admissió204: - 
Descripció205: - 
 
DRETS I OBLIGACIONS CONTRACTUALS SINGULARS DEL CONTRACTISTA 

Drets: 
 
5. 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:  
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 lliurar a l‘edifici de l’ 

Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, dins el termini establert. 
c) Que durant el termini de garantia, i en el cas de produir-se una reparació coberta 

per aquesta garantia, l’empresa contractista haurà de prestar el següent servei: 
- Prestar tots els serveis post-venta del vehicle per un concessionari oficial que 

no es trobi a més de 30 km. de la localitat.  
- Portar  a terme qualsevol reparació que sigui necessària en el vehicle en el 

termini màxim de tres dies, llevat supòsits excepcionals en els que s’acrediti 
degudament la impossibilitat material de reparació en aquest termini.  

- Posar a disposició de l’Ajuntament un vehicle de les característiques similars, 
tot i que no sigui retolat i equipat, en el cas que la reparació trigui més de tres 
dies des que ingressi al taller, dins les 24 hores des del dia d’ingrés. 

 
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. 
 
4. Les característiques del vehicle seran les següents:  

 
- El vehicle haurà de ser de sèrie, tipus turisme berlina híbrid endollable, de color blanc, 

amb quatre portes, cinc places, i s’entregarà matriculat. Els licitadors hauran 
d’especificar el model que presenten el qual haurà de comprendre les següents 
característiques. En tot cas seran aquelles que demostrin justificadament assolir les 
mateixes funcionalitats i prestacions. 
 

Motor de combustió:  
Combustible:      Gasolina 
Cilindrada:      Des de 1800 cm3  

                                                
204 S’indica “sí” o “no”. 
205 Es descriuen quines són. 
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Potència màxima:     Des de 95 CV 
 
Motor elèctric: 
Tipus d’energia:     Elèctrica 
Endollable. 
Potència màxima:    Des de 45 kW 
 
Prestacions: 
Par màxim combinat:     Des de 180 Nm  
Consum mixt de combustible combinat: Menor de 1,85 l/100km 
Emissions CO2 combinat:   Menor de 40 g/km 
Autonomia mode elèctric:   Des de 50 km  
 
  
Bateria: 
Voltatge:      360 V 
Capacitat:      Des de 8 kWh 
Sistema de càrrega:  Endollable connector tipus 1 o 

2. Caldrà incloure el 
subministrament d’una mànega 
o connector per poder 
connectar als dos tipus 
disponibles (1 i 2).  

 
Dimensions: 
Longitud:      Des de 4600 mm  
Amplada:      Des de 1800 mm  
Altura:       Fins a 1500 mm   
  
Equipament mínim: 
 

Seguretat 

• Sistema de detecció d’angle mort. 

• Sistema de control de pressió de pneumàtics. 

• Programa electrònic d’estabilitat. 

• Sistema d’estabilitat. 

• Fre d’estacionament elèctric. 

• Sistema d’assistència de manteniment de carril i sistema de 
reconeixement de senyals de trànsit. 

• Sistema d’assistència de frenada d’emergència. 

• Airbags frontals. 

• Airbags laterals davanters i posteriors.  

• Reposacaps davanters i posteriors regulables en altura 
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Exterior 

▪ Llums davanters LED direccionals. 
▪ Retrovisors elèctrics i plegables. 
▪ Llantes davanteres i posteriors d’aliatge. 
▪ Combinació òptiques posteriors amb tecnologia LED 
▪ Llum de circulació diürna amb tecnologia LED 

 
 
   Confort 

▪ Tancament centralitzat. 
▪ Eleva llunes  elèctrics.  
▪ Radio CD i Bluetooth. 
▪ Sensors d’aparcament davanters i posteriors. 
▪ Climatitzador bizona. 
▪ Navegador. 
▪ Carregador USB. 
▪ Carregador inalàmbric de telèfon mòbil. 

 
ÀMBIT TERRITORIAL ESPECÍFIC206  

 
RÈGIM PATRIMONIAL207 

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 

 
El vehicle serà entregat a les dependències que indiqui l’Ajuntament en el termini de 2 mesos a 
comptar des de la formalització del contracte.    
 
L’entrega del vehicle completament equipat a l’Ajuntament requerirà de la corresponent 
formalització de l’acta que n’acrediti aquest fet. 
 
Durada màxima de cada pròrroga: - 
Número màxim de pròrrogues: - 
Ampliació del termini màxim legal per amortització d’inversions: - 
 Aplicació208: - 
 Justificació: - 
 

                                                
206 Indica l’àmbit territorial inferior al municipi en el qual s’ha d’executar el contractes. Només s’utilitza als contractes de serveis. 
207 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. 
208 S’indica “sí” o “no”. 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

 
 
 

 
Pàgina 159 de 198 

 
 

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 

ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL 

Exigència209: no 
Riscos assegurats diferents dels expressat a la pòlissa general i import mínim de cada risc: 
Capital assegurat per sinistre: - 
Capital assegurat per víctima: - 
Altres estipulacions que ha de contenir la pòlissa: 
 
PERSONAL D’INTERLOCUCIÓ TÈCNICA: TITULACIÓ I COMPETÈNCIES 

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

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

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

 
PLA DE SEGURETAT I SALUT 

Preceptivitat: no 
Característiques:  
 
PROGRAMA DE TREBALLS 

Preceptivitat: no 
Característiques:  
 
ESPECIALITATS DEL DEURE DE CONFIDENCIALITAT210  

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

Descripció: 
Justificació: 
 
  

                                                
209 S’indica “sí” o “no”. 
210 S’indiquen només els addicionals a l’obligació continguda a les DCPCAP. 
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III. RÈGIM ECONÒMIC 

 
DADES ECONÒMIQUES 

Valor estimat i mètode aplicat per al seu càlcul:211  
- Quantia: 36.000 € 
- Mètode de càlcul aplicat: el sistema per a la determinació del preu del contracte és 

l’estudi del preu de mercat existent en vehicles amb les prestacions establertes en el 
present plec. 

 
Pressupost base de licitació: 

- Sense IVA: 29.752,07 € 
- % IVA: 21 
- Quota estimada de l’IVA: 6.247,93 € 
- Amb IVA: 36.000,00 €  
- Justificació212: el pressupost base de licitació, entès com l’import màxim de despesa 
que pot comprometre l’òrgan de contractació, ascendeix a aquest import segons 
l’anàlisi dels diversos vehicles existents al mercat amb les prestacions establertes. 

 
SISTEMA DE DETERMINACIÓ DEL PREU213   

Preu global d’adjudicació i màxim del contracte: 
- Sense IVA: : 29.752,07 € 
- % IVA: 21 
- Quota estimada de l’IVA: 6.247,93 € 
- Amb IVA: 36.000,00 € 

 
Sistema de preus unitaris: -- 
Descripció214: -- 
Moneda de pagament : €. 
 
DIVISIÓ EN LOTS 

Admissió215: 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 es una 
única fabricació.   
Descripció i import216: - 
Possibilitat de presentar oferta a la totalitat dels lots217:  - 
Número màxim de lots pels que pot presentar oferta: - 

                                                
211 Inclourà l’import màxim del contracte considerant les modificacions previstes en el PCAP. 
212 Quan es tracti d’un contracte d’obres amb projecte, es farà una remissió al projecte. Quan es tracti d’un contracte de 
subministrament o serveis s’inclourà com a annex un informe tècnic.  
213 S’indica la fórmula de determinació del preu (p.e.: preus unitaris, preu global, ...). 
214 Es consignarà a  continuació o indicant “en relació unida com a annex”. 
215 S’indica “sí” o “no”. 
216 Es descriuen quins són i l’import de cadascun d’ells, desglossant l’IVA. 
217 S’indica “si” o “no” 
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Número màxim de lots a adjudicar a cada licitador: - 
Normes o criteris a aplicar quan per aplicació dels criteris d’adjudicació un licitador pugui resultar 
adjudicatari d’un nombre de lots que excedeixi del màxim indicat: -- 
Oferta integradora: -- 
 Possibilitat: -- 
 Combinacions admissibles: -- 
 Solvència i capacitat en cada una d’elles: -- 
 Altres determinacions: -- 
 
 
REFERÈNCIA DE SORTIDA 

Classe de referència per a la formulació d’ofertes218:  baixa única respecte el pressupost de 
licitació 
Tipus de sortida219:  : 29.752,07 € (IVA exclòs) 
 
APLICACIÓ DE L’ARTICLE 102.6 LCSP 220 

Aplicació221: No 
Règim d’aplicació222: 
 
ANUALITATS ECONÒMIQUES 

 

Aplicació pressupostària Any del pressupost Import (IVA inclòs) 

11.912.62404  2018 36.000 € 

 
FINANÇAMENT223 

Concepte: 
- Aplicació pressupostària224:  
- Denominació:   
- Import:  

 
PERIODICITAT DE LIQUIDACIONS225 

 
RÈGIM DE PAGAMENTS226 

                                                
218 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 ...) 
219 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. 
220 Estableix clàusules de variació de preus en funció del compliment d’objectius de terminis i/o rendiment i penalitzacions pel seu 
incompliment. 
221 S’indica “sí” o “no”. 
222 Indica la forma concreta com s’aplica. 
223 Aplicable només en cas de finançament afectat. 
224 S’indica la partida pressupostària de l’estat d’ingressos. 
225 S’indicarà només en el cas que no siguin mensuals. 
226 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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El contractista percebrà l’import dels subministraments realment efectuats. A aquests efectes 
caldrà la presentació a l’Ajuntament de la factura, amb els requisits reglamentaris establerts, i 
ajustada als preus oferts pel contractista. 

 
La factura degudament validada servirà a efectes de la recepció dels béns i prestacions 
accessòries 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 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 PREUS227 

 
ABONAMENTS A COMPTE 

 
ABASAGAMENT DE MATERIALS O MAQUINÀRIA PESADA 

 

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

 
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ 

Denominació de l’òrgan228: Junta de Govern Local 
Atribució229: per delegació. 
Delegació230: 

- 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 

Constitució231: Sí 
Composició:   
President: Sr. Joan Carles Batanés Subirana, Alcalde 

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

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

departament origen del contracte. Sr. Xavier Racero Esquius, Regidor de Serveis 
Econòmics i cultura 

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

▪ Titular: Sr. Xavier Casas Pujol, arquitecte tècnic municipal  
▪ Suplent 1r: Sr. Asensi Palacios Andero, arquitecte tècnic municipal 

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

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

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

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

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

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

                                                
228 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.  
229 S’indicarà “per norma” o “per delegació. 
230 Aquest apartat només s’utilitza quan l’òrgan de contractació actua per delegació. 
231 S’indica “sí” o “no”. 
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Constitució232: No 
Definició233: - 
 
RESPONSABLES MUNICIPALS DEL CONTRACTE234 

Regidoria d’adscripció235:  Alcaldia 
Responsable municipal/ representant de la promoció236: Sr. Xavier Casas Pujol, arquitecte tècnic 
Director de l’obra237: - 
Director de l’execució de l’obra238: - 
Coordinador de seguretat i salut239: - 
 

  

                                                
232 S’indica “sí” o “no”. 
233 Es descriu la composició de l’òrgan tècnic o se cita l’organisme tècnic especialitzat. 
234 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. 
235 S’indica la identitat personal i el nom de la tinença d’alcaldia o regidoria delegades. 
236 S’indica la identitat personal i el lloc de treball del tècnic municipal responsable del seguiment del contracte. 
237 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.  
238 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.  
239 Només per als contractes d’obra: s’indica la identitat personal, el lloc de treball, quan es tracti de personal al servei de 
l’Ajuntament o el número de col·legiat i el col·legi oficial al qual pertany, cas que es tracti d’un professional liberal amb contracte 
de servei.  
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V. EL CONTRACTISTA 

 
HABILITACIONS ESPECÍFIQUES PER CONTRACTAR240 

Exigència241: no 
Descripció242: - 
 
SISTEMA DE DETERMINACIÓ DE LA SOLVÈNCIA  

Veure apartat “Condicions de solvència” 
 
CLASSIFICACIÓ243 

Enumeració244: - 
Justificació: 
 
CONDICIONS DE SOLVÈNCIA  

 
Es considerarà que el licitador reuneix les condicions de solvència econòmica, financera i tècnica 
pel fet de ser concessionari oficial de la marca de vehicle pel qual presentin oferta/es, la qual 
cosa s’haurà d’acreditar documentalment. 
 
EXIGÈNCIA D’EXECUCIÓ DIRECTA PER PART DEL CONTRACTISTA (75.4 de la LCSP) 

 
 
APLICACIÓ DE L’ARTICLE 76.1 LCSP245 

Exigència246: No 
Descripció247: 
 
APLICACIÓ DE L’ARTICLE 76.2 LCSP248 

Exigència249: No 
Descripció250: 
 

                                                
240 Aquest apartat s’aplica quan, a banda de les condicions general de capacitat per contractar, cal la concurrència d’alguna 
condició específica de capacitat. 
241 S’indica “sí” o “no”. 
242 S’indica quines són les habilitacions específiques addicionals. 
243 Aquest apartat s’aplica quan la classificació és preceptiva. 
244 S’indiquen els grups, subgrups i categories exigides. 
245 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. 
246 S’indica “sí” o “no”. 
247 Detalla la forma de donar compliment a aquesta obligació. 
248 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. 
249 S’indica “sí” o “no”. 
250 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)251 

Exigència252: No 
Descripció253: 
 
EXIGÈNCIA DEL COMPLIMENT DE NORMES DE GESTIÓ MEDI AMBIENTAL (Art. 94 LCSP)254 

Exigència255: No 
Descripció256: 
 

  

                                                
251 Només per als contractes subjectes a regulació harmonitzada. 
252 S’indica “sí” o “no”. 
253 Detalla la forma de donar compliment a aquesta obligació. 
254 Només per als contractes subjectes a regulació harmonitzada. 
255 S’indica “sí” o “no”. 
256 Detalla la forma de donar compliment a aquesta obligació. 
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VI. OFERTES 

 
SOBRE EN QUÈ HA DE CONSISTIR L’OFERTA 

Sobre 1: Sí  
Sobre 2257: Sí 
Sobre 3: 258: No 
 
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 I, 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 2 

Inclourà:  

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

- Document justificatiu de la distància entre el municipi on es trobi el servei tècnic i el 
municipi de Sant Fruitós de Bages (punt de referencia Ajuntament) consistent en el 
càlcul de la distància que s’efectuï entre els dos punts a través de l’eina “cartociudad” 
del Ministeri de Foment  http://www.cartociudad.es/portal/web/guest/calculos. 
 
Obligació de presentar estudi justificatiu de l’oferta econòmica: Sí. Juntament amb la 
proposta econòmica es presentarà:  els licitadors han d’aportar catàlegs  i/o memòries 
explicatives que serveixin de suport documental de la informació facilitada sobre el 
vehicle proposat 

 
RÈGIM DE PUBLICACIÓ DE LA LICITACIÓ259 

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-

                                                
257 S’indica “sí” o “no”. 
258 S’indica “sí” o “no”. 
259 S’indica el règim de publicitat que s’aplica: 

- Procediments harmonitzats: perfil del contractant i DOUE 
- Procediments oberts ordinaris, simplificats i supersimplificat (article 159.6 LCSP): perfil del contractant. 
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se a l’apartat corresponent que es troba a la seu electrònica que es pot trobar al següent enllaç: 
https://www.santfruitos.cat/ajuntament-seu-electronica/informacio-oficial/perfil-de-
contractant/ 
Les proposicions es presentaran mitjançant l’eina Sobre Digital 2.0, integrada en la Plataforma 
de Serveis de Contractació Pública de Catalunya. 
 
Termini: 15 dies naturals des del dia següent de la publicació de l’anunci de licitació al perfil del 
contractant. 
 
TERMINI DURANT EL QUAL HA DE SER MANTINGUDA L’OFERTA DES DE LA FINALITZACIÓ DEL 
TERMINI HÀBIL PER A LA SEVA PRESENTACIÓ 

3 mesos. 
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VII. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ  

 
DISTRIBUCIÓ DE LA PUNTUACIÓ 

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

 
 

Ordre Descripció 
Puntuació 
màxima:  
punts 

Fórmula 

1.  

 
 
 
Millor preu ofert pel vehicle 
 
 
 

 
40 punts 
 

Fórmula 
(Tipus 1 de 
la clàusula 
34 del 
DCPCAP) 

2.  

Increment de la potència màxima del motor de 
combustió del vehicle a partir del mínim de 95 CV., a 
valorar segons la formula següent: 
 
15 x (Pi-95):(Pm-95) 
On: 
Pi és la potència en CV. del vehicle ofertat pel licitador 
que és valora. 
 
Pm és la potència en CV. del vehicle ofertat per el 
licitador que presenta la major potència entre els 
concurrents. 

15 Punts Automàtic 

3.  

Increment de la potència màxima del motor elèctric 
del vehicle a partir del mínim de  45 kW, a valorar 
segons la formula següent: 
 
15 x (Pi-45):(Pm-45) 
On: 
Pi és la potència en kW del vehicle ofertat pel licitador 
que és valora. 
 
Pm és la potència en kW del vehicle ofertat per el 
licitador que presenta la major potència entre els 
concurrents. 

15 Punts Automàtic 

4.  Minoració del consum mixt de combustible combinat 15 Punts Automàtic 
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a partir de 1,85 l/100km, a valorar segons la formula 
següent: 
 
15 x (1,85 - Ci):(1,85-Cm) 
On: 
Ci és el consum mixt combinat en l/100 km del vehicle 
ofertat pel licitador que és valora. 
 
Cm és el consum mixt combinat en l/100 km del vehicle 
ofertat per el licitador que presenta el menor consum 
mixt entre els concurrents. 

5.  

Distància entre el municipi de Sant Fruitós de Bages 
(punt de referencia Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages)  i la ubicació del servei tècnic.   
 
Es puntuarà segons la següent fórmula: 
 
Es tindrà en compte la distància en KM i seguirà la 
fórmula: 
D = km del servei tècnic més llunyà 
X = km proposta de servei tècnic 
 
Puntuació = 15 · ( 1-(X / D) ) 
 
La distància caldrà que es justifiqui en un document que 
s’adjuntarà a l’oferta el qual consistirà en el càlcul de la 
distància que s’efectuï  entre els dos punts a través de 
l’eina “cartociudad” del Ministeri de Foment 
http://www.cartociudad.es/portal/web/guest/calculos  
 
Els passos per a efectuar el càlcul són els següents: 
 

- Primer, mitjançant la pestanya “Coordenadas 
geográficas” s’ha d’introduir la direcció de la seu 
on es trobi el servei oficial. El sistema retorna les 
coordenades geogràfiques del punt marcat. 
 

- Finalment en la pestanya “Distàncias” s’ha 
d’introduir en l’apartat “Origen” les 
coordenades (latitud i longitud) obtingudes al 
punt anterior. A destino, cal introduir les 
coordenades geogràfiques (latitud i longitud) de 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, que es 
corresponen a “41.750645,1.873493” 

 

15 punts Automàtic 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat
http://www.cartociudad.es/portal/web/guest/calculos


 
 

 
 
 

 
Pàgina 171 de 198 

 
 

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 

 
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.  
 
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.  
 
JUSTIFICACIÓ DELS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

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

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

- En relació al criteri de valoració consistent en la distància entre el municipi de Sant 
Fruitós de Bages i la ubicació del servei tècnic es considera necessari que el servei tècnic 
resulti pròxim a l’Ajuntament. 
 

- La resta de criteris s’han considerat a efectes de l’obtenció d’unes millors prestacions 
del vehicle a subministrar. 
 

 
 
  

La distància informada pels licitadors podrà ser  
comprovada per a la seva verificació en el marc del 
procediment de licitació, prèvia formulació de la 
proposta d’adjudicació. 
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VIII. GARANTIES 

 
PROVISIONAL 

Exigència260: no 
Quantia (€): - 
Possibilitat d’acreditar la seva constitució per mitjans electrònics261: - 
Justificació de la seva exigència: - 
 
DEFINITIVA 

Exigència262: no. S’exclou la seva exigència atès el règim establert per la Llei 23/2003, de 10 de 
juliol, de Garanties en la Venta de Béns de Consum. 
Quantia:  
Possibilitat d’acreditar la seva constitució per mitjans electrònics263: - 
Possibilitat de prestació per retenció del preu: - 

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

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

Es fixa un termini de garantia mínim de 2 anys a comptar des de la recepció dels vehicles, 
conforme l’establert en l’apartat anterior. 
 
  

                                                
260 S’indica “sí” o “no”. 
261 S’indica “sí” o “no”. 
262 S’indica “sí” o “no”. 
263 S’indica “sí” o “no”. 
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IX. INCOMPLIMENTS I PENALITATS 

 
INCOMPLIMENTS QUE DONEN LLOC A LA RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 

Els establerts al DCPCAP (clàusula 38). 
 
- La resolució del contracte tindrà lloc en els supòsits que s’assenyalen en aquest Plec i en els 

fixats en els articles 223 i 308 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat 
pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i s’acordarà per l’òrgan de 
contractació, d’ofici o a instància del contractista. 

- Serà causa de resolució del contracte l’incompliment dels terminis establerts en aquest plec 
(termini d’entrega dels vehicles). 

- La constitució en mora del contractista no necessitarà intimació prèvia per part de 
l’Administració. 

 
 
ALTRES INCOMPLIMENTS: EXECUCIÓ DEFECTUOSA 

Els establerts al DCPCAP (clàusula 38). 
 
 
ALTRES INCOMPLIMENTS: RETARD EN L’EXECUCIÓ 

Els establerts al DCPCAP (clàusula 38). 
 
 
RESPONSABILITATS DE L’ART. 315 DEL LCSP264  

 

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

 
MODIFICACIÓ 

Causa: -   
Contingut: -     
Abast màxim: - 
 
CESSIÓ 

Admissió: - 
Condicions: - 
 
SUBCONTRACTACIÓ     

Es permet l’execució parcial per tercers265:  sí  
Obligació d’indicar en l’oferta la part que tinguin previst subcontractar266:  
Tasques crítiques que no poden ser objecte de subcontractació267: -  
Pagament directe a subcontractistes268:  
Prestacions per a les quals es prohibeix la subcontractació:  
Forma i contingut de les comunicacions de la subcontractació:  
El contractista haurà de comunicar per escrit, una vegada adjudicat el contracte, i com a molt 
tard, quan s’iniciï la seva execució, la intenció de celebrar subcontractes, assenyalant la part de 
la prestació que es pretén subcontractar i la identitat, dades de contacte i representant/s legals 
del subcontractista, i justificant suficientment l’aptitud d’aquest per executar-la per referència 
als elements tècnics i humans de que disposa i de la seva experiència, i acreditant que el mateix 
no es troba incurs en prohibició de contractar.  
 
 
 
EXTINCIÓ  

Causes269: 
 
 
 
ALTRES CLÀUSULES 
 

  

                                                
265 S’indica “si “o “no”. 
266 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. 
267 

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) 
268 S’indica “si “o “no”. 
269 Només es fan constar aquelles que, per ser aplicables, han d’estar previstes al PCAP. A més, seran causes d’extinció aquelles 
previstes a la llei sense necessitat de previsió al PCAP. 
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PARTICIPACIÓ DE QUI SIGNA 
 
SIGNATURES: 

 
Serveis tècnics municipals270: 
 
Francina Rius Cruz, tècnica de contractació i instructora 
 
Xavier Casas Pujol, arquitecte tècnic municipal  
       
El Regidor proponent271 Joan Carles Batanés Subirana, Alcalde 
 
INFORME PRECEPTIU DE SECRETARIA272 

☒S’emet informe favorable sobre l’expedient de contractació. Sra. Maria José Fernández Trigo, 
lletrada municipal, per delegació, en virtut del Decret 2018-1114, de 28 de setembre. (signat 
electrònicament) 
 
 

☐ S’emet informe en relació al present expedient i s’incorpora a l’expedient. 
 
 
INFORME PRECEPTIU D’INTERVENCIÓ273 

☒S’emet informe favorable sobre l’expedient de contractació i en relació amb la seva 
fiscalització. Mercè Marmi Espelt. Interventora municipal 

 

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

                                                
270 Es signarà consignaran el nom i els cognoms i càrrec de qui signa. 
271 Es consignaran el nom i els cognoms i càrrec de qui signa. 
272 Es signarà el PCAP o emetre informe que s’incorporarà a l’expedient 
273 Es signarà el PCAP o emetre informe que s’incorporarà a l’expedient 
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ANNEX 1. Declaració responsable del licitador que signa l’oferta 274 

 
A L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES 

Crta de Vic 35-37, 08272SANT FRUITÓS DE BAGES 

 
DECLARACIÓ RESPONSABLE DELS LICITADORS SOBRE COMPLIMENT DE LES CONDICIONS DE 

CAPACITAT, SOLVÈNCIA I NO INCURSIÓ EN PROHIBICIÓ PER CONTRACTAR PREVISTES 
LEGALMENT I EXIGIDES EN EL CONTRACTE  

 
EXPEDIENT 

Número: 911/2018 
Objecte: Subministrament d’un vehicle híbrid de representació per l’Ajuntament de Sant Fruitós 
de Bages. 
 
 
 
RÈGIM 

Classe275: administratiu 
Modalitat276: subministrament 
 
EMPRESARI 

Nom: 
DNI/CIF: 
 
EMPRESA 

Nom: 
DNI/CIF: 
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE 

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

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

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

                                                
274 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 
275 S’indicarà si el contracte és administratiu o privat. 
276 Si és administratiu, s’indicarà la modalitat (obres, subministraments, serveis, concessió d’obra pública) o si és administratiu 

especial. En aquest darrer cas, es podrà indicar també la modalitat (p.e.: sobre béns del patrimoni municipal de sòl i d’habitatge). 
Si és privat, es podrà indicar la modalitat (p.e.: patrimonial). 
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- Que es disposa de les autoritzacions necessàries per exercir l’activitat. 
- Que no es troba incurs en cap de les causes que prohibeixen la contractació amb els 

poders adjudicadors del sector públic. 
- Que s’assumeix el compromís a què es refereix l’article 75.2. de la Llei 9/2017, de 8 de 

novembre, de contractes del Sector Públic (si s’escau).277  
 

LLOC I DATA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

recursos necessaris mitjançant la presentació del compromís d’aquestes entitats.  
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ANNEX 2. Oferta econòmica: reducció del preu respecte al pressupost de licitació; reducció 
de termini d’execució, ampliació del termini de garantia i oferiment de millores 278 

 
A L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES 

Crta de Vic 35-37, 08272 SANT FRUITÓS DE BAGES 

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

Número:911/2018 
Objecte: Subministrament d’un vehicle híbrid de representació per l’Ajuntament de Sant Fruitós 
de Bages. 
 
 
RÈGIM 

Classe: administratiu     
Modalitat: Subministrament 
 
EMPRESARI 

Nom: 
DNI/CIF: 
 
PREU OFERTAT   

 
 

PREU  

Preu de compra sense IVA €                       
 

Quota d’IVA (21%) 
 

€ 

 
Preu de compra amb IVA 

 
€ 

 
Potència màxima del motor de 
combustió del vehicle a partir del 
mínim de 95 CV. 
 
 

 
 

CV 

                                                
278 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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Potència màxima del motor elèctric 
del vehicle a partir de 45 kW. 
 

 

Consum mixt de combustible 
combinat fins a 1,85 l/100 km 

l/100 km 

 

Distància entre la ubicació del servei tècnic i l’Ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages  (cal indicar l’adreça exacte de la ubicació del servei 
tècnic) 

 
El servei tècnic es troba ubicat al municipi de............................., 
adreça................................ i es troba a ................. Km de l’Ajuntament 
Sant Fruitós de Bages, segons càlcul efectuat a través de l’eina 
“Cartociudad” del Ministeri de Foment (s’adjunta document 
acreditatiu del càlcul efectuat) 

 

 
 
 

S’adjunta a la present oferta document consistent en el càlcul de la distància  entre els dos punts 
(Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i servei tècnic) a través a través de l’eina “cartociudad” del 
Ministeri de Foment  http://www.cartociudad.es/portal/web/guest/calculos. 

 
DECLARACIÓ RESPONSABLE 

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

 
SIGNATURA I SEGELL DE L’EMPRESARI O REPRESENTANT 
  
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
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S6. Aprovar el contracte menor d’obres i l’adjudicació dels treballs de 
reasfaltament de carrers any 2018 Fase 2 (1336/2018) 
 
VOTACIÓ SOBRE LA RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA PER INCLOURE 
L’ASSUMPTE A L’ORDRE DEL DIA :  

   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
Primer. Vist l’informe proposta de contracte menor que s’adjunta com a annex al present.  
 
Segon. Vist el disposat en els articles 118 i 131.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre 
de Contractes del Sector públic, sobre l’expedient de contractació i adjudicació dels 
contractes menors. 
 
Tercer. La Junta de Govern Local actua la competència delegada següent: 
- Òrgan delegant: Alcalde  
- Data de delegació: 18 de juny de 2015  
- Numero decret: 2015-0480  
- Publicació al BOPB: 03.07.2015  
 
S’ACORDA:  
 
Primer. Aprovar el document tècnic redactat pels Serveis Tècnics de l'Ajuntament de 
Sant Fruitós de Bages, obrant en l’expedient anomenat Reasfaltament de carrers any 
2018 Fase 2.  La tramitació de la citada documentació tècnica s’acull a l’establert en 
l’article 37.6 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals 
 
Segon. Adjudicar el contracte menor d’obres a favor de l’empresa Pasquina, S.A, per 
import de 37.107,44 €+ 7.792,56 €; 44.900,00 € (21% IVA inclòs), d’acord amb allò 
indicat en l’informe proposta que consta en l’annex 1, i assumir íntegrament el contingut 
de l’esmentat informe-proposta de contracte menor. 
 
Tercer. Autoritzar i disposar la despesa per import de 44.900,00 € (21% IVA inclòs) amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 22 1532 61913 .  
 
Quart. Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària, a la resta d’empreses que 
han presentat pressupost, serveis tècnics municipals, i a l’àrea d’Intervenció- Tresoreria. 

Cinquè. Publicar l’adjudicació d’aquest contracte al perfil del contractant (plataforma de 
contractació pública), i en el Registre Públic de Contractes de la Generalitat de 
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Catalunya, per a que des d’aquest registre es trameti la informació i dades del contracte 
a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de l’Estat i a la Sindicatura de 
Comptes de Catalunya, d’acord amb l’establert a la normativa d’aplicació. 

Sisè. Declarar que: 
- L’acte és una resolució, posa fi 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 a 
dret. 

 
ANNEX. INFORME – PROPOSTA CONTRACTE MENOR 
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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  
 
 
 
S7. Actualització de la renda i modificació del contracte de lloguer del local situat 
a la Ctra de Vic 1-3 (Teatre Casal Cultural) (Exp. 1286/2018) 
 
 
VOTACIÓ SOBRE LA RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA PER INCLOURE 
L’ASSUMPTE A L’ORDRE DEL DIA :  

   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
Primer. Atès que la Junta de Govern Local en sessió de 15 de juliol de 2013 va aprovar 
el nou contracte de lloguer de l’immoble del Teatre Casal Cultural, propietat de  
l’Associació Casino Societat Coral i Familiar de Sant Fruitós de Bages, per  a destinar-
lo a la realització d’activitats culturals que programi aquest Ajuntament, procedint-se a 
la formalització del mateix en data 23 de juliol de 2013. 
 
Segon. Atès que segons provisió que consta en l’expedient en la que s’insta els tràmits 
per a l’actualització de la renda de lloguer i, així mateix, es creu convenient d’introduir 
altres modificacions en ordre a la durada, renda, condicions del contracte i possibilitat 
de cessió. 
 
Tercer. Atès que les modificacions a introduir al contracte es consideren substancials i, 
conseqüentment, es creu convenient procedir a l’extinció de l’actual contracte i 
aprovació d’un nou contracte. 
 
Quart. Atès que s’han redactat els plecs de clàusules administratives que han de regir 
el contracte i que queden incorporats en el present com annex. 
 
Cinquè. L’arrendament de l’immoble Teatre Casal Cultural, és una activitat que satisfà 
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de forma directa o immediata una finalitat pública. Amb tot això, el contracte  reuneix les 
característiques dels contractes administratius especials d’acord amb  l’article 25 lletra 
b) de la Llei 9/2017 de Contractes del sector públic: “... tindran caràcter administratiu (...) 
els contractes amb objecte diferent als expressats en la lletra anterior, però que tinguin 
naturalesa administrativa especial per estar vinculats al gir o tràfic específic de 
l’Administració  contractant o per satisfer de forma directa o immediata una finalitat 
pública de  l’específica competència d’aquella.”  
 
Sisè. Atès que la Junta de Govern Local actua amb la competència delegada següent: 

- Òrgan delegant: Ple de l’Ajuntament 

- Data delegació: 22.06.2015 

- Publicació al BOPB: 07.07.2015 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar l’extinció per mutu acord del contracte de lloguer de l’immoble del 
Teatre Casal Cultural, propietat de l’Associació Casino Societat Coral i Familiar de Sant 
Fruitós de Bages, formalitzat en data 25 de juliol de 2013.  
 
Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars referent al contracte 
administratiu especial d’arrendament de l’immoble del Teatre Casal Cultural, propietat 
de  l’Associació Casino Societat Coral i Familiar de Sant Fruitós de Bages, per  a 
destinar-lo a la realització d’activitats culturals que programi aquest Ajuntament. 
 
Tercer.- Procedir a la liquidació del contracte a extingir una vegada formalitzat el nou, 
quin import de liquidació s’aprovarà mitjançant Decret de l’Alcaldia. 
 
Quart. Publicar l’adjudicació d’aquest contracte, així com la seva formalització al perfil 
del contractant (plataforma de contractació pública), i en el Registre Públic de 
Contractes. 
 
Cinquè. Notificar el present acord a la propietat, emplaçant-los per a la signatura del 
contracte en el termini màxim d’un mes des de la notificació del present acord,  i  als 
serveis econòmics municipals. 
 
Sisè. Declarar que: 
 

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

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

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

 
 
Annex 1: Plec de clàusules administratives del contracte administratiu especial per 
l’arrendament de l’immoble situat a la carretera de Vic 1-3 (Teatre casal cultural) 
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PLEC DE CLÀUSLES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DEL CONTRACTE 
ADMINISTRATIU ESPECIAL PER A L’ARRENDAMENT DEL LOCAL SITUAT A LA 
CTRA.  DE  VIC,  1-3  DE SANT FRUITÓS DE BAGES. 

 
CLÀUSULA 1.  Objecte, finalitat 
Aquest plec té per objecte regular el contracte administratiu especial de l’immoble situat 
a la carretera de Vic, 1-3 de Sant Fruitós de Bages (Teatre Casal Cultural); de 334 metres 
quadrats de superfície construïda segons cadastre, del qual com a propietària en 
manifesta tenir plena disposició.  
Aquest local constitueix la finca urbana número 1141 del Registre de el contractista  de 
Manresa-4, al volum 646, llibre 32, foli 106 i té la referència cadastral número 
6229519DG0262N0001BU.   
 
El local objecte d’aquest contracte d’arrendament serà destinat a teatre-casal cultural 
del municipi i en el que s’acolliran les activitats socio-culturals que programi l’Ajuntament 
o que en el seu cas autoritzi. 
 
La finalitat pública  permet qualificar l’arrendament com a contracte administratiu 
especial i es regeix doncs  per la llei de contractes del sector públic. 
 
CLÀUSULA 2. Arrendador 
 
L’ASSOCIACIÓ CASINO SOCIETAT CORAL I FAMILIAR DE SANT FRUITÓS DE 
BAGES és propietària del local situat a la carretera de Vic 1-3, de 334 metres quadrats 
de superfície construïda segons cadastre, del qual com a propietària en manifesta tenir 
plena disposició.  
Aquest local constitueix la finca urbana número 1141 del Registre de el contractista  de 
Manresa-4, al volum 646, llibre 32, foli 106 i té la referència cadastral número 
6229519DG0262N0001BU.   
 
CLÀUSULA 3. Durada.  
 
L'arrendament es pacta per una durada fins el 31 de desembre de 2038. 
 
S’acorda que l’extinció del contracte abans del transcurs del temps establert no donarà 
dret  a la propietat a cap mena d’indemnització a càrrec de l’Ajuntament  
 
CLÀUSULA 4. Renda.  
 
La renda per l'arrendament es pacta en 954,14 euros mensuals més l’IVA corresponent, 
que cal pagar per endavant de l' 1 al 7 de cada mes.  
 
La renda s’actualitzarà, de forma ordinària,  anualment segons les variacions 
experimentades per l’IPC. 
En aquest sentit, les parts contractants convenen que la renda acumulativa que en cada 
moment satisfaci l’Ajuntament durant la vigència del contracte o de les seves pròrrogues, 
s’acomodarà anualment a la variació percentual experimentada per l’Index General 
Nacional del Sistema d’Índex de Preus de Consum que fixi l’Institut Nacional  
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d’Estadística (o organisme que el substitueixi), aplicant sobre aquella renda el 
percentatge que representi la diferència existent entre els índex que corresponguin als 
índex de revisió. Per a l’aplicació de la primera actualització es prendrà com a mes de 
referència el de l’ inici de la vigència del contracte, i per les successives, el que 
correspongui al darrer aplicat. La renda s’actualitzarà d’ofici. En cap cas la demora en 
aplicar la revisió suposarà renúncia o caducitat de la mateixa. 
 
Així mateix, s’estableix una revisió extraordinària de la renda la qual s’actualitzarà en un 
10 % en assolir els 5 anys (gener de 2023) els 10 anys (gener de 2028) i els 15 anys 
(gener de 2033) de vigència del contracte, respectivament. Aquesta revisió 
extraordinària té com a funció retribuir al propietari per raó del llarg termini en què la 
propietat no disposa del local. En aquest cas també serà d’aplicació la revisió ordinària 
i, per tant, ambdues són acumulatives. 
 
El pagament es domiciliarà al número de compte que indicarà el contractista. En cas de 
supressió d'aquest compte, si no se'n notifica un de nou a  l’Ajuntament , es considera 
automàticament que el lloc de pagament és el domicili de la propietat. 
 
L’Ajuntament no lliura en aquest acte cap mena de quantitat a compte de fiança legal 
per  estar   exempta de l’obligació de prestar fiança. 
 
CLÀUSULA 5. Obres i reparacions.  
 
Seran a càrrec de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages totes les despeses de 
manteniment i millora del local, pel que fa a l’interior i als aspectes inherents a l’activitat 
que es desenvolupa. Seran a càrrec de la propietat les despeses de manteniment i 
reparació dels elements exteriors de l’envolvent de l’edifici (tals com coberta i façana) i 
de l’estructura, llevat que el deteriorament de quina reparació es tracti sigui imputable a 
l’Ajuntament. 
 
D’acord amb la llei, l’Ajuntament no podrà practicar obres en el local sense fer un avís 
previ per escrit a la propietat. En tot cas, les obres així realitzades seran a compte i 
càrrec de l’Ajuntament  i quedaran en benefici de l’immoble sense dret a valoració o 
reclamació en cap moment. 
 
En aquest sentit  es fa constar que l’Ajuntament  no farà cap obra  estructural al seu 
càrrec, les quals quedarien a l’extinció del contracte en benefici del local, i per a la 
realització de les quals, li caldria l’autorització de la propietat. 
 
Seran a càrrec de l’Ajuntament les petites reparacions que exigeixi el desgast produït 
per l'ús ordinari del local i les seves instal·lacions en la part arrendada. L’ajuntament 
també assumirà  de les despeses de manteniment de les zones comuns (vestíbul 
general d’accés), sent a càrrec de la propietat la resta.  
 
 
CLÀUSULA 6. Despeses i tributs.  
 
L’Ajuntament es compromet al pagament, independentment de la renda pactada, de: 
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• l’assegurança d’incendis o multirisc dels continguts de l’immoble arrendat i 
assegurança de responsabilitat civil per les activitats que s’hi realitzin.  

• les despeses dels subministres susceptibles d’individualització i que 
corresponguin al local arrendat o als seus accessoris si els hi hagués. En aquest 
sentit les parts pacten expressament que l’adquisició, conservació, reparació o 
substitució dels comptadors que individualitzin els de subministraments 
corresponents al local arrendat, i l’import del seu consum, són a compte i càrrec 
exclusius de l’arrendatària 

  
CLÀUSULA 7. Assegurances.  
 
L’Ajuntament tindrà formalitzada al seu càrrec una pòlissa d’assegurança de 
responsabilitat civil, cobrint el risc de danys i perjudicis que es puguin ocasionar a 
terceres persones, o béns o al propi immoble, tant fortuïtament com a conseqüència de 
l’exercici de la seva activitat, i dels continguts de la seva propietat del local arrendat. 
L’Ajuntament renuncia a qualsevol reclamació per aquest concepte al contractista. 
 
CLÀUSULA 8. Condicions annexes al contracte.  
 
8.1. En relació a l’accés i ús del local per part de la propietat, aquesta es reserva el dret 
d’utilitzar el local d’espectacles arrendat durant 10 dies anuals, per si mateixa o per 
tercers, pels fins propis de l’entitat. L’Ajuntament s’obliga a cedir gratuïtament, per 
aquests dies, el mobiliari existent en el mateix. 
 
Aquests 10 dies es pactaran anualment entre la propietat i l’Ajuntament respectant que 
la reserva es faci amb una antelació  mínima de UN mes als efectes de no pertorbar la 
programació habitual de l’Ajuntament. 
 
Per a l’exercici d’aquest dret, la propietat haurà de disposar d’una assegurança  de 
responsabilitat civil que respongui de qualsevol dany que es pugui produir. 
 
8.2. Actes celebrats al teatre: l’Ajuntament facilitarà a la propietat 6 entrades gratuïtes 
de tots els actes de teatre que organitzi l’Ajuntament al local. 
 
8.3. La propietat es reserva l’ús de la saleta que hi ha al saló-bar annex al teatre (grafiada 
com a tal al plànol annex) per utilitzar-la com a oficina i sala de reunions, podent-se 
compartir amb les activitats del bar, per la qual cosa en disposarà de les claus pertinents 
per poder-hi accedir i gaudirà d’un dret de pas per les dependències del local arrendat 
als sols efectes d’accedir a dita sala. 
 
8.4. Amb anterioritat al transcurs d’un any des de la formalització de la modificació del 
present contracte, l’Ajuntament instal·larà un armari encastat amb pany i clau i 
prestatges interiors per tal de ser usat per la propietat. 
 
8.5. La propietat podrà col·locar, si ho estima convenient, una bústia per a la recepció 
de documentació a la façana de l’immoble, i pintar tota la façana del edifici del CASINO, 
previ acord escrit entre les parts.  
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CLÀUSULA 9. Compliment d’obligacions. 
 
El contractista s’obliga a estar al corrent de totes les seves altres obligacions front 
l’Ajuntament. 
 
CLÀUSULA 10. Estat del local a l’inici del contracte. 
 
L’Ajuntament reconeix rebre el local en perfecte estat de conservació, i a la seva plena 
satisfacció. 
 
CLÀUSULA 11. Condicions del local a la finalització del contracte. 
 
Un cop finalitzada la vigència del contracte, l’Ajuntament haurà de deixar el local en 
condicions similars al del seu estat inicial.  
 
CLÀUSULA 12.  Situació jurídica dels elements incorporats a l’inventari. 
 
Tots els elements que queden inventariats al document annex (II) que, degudament 
signat per ambdues parts contractants queda unit al present contracte formant part del 
mateix, es reconeix que són propietat de l’Ajuntament. 
 
CLÀUSULA 13. Causes de resolució contractual. 
 
Serà motiu de resolució contractual l’incompliment d’algun o diversos pactes ressenyats 
al present, previ advertiment d’una de les parts a l’altra per una sola vegada. 
 
CLÀUSULA 14. Cessament d’ús a la finalització de la vigència del contracte. 
 
La continuació en l’ús de l’immoble més enllà del termini pactat serà penalitzat amb el 
pagament d’una quantitat diària del doble de la trentena part de la renda mensual 
actualitzada i participació en despeses, fins que es produeixi el desallotjament del local. 
 
CLÀUSULA 15. Opció d’adquisició. 
 
La propietat concedeix a l’Ajuntament l’opció pertinent per adquirir la finca si, abans de 
vèncer el termini d’aquest contracte,  considerés oportú procedir a la venda de l’immoble 
arrendat, amb el preu i condicions que es pactessin.  
En cas de formalitzar-se aquesta opció, el 50% de l’import abonat en concepte de rendes 
del contracte d’arrendament per part de l’Ajuntament, s’entendrà efectuat a compte del 
preu total de la compra.  
 
CLÀUSULA 16. Cessió del contracte 
 
L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages queda autoritzat per la propietat per realitzar la 
cessió d’ús del local objecte del present contracte d’arrendament a favor de terceres 
persones.  
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Totes les obligacions d’utilització que s’imposen a l’arrendatari suposen l’obligació 
d’imposar-les al cessionari en el contracte de cessió. 
 
 
CLÀUSULA 17. Règim jurídic.  
 
Aquest contracte té caràcter administratiu i la seva preparació, adjudicació, efectes i 
extinció es regirà per allò que estableixi aquest contracte, i en tot el que aquest no 
preveu, serà d’aplicació el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat 
pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, el Reial Decret 817/2009, de 8 
de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
Contractes del Sector Públic, i el Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual 
s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques 
en tot allò que no s’oposi al Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i estigui 
vigent després de l’entrada en vigor del Reial Decret 817/2009; supletòriament, 
s’aplicaran les restants normes de dret administratiu, i en el seu defecte, les normes de 
dret privat. 
 
CLÀUSULA 18. Jurisdicció 
 
L’Ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per resoldre les 
controvèrsies que se suscitin entre les parts en aquest contracte de conformitat amb allò 
que disposa l’article 21.1 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
 
INFORME PRECEPTIU DE SECRETARIA 

S’emet informe favorable sobre el plec. 
 
Josep Gonzalez Ballesteros 
Secretari municipal 
 
 
INFORME PRECEPTIU D’INTERVENCIÓ 

S’emet informe favorable sobre el plec. 
 
 
Mercè Marmi Espelt 
Interventora municipal 
 
 
 
 
 
 
SIGNATURES 

La Regidoria proponent, 
Sr. Joan Carles Batanés i Subirana, Alcalde 
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Els serveis tècnics municipals,      
Sra. Francina Rius Cruz, tècnica de contractació  
 
 
 
Annex I: Plànol d’emplaçament 
Annex II: Inventari 
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ANNEX I 
Plànol emplaçament Teatre i planta vestidors sota escenari   
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ANNEX II 
TEATRE CASAL CULTURAL 
INVENTARI BENS MATERIALS       
Recull de bens materials dipositats al Teatre Casal Cultural (Crta. de Vic, 3 – Sant Fruitós 
de Bages) i que són de propietat de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. 
ENTRADA I FAÇANA 
 

• Rètol façana de metacrilat il·luminat de 80 x 80 cm. 

• Moble mostrador de fusta amb 1 calaix 

• 1 escala d’accés a l’altell de control de so i llum  
 
ESCENARI 

• 1 Pinta d’escenari anclada al sostre, amb 11 tiros manuals per decorats i 
barres electrificades, i amb accés mitjançant escala protegida i plataforma 
superior. 

• 1 pantalla de projecció automàtica, amb possibilitat de projecció retro. 

• 1 escala de 8 m. Plegable Marca Hymer.  
 
SALA-PLATEA 

• Retolació diferents espais (wc, entrades, vestidors, etc...) en metacrilat. 

• Platea amb grada retràctil i 154 butaques (15/10/2018) 

• 23 cadires d’escai marró plegables. 

• 6 aparells de climatització (celefacció i Aire Condicionat) marca Mitsubishi. 

• 1 Passarel·la metàl·lica d’accés a la zona de llums per la barra il·luminada 
de sala, de tamanl 10 x 1 metres, amb una escala d’accés retractil. 

 
EQUIPS D’IL·LUMINACIÓ 

• Taula de Llums Light Commander II 24/6. 

• 4 Dimmers Aaron II 6 ch. DMX-512 

• 22  Focos Fresnel 1.000 W. 

• 8 Rockets Par 64 1.000 W. 

• 2 PC’s teatre 1.000 W. 

• 2 Retalls Robert Juliat 614 SX + portafiltres + portagobos. 

• 4 Barres Electrificades (1 sala, 3 escenari). 

• 10 Focus LED regulables, d’il.luminació de la Sala. 

• 3 llums indicadors sortides d’emergència.  

• 20 llums ull de bou sala, segons normativa.  
  
EQUIPS DE SÓ 

• 1 Taula de só digital Yamaha Promix-01 de 16 canals i 2 efectes. 

• 1 Etapa de Potencia QSC USA 1310. 

• 1 Equalitzador dbx ½ octava estèreo. 

• 1 Equalitzador BSS FCS 966 1/3 octava. 

• 2 Monitors escenari DAS 15” Coaxial. 
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• 1 Etapa QSC USA 900 monitors. 

• 4 Altaveus Sala DAS DS-15 300W. 
 
ALTELL DE CONTROL SO I LLUMS 

• 2 mobles de fusta fets a mida 
➢ 1 moble amb 2 portes i 2 prestatges. 
➢ 1 moble amb 2 portes, 2 prestatges i 4 calaixos. 

• 2 tamborets regulables en alçada. 

• Cablejat divers. 
 
CORTINATGES 

• 1 Teló d’escenari de roba de vellut granate ignífuga, de 10 m. d’amplada i 6 
metres d’alçada. 

• 1 Bambolinon escenari de vellut granate ignífuga, de 10 metres d’amplada i 
2 m. d’alçada. 

• 1 Teló de fons de roba negre ignífuga. 

• 4 telons tipus cametes d’escenari de roba negre ignífuga. 

• 1 Bambolina de roba negre ignífuga. 

• 1 cortina accés a la sala 

• 2 cortines de roba taronja taronja d’entreacte per escenari. 
 

SERVEIS SALA / VESTIDORS 
WC - Sala 

• 1 dispensadors de sabó 

• 3 dispensadors de paper higiènic 

• 1 dispensadors de paper eixugamans  

• 2 piques sanitàries 

• 3 wc 

• 2 miralls 
 
 
WC - Vestidors 

• 2 dispensadors de sabó 

• 2 dispensadors de paper higiènic 

• 2 dispensadors de paper eixugamans 

• 4 piques sanitàries 

• 2 wc 

• 2 dutxes 

• 2 miralls grans 
 
VESTIDORS 

• 3 cortines accés a vestidors. 

• 2 calefactors elèctrics marca CATA MC 2000. 

• 4 bancs de fusta. 

• 13 cadires d’escai negres. 
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• 1 armari de fusta encastat de 3 m x 2,40m alt, amb 4 compartiments dobles 
2 penja-robes de paret. 

• 1 taula de fusta. 

• 1 penjador amb rodes. 

• 2 papereres de plàstic. 

• 1 farmaciola. 

• Material de neteja (cubells, escombres, 1 mopa, fregalls, productes de neteja, 
recanvis paper eixugamans i wc) 

• Material auxiliar d’il·luminació: Filtres, cablejats, clavijes de connexió, endolls, 
etc. 

 
Segons revisió feta al Teatre Casal Cultural de Sant Fruitós de Bages, a 20 setembre 
de 2018 
 
 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
 
Finalitzats els temes de l’ordre del dia, l’alcalde-president declara finalitzada la sessió 
de la Junta de Govern Local essent les 10:30 hores.  
 
PARTICIPACIÓ DE QUI SIGNA 
Certificat  
Càrrec : Secretari 
Josep González Ballesteros 
(signatura electrònica) 
 
 
El present certificat s’emet als efectes de donar compliment a la Llei estatal 19/2013, de 
9 de desembre i Llei catalana 19/2014, de 29 de desembre, sobre transparència,  accés 
a la informació pública i bon govern, fent-se constar que  l’actuació subjecte a informació 
pública d’acord amb aquesta normativa presenta el contingut transcrit, una vegada 
dissociades les dades que no han de ser publicades, de conformitat amb la legislació 
sobre protecció de dades de caràcter personal.  
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